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

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

 

Parecer Técnico nº 65/2021-COHID/CGTEF/DILIC

 

Número do Processo: 02001.004419/2007-31

Empreendimento: AHE TABAJARA.

Interessado: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

Assunto/Resumo: Análise das complementações 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.

Este Parecer tem o obje�vo de apresentar análise das complementações do EIA do AHE Tabajara, que
foram encaminhadas pela Eletronorte por meio da correspondência CE-EPG-0031/2020 (SEI 8696460) e
anexos (SEI 8696466 e 8696474).

Destaca-se que o EIA do AHE Tabajara foi analisado pela equipe técnica por meio do Parecer nº
110/2020-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 7948435), encaminhado ao empreendedor por meio do O�cio nº
488/2020/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 8041916).

 

2. ANÁLISE DAS COMPLEMENTAÇÕES

A análise con�da no Parecer Técnico nº 110/2020-COHID/CGTEF/DILIC apresentou necessidade de
complementação das informações, seja porque foram iden�ficadas divergências nos dados apresentados
no estudo, seja porque tais dados se mostraram ausentes, desatualizados ou insuficientes para a análise
de viabilidade do empreendimento.

Para facilitar o entendimento da análise, foram transcritas as recomendações apresentadas no Parecer nº
110/2020 (destacadas em itálico), seguidas pelas novas/atuais considerações da equipe técnica do Ibama
em relação às complementações do EIA.

 

2.1 Caracterização do empreendimento

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

O empreendedor registrou que as definições da vazão residual a ser subme�da a jusante da barragem
durante o enchimento e do mês mais adequado para o início do enchimento do reservatório serão
realizadas posteriormente, considerando os dados ambientais a serem ob�dos pela execução do PBA.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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 iden�ficar, dimensionar, avaliar e desenvolver os projetos de recuperação e melhoria de
toda a infraestrutura viária que poderá ser comprome�da pela implantação do empreendimento, não
permi�ndo a interrupção do tráfego e deslocamentos viários atualmente existentes, como decorrência
das obras e operação do empreendimento.

Em atendimento à recomendação do Ibama, foi incluído no Programa Ambiental para a Construção (PAC -
P.02) o Subprograma de Gestão Ambiental para Implantação e Recomposição da Infraestrutura Viária e
do Ramal de Fornecimento de Energia (P.02.4).

O empreendedor informou que o novo acesso ao local das obras será uma via de 17 km, entre a RO-133 e
o canteiro de obras, e que é objeto do licenciamento no âmbito do AHE Tabajara, situada na ADA.

Em relação à RO-133, foi informado que as intervenções de adequação e melhorias serão objeto de
estudos e de aprovação por parte do Departamento Estadual de Estadas de Rodagem de Rondônia (DER-
RO), e a condução do licenciamento ambiental será de competência do órgão ambiental estadual.

Apesar da inclusão do Subprograma de Gestão Ambiental para Implantação e Recomposição da
Infraestrutura Viária e do Ramal de Fornecimento de Energia no PAC, o empreendedor não faz menção as
vias que poderão ser comprome�das pela implantação do empreendimento (incluindo a formação do
reservatório) e deverão ser recompostas no âmbito do subprograma.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

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).

O empreendedor registrou que o tempo de recorrência de 100 anos deverá ser adotado como parâmetro
de projeto, além de outros critérios do DER-RO (responsável pela rodovia). Contudo, destaca-se que as
vias a serem implantadas/melhoradas deverão estar protegidas da mancha de inundação do reservatório
do AHE Tabajara, quando aplicada uma cheia com período de retorno de 100 anos. A solicitação não deve
ser limitada às especificações das estruturas de drenagem.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

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.

O empreendedor informou que a avaliação da necessidade de modificar o traçado da rodovia em relação
à localidade de Estrela Azul deverá ser efetuada no detalhamento do projeto de melhorias da RO-133.
Informou ainda que a avaliação deverá considerar, obrigatoriamente, a minimização de impactos do fluxo
de veículos na comunidade de Estrela Azul, e que essa orientação foi incorporada no P.02.4 -
Subprograma de Gestão Ambiental para Implantação e Recomposição da Infraestrutura Viária.

Apesar da afirma�va registrada nas complementações do EIA, não foi iden�ficada no Subprograma de
Gestão Ambiental para Implantação e Recomposição da Infraestrutura Viária a incorporação dessa
orientação.
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Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

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.

Recomendação incorporada, conforme o P.02.4 - Subprograma de Gestão Ambiental para Implantação e
Recomposição da Infraestrutura Viária.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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

Foi informado nas complementações do EIA que a conexão da Casa de Força da usina com a Subestação
(SE) (linha de cerca de 600 metros), situada na margem direita do rio Ji-Paraná, é objeto do licenciamento
no âmbito do AHE Tabajara e está contemplada na ADA.

Em relação ao ramal que alimentará os canteiros, o empreendedor informou que essa estrutura será
discu�da com a distribuidora de energia local, uma vez que depende da implantação da nova rede de
abastecimento de eletricidade de Machadinho D’Oeste. Assim, decidiu-se que o ramal será objeto de
licenciamento ambiental específico, no âmbito estadual.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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 80 km.

Foi informado que a origem da energia será à rede básica do município de Machadinho D’Oeste, que
ainda será implantada pela Energisa Rondônia. O empreendedor destacou que o ramal não afetará UCs e
terras indígenas e seu traçado deverá acompanhar a rodovia RO-133 e a via de acesso ao canteiro de
obras.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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.

Conforme já mencionado, o empreendedor esclareceu que o licenciamento do ramal será no âmbito
estadual.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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).
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O empreendedor informou que avalia como adequado que a gestão destas estruturas seja tratada no
âmbito do PAC e que, no caso do ramal de fornecimento de energia, a concessionária vencedora do leilão
realizará a gestão junto com o grupo Energisa. Informou ainda que são diretrizes que devem ser incluídas
no detalhamento do Plano Ambiental da Construção (PAC), quando da elaboração do Plano Básico
Ambiental (PBA).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Com base na argumentação apresentada na análise do diagnós�co de fauna, não deverá ser permi�do o
uso dos bancos de areia de jusante u�lizados como sí�os de reprodução pelos quelônios ou outros grupos
da fauna como áreas de emprés�mo para obtenção de areia para as obras da UHE Tabajara.

O empreendedor registrou que em razão dessa definição do Ibama novas jazidas serão levantadas pela
concessionária vencedora do leilão. Registrou ainda que o levantamento a ser realizado deverá
contemplar jazidas submersas a jusante do eixo e depósitos a montante, embora estes úl�mos sejam
pouco frequentes a montante do eixo.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.2 Delimitação do reservatório

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.

O empreendedor registrou que discorda da delimitação do reservatório do AHE Tabajara sugerida pela
equipe técnica do Ibama por meio do Parecer nº 110/2020-COHID/CGTEF/DILIC. Na avaliação do
empreendedor, estender a influência da vazão de referência Qméd.máx da seção S-19 até a seção S-21, e
da Qmlt da seção S-23 até a seção S-24, não se jus�fica, já que no seu entendimento a diferença de áreas
inundadas “em planta” com e sem o barramento seria “zero”.

Entende-se que o critério apresentado no Parecer do Ibama acrescenta à mancha de inundação
terrenos para os quais a diferença entre as situações com e sem o barramento são irrelevantes e
inapreciáveis, além de situadas na planície de inundação do rio Ji-Paraná. Como resultado, teremos
um acréscimo no quan�ta�vo de terras a serem desapropriadas sem amparo técnico que
demonstre nexo causal com o impacto causado pelo barramento.

A alteração da área do reservatório sugerida pela equipe do Ibama se baseia na adoção do valor de
referência de 0,3 metros ou 30 cm para se determinar até qual seção topoba�métrica se estende a
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influência das vazões Qméd.máx e Qmlt. Trata-se de um valor pouco mais conservador que o adotado
pelo empreendedor no EIA - 0,5 metros ou 50 cm.

É importante destacar que as alterações sugeridas pela equipe do Ibama visam maior proteção contra
cheias recorrentes em áreas adjacentes ao reservatório, notadamente no Trecho 3. Embora o
empreendedor argumente que as ocupações hoje existentes na região estejam situadas fora das planícies
de inundação, existe preocupação do Ibama com as ocupações futuras, que comumente resultam em
muitos ques�onamentos e conflitos no âmbito do licenciamento ambiental. Trata-se de tema recorrente
em processos de outros empreendimentos hidrelétricos.

Destaca-se também que foi extraído do EIA que a precisão cartográfica u�lizada para confecção dos
mapas de inundação do reservatório do AHE Tabajara é de 0,5 metros. É importante que seja melhor
avaliado se a não constatação de diferença de áreas inundadas com e sem o barramento para as
alterações sugeridas pela equipe do Ibama esteja associada à limitação da precisão cartográfica. Em
outras palavras, deve-se avaliar se a alteração do valor de referência de 0,5 metros para 0,3 metros para
se determinar até qual seção topoba�métrica se estende a influência das vazões Qméd.máx e Qmlt não
seja percep�vel “em planta” devido à precisão cartográfica de 0,5 metros adotada pelo EIA.

Essa questão é par�cularmente importante devido ao fato do trecho do rio Ji-Paraná a ser barrado
apresentar planícies de inundação. Essa caracterís�ca topográfica da calha do rio pode resultar em áreas
inundadas adicionais para poucos cen�metros de diferença de níveis d’água, quando comparados os
cenários com e sem o barramento para uma determinada vazão de referência, o que não seria tão
pronunciado se o rio fosse encaixado naquele trecho.

Neste contexto, solicitamos que o empreendedor apresente análise mais detalhada sobre a não
constatação de diferença de áreas inundadas com e sem o barramento, quando alterado o valor de
referência de 0,5 metros para 0,3 metros para se determinar até qual seção topoba�métrica se estende a
influência das vazões Qméd.máx e Qmlt. Se possível, deve-se adotar valor mais conservador de precisão
cartográfica para a análise. Até a apresentação da análise mais detalhada, recomendamos que a
delimitação do reservatório do AHE Tabajara sugerida no Parecer nº 110/2020-COHID/CGTEF/DILIC seja
man�da.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. Demanda novos esclarecimentos por parte do
empreendedor.

 

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), entendesse 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.

A ANA es�mou que a Cota Y (Figura 1A) não deve ser muito superior à 80,03 m (cota ob�da 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 impera�vo que o empreendedor apresente no EIA esta informação
(valores das cotas X e Y) de forma precisa.

Em relação à proximidade do reservatório do AHE Tabajara e a Terra Indígena Tenharim Marmelos, o
Ibama ques�onou a diferença de cota entre o limite do braço do reservatório e o igarapé FAG II
(exatamente no ponto do limite da TI), considerando que o EIA não apresentou de forma clara qual seria
essa diferença.

O empreendedor apresentou sua resposta contextualizando sobre o levantamento topográfico detalhado
que foi executado naquela região. O levantamento na margem direita do rio Ji-Paraná e na região do
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divisor de águas, entre as bacias hidrográficas do rio Ji-Paraná e do rio Marmelos, foi executada por meio
de perfilamento a laser na escala de 1:2.000, com curvas de nível mapeadas na equidistância de 1 metro.

O empreendedor informou que a cota do limite do braço do reservatório que se aproxima da TI será de
80,03 metros, mesmo valor que foi es�mado pela equipe técnica da Agência Nacional de Águas (ANA) -
O�cio nº 249/2020/SRE/ANA (SEI 7932778). Este valor de cota está compreendido entre as seções S12 e
S14 para a vazão de referência Qméd.máx, conforme o estudo de remanso.

Já para a cota do igarapé FAG II, exatamente no ponto do limite da TI Tenharim Marmelos, o
empreendedor apresentou um mapa de curvas de nível mais detalhado para a região, por meio do qual é
possível observar que a cota deste ponto está entre 81 e 82 metros. Por meio de interpolação, o
empreendedor obteve o valor de 81,05 metros.

Assim, baseada na argumentação apresentada nas complementações, a diferença entre as cotas X e Y,
ques�onada pela equipe do Ibama por meio do Parecer nº 110/2020-COHID/CGTEF/DILIC, seria pouco
superior à 1 metro.

O empreendedor registrou ainda, por meio da correspondência CE-EPG-0031/2020 (SEI 8696460), que
conforme os estudos cartográficos e de remanso realizados não restam dúvidas sobre a não afetação
direta da TI Tenharim Marmelos pelo reservatório do empreendimento.

Avalia-se que as informações apresentadas pelo empreendedor esclarecem sobre a existência de
diferença de cota de cerca de 1 metro entre o braço do reservatório do AHE Tabajara e o limite da TI
(onde passa o igarapé FAG II). Conforme o estudo de remanso, esta diferença de cota resultará em
distanciamento do reservatório do AHE Tabajara em relação à TI de pouco mais de 300 metros. Neste
contexto, entende-se este item encontra-se atendido.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Elucidado o ques�onamento 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 rela�vos 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.

Conforme já registrado, o empreendedor deverá apresentar análise mais detalhada sobre a não
constatação de diferença de áreas inundadas com e sem o barramento, quando alterado o valor de
referência de 0,5 metros para 0,3 metros para se determinar até qual seção topoba�métrica se estende a
influência das vazões Qméd.máx e Qmlt. Se possível, deve-se adotar valor mais conservador de precisão
cartográfica para a análise. Até a apresentação da análise mais detalhada, recomendamos que a
delimitação do reservatório do AHE Tabajara sugerida no Parecer nº 110/2020-COHID/CGTEF/DILIC seja
man�da.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. Demanda novos esclarecimentos por parte do
empreendedor.

 

2.3 Alterna�vas locacionais

Sobre a seleção da alterna�va 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 Alterna�va 7A como a mais
atraente após a composição dos aspectos energé�co-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 crí�co uma vez que, segundo o
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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 (O�cio Nº 1780/2018/MPF/PRRO/6ºO�cio –
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 alterna�vas dos locais de
instalação e operação da UHE”.

Em resposta, o empreendedor informou que de fato a criação do Parque Nacional dos Campos
Amazônicos ocorreu após a revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Ji-Paraná, contudo,
destacou que embora a Lei Federal nº 12.678/2012 tenha desafetado área para a implantação do
reservatório do AHE Tabajara e seus remansos, a área da UC foi ampliada em de 873.570 ha para 961.320
ha (incremento de área de 87.750 ha).

Foi apresentado nas Complementações do EIA (Anexo 2) documento in�tulado “Seleção de Alterna�vas e
Índices de Referência – Revisão dos Estudos de Inventário do rio Ji-Paraná”, por meio do qual o
empreendedor contextualizou a seleção da alterna�va 7A para implantação do AHE Tabajara.

O documento apresenta avaliação das alterna�vas de divisão de quedas nas perspec�vas de
custo/bene�cio energé�co, e de impactos ambientais para os componentes populações indígenas,
ecossistemas terrestres, base econômica, ecossistemas aquá�cos, modos de vida e organização e
dinâmica territorial.

Foram estabelecidos índices de custo/bene�cio energé�co e ambientais para as alterna�vas, sendo que a
análise conjunta dos fatores econômico-energé�cos e ambientais determinaram o índice de preferência
de cada alterna�va. O empreendedor informou que foi admi�do o mesmo peso para ambos os índices
(custo-bene�cio e ambientais) para construção do índice de preferência.

Foi destacado que o cálculo do índice de preferência apontou sempre para a alterna�va 7A, mesmo
alterando os pesos dos índices. Destacou ainda que os fatores ambientais foram decisivos na escolha da
alterna�va, principalmente aqueles que caracterizam interferências sobre UCs, em especial sobre a
Reserva Biológica do Jaru, e interferências sobre as Terras Indígenas Tenharim Marmelos e Igarapé
Lourdes.

Por fim, o empreendedor observou que a reavaliação do estudo de inventário hidrelétrico da bacia
hidrográfica do rio Ji-Paraná resultou na configuração de um único aproveitamento hidrelétrico, AHE
Tabajara (alterna�va 7A) com reservatório na cota 80 metros, o que representa 26% do potencial
hidrelétrico iden�ficado no inventário realizado na década de 1980.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.3 Áreas de abrangência

Embora o critério para delimitação da AII tenha sido obje�vo 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 refle�ndo
somente a área em que os impactos indiretos são esperados para os organismos aquá�cos. 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 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.

Dentro os argumentos u�lizados para refutar a solicitação de readequação da AII, foi citado que as
orientações do TR foram seguidas para a delimitação da AII dos meios �sico e bió�co, e que as análises
consolidadas no capítulo 7 e Mapa 7.4.2.a buscaram representar geograficamente o potencial de
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abrangência de impactos passíveis de espacialização. Contudo, o mapa em questão sugere que os
impactos sobre a fauna extrapolam os limites da área de estudo. Foi considerado ainda pelo
empreendedor que estabelecer uma área no entorno do reservatório com um raio mínimo para incluir
áreas e locais em que a fauna poderá se deslocar tem caráter meramente especula�vo, sem critérios
técnicos claros, não jus�ficando ampliar a AII nesta etapa avançada do licenciamento.

O texto do TR definiu os seguintes critérios no item 45 para delimitação da AII: “Para os meios �sico e
bió�co, a AII será considerada parte da bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná, a ser definida pelo estudo. A
AII deverá contemplar, no mínimo, a totalidade das sub-bacias contribuintes à área do reservatório.”
Conforme o texto, o TR definiu o mínimo a ser considerado, assim, no caso em que é possível observar
que os impactos extrapolam o mínimo exigido, a área de influência deve ser readequada de forma a
englobar tais impactos. Quanto à menção do licenciamento ambiental estar em uma fase avançada,
ressaltamos que a análise do EIA/RIMA visa a avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento
(fase inicial do licenciamento ambiental), e que é inviável tal análise sem o dimensionamento adequado
das áreas de influência.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

De uma forma geral, na AID, observa-se que os critérios u�lizados 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 bió�co é projetada, sendo esta inclusive uma crí�ca 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 dis�nta da
constante no Mapa 5.3.2.1.2.a (página 17 do capítulo 5.3 Meio Bió�co). É necessário que seja verificada
qual representação hidrográfica está correta e que os mapas do Estudo sejam padronizados com uma
mesma base cartográfica.

As bases cartográficas u�lizadas para a elaboração dos mapas encaminhados no EIA apresentam escalas
dis�ntas, 1:250.000 para a AID dos meios �sico, bió�co e socioeconômico, para a AID dos meios �sico e
bió�co, a escala u�lizada foi de 1:100.000, os dois do IBGE, o que, segundo a complementação, jus�fica
as diferenças encontradas.

Avaliamos que a alteração de escala não jus�fica as diferenças de hidrografia constatadas no EIA.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

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 emprés�mo, linhas de transmissão e demais
estruturas de apoio.

O empreendedor informou que as estruturas de apoio (jazidas, acessos e canteiros de obra) estão
situadas na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. Contudo, o ramal de fornecimento de
energia para o canteiro e o trecho da RO-133 que vai sofrer intervenções não foram inseridos na ADA, já
que serão licenciados no âmbito estadual.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Entretanto, é sabido que além do Parna Campos Amazônicos, integram a AII, parcial ou integralmente,
diversas UCs estaduais (16 Reservas Extra�vistas - 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
diagnós�co 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 crí�cas do Relatório de Análise Técnica Processual - RATP,
produzido pela Secretaria Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, e apresentado ao Ibama
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por meio do O�cio n° 0689/2019- PJMDO do Ministério Público do Estado de Rondônia (SEI 4862328). Até
mesmo as informações apresentadas são an�gas. Os dados provenientes das UHEs Jirau e Santo Antônio,
por exemplo, são de 2005, sendo que desde então o monitoramento de fauna con�nuou na região,
resultando em um inventário mais abrangente que o u�lizado 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 ob�dos em campo pelo empreendedor, uma vez
que não é possível a comparação e a discussão com base nas informações já conhecidas da região.

A atualização dos dados secundários foi apresentada no anexo 3 “Atualização e complementação
Caracterização da Fauna – Área de Influência Indireta” e no corpo do texto das complementações do EIA.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.4 Ecossistemas Terrestres – Fauna

Reapresentar os dados brutos da fauna em planilhas consolidadas, resultado de consultas às tabelas do
banco de dados u�lizado 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;

No Anexo 4 foram apresentadas as planilhas com os dados brutos da fauna, separadas por grupos.
Porém, não foi apresentada a planilha com os dados da herpetofauna terrestre.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Apresentar a caracterização da sazonalidade a par�r dos dados hidrológicos do ano em que ocorreram as
campanhas de fauna, conforme exigência do item 73 do Termo de Referência;

Esta solicitação do Parecer nº 110/2020 foi suprimida na complementação do EIA.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

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 faunís�co;

Segundo a Complementação, a informação solicitada teria sido apresentada nos Anexos 6 a 8, referentes
à atualização do diagnós�co dos grupos faunís�cos.

Para a herpetofauna, a informação não foi apresentada.

Para a avifauna, o Anexo 8 informou, para cada método, os dias de cada campanha que determinados
locais não puderam ser amostrados devido às condições climá�cas (páginas 2, 3 e 5).

Para a mastofauna, foi informado no Anexo 7 que no Módulo M5 as parcelas 1 e 2 e no módulo M6 a
parcela ripária 3 foram amostradas em apenas uma campanha (segunda campanha), evidenciando o
descumprimento da NT 293/2013.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

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 permi�r a verificação de quais locais
amostrais estão dentro da ADA;

Os Mapas 5.3.2.1.2.b a 5.3.2.1.2.g haviam sido apresentados no EIA, cada um indicando a configuração
final de cada módulo de amostragem, porém sem a delimitação do futuro reservatório.
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Na complementação, os referidos mapas foram reapresentados contemplando a área do futuro
reservatório.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Apresentar comprovação do tombamento do material biológico depositado nas coleções cien�ficas,
indicando a quan�dade por espécie.

As declarações do Museu de Zoologia da USP apresentadas no Anexo 5 informam o recebimento de
exemplares de aves, mamíferos, an�bios, répteis e borboletas coletados durante os estudos.

Porém, as declarações não informam o quan�ta�vo de indivíduos por espécie.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

2.4.1 Herpetofauna

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;

A Complementação (página 34) informa que não atendeu à solicitação. Como jus�fica�va, alega que o
próprio Ibama indicou que as áreas de amostragem entre os módulos terrestres e de fauna semiaquá�ca
e aquá�ca deveriam ser separadas, evitando uma interpretação errônea de que os módulos terrestres
não possuem quelônios ou crocodilianos.

Quanto ao argumento apresentado, esta análise está de acordo. Entretanto, no Anexo 6, observa-se que,
na Análise Consolidada reapresentada, os resultados ob�dos nos transectos de quelônios e crocodilianos
(TQC) con�nuam sendo usados no capítulo da herpetofauna, pelo menos na análise de similaridade,
onde são explicitamente citados (páginas 45, 48 e 49). Esse método não é aplicado nos módulos
terrestres e, dada sua especificidade para os quelônios de crocodilianos, o método foi contemplado no
Plano de Trabalho justamente para amostrar esse grupo.

Ademais, no EIA, a metodologia apresentada para a herpetofauna contempla os covos e armadilhas de
funil (páginas 33 a 35 do EIA), levando a entender que a análise e discussão da herpetofauna englobou os
resultados desses métodos. Observa-se que no Anexo 6 não foi apresentada a metodologia, muito
embora a Complementação afirme que essa tenha sido reapresentada (página 33 da Complementação).

Dessa forma, até o momento não foi possível compreender quais dados foram u�lizados no capítulo da
herpetofauna, se somente as amostragens nos módulos terrestres ou também aqueles ob�dos nos
transectos de quelônios e crocodilianos (TQC), e/ou das armadilhas de covo e de funil.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. Até o momento não foi possível esclarecer os
dados de quais amostragens foram u�lizados no capítulo da herpetofauna.

 

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);

A Complementação (página 35) informa que não foram realizadas novas incursões a campo devido às
informações prestadas pelos pesquisadores em 2020 por meio de ‘comunicação pessoal’.

Quanto à perereca Scinax spn., a Complementação informa que, por meio de comunicação pessoal em
2020, os pesquisadores informaram que possivelmente se trata da espécie Scarthyla cf. goinorum.
Segundo o documento, a confirmação da espécie depende da análise da vocalização, do girino ou
molecular, mas que foram coletados somente adultos e não houve registro da vocalização; enquanto a
análise molecular encontra-se sob responsabilidade do pesquisador da UFMG. Ainda, a Complementação
registra que a espécie Scarthyla cf. goinorum ocorre em outros locais da Amazônia, não sendo endêmica
da região do empreendimento.
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Diante da ausência de comprovação cien�fica das informações apresentadas na Complementação,
constata-se que o documento não permi�u confirmar se a perereca Scinax spn. é uma espécie já
conhecida ou nova para a ciência, nem se sua distribuição está restrita à campinarana do
empreendimento (registrada no EIA como restrita à campinarana) ou se ocorre em outros locais do
bioma.

Ainda quanto à essa espécie, é necessário relembrar que, segundo o EIA, a espécie foi registrada somente
nas áreas de campinarana dos módulos M3 e M4 (Tabela 5.3.2.1.2.a-28, página 157 do EIA), sendo o
módulo M3 afetado quase que em sua totalidade pelo reservatório; enquanto o módulo M4 apresenta
campinarana em seu trecho inicial, justamente a área que será submersa pelo reservatório (Mapa
5.3.2.1.2.e da Complementação e Mapa 5.3.2.2.2.a-1 do EIA de flora). Contudo, não foi informado o
quan�ta�vo de registros em cada área, ADA e AID, informação importante para a análise de viabilidade
ambiental. Apesar disso, ressalta-se que a campinarana será impactada pela formação do reservatório
mesmo fora da ADA, devido à elevação do lençol freá�co.

Ademais, foram observadas incongruências no Anexo 6 quanto ao número de indivíduos de Scarthyla cf.
goinorum: 10 indivíduos (Tabela 5.3.2.1.2.a-25, página 04); 22 indivíduos (Tabela 5.3.2.1.2.a-27, página
20); 05 indivíduos (Tabela 5.3.2.1.2.a-33, página 53). No EIA, constavam 22 indivíduos (Tabela 5.3.2.1.2.a-
28, página 157 do EIA).

Quanto à serpente Dipsadidae gen. & sp.nov., a Complementação informa que, por meio de comunicação
pessoal em 2020, o pesquisador da USP confirmou tratar-se de uma espécie nova, mas que foi registrada
em outras localidades do país. Segundo o documento, a espécie se encontra em fase final de descrição e
o manuscrito ainda será subme�do a uma revista cien�fica (informação constante resposta da
Complementação à próxima solicitação do Ibama - página 36, e no Anexo 6 - página 57).

Novamente, diante da ausência de comprovação cien�fica das informações apresentadas na
Complementação, constata-se que o documento não permi�u confirmar se a serpente Dipsadidae gen. &
sp.nov. é restrita à ADA ou se ocorre em outras localidades brasileiras, apesar de ser de fato uma espécie
nova.

Ainda, considerando que este tópico de solicitação do Ibama trata de novas espécies com ocorrência
restrita em áreas sensíveis (campinarana/ADA) para a implantação do empreendimento, verificou-se que
o Anexo 6 (página 57) informa que outra espécie de ocorrência exclusiva da ADA também é uma espécie
nova para a ciência, a serpente Atractus spn. (observa-se que ambas as espécies novas de serpentes
foram registradas somente no módulo M2 - parcela ripária 1). Segundo o documento, a espécie demanda
revisão com base em análises de DNA, mas ocorre em outras localidades da Amazônia. Verifica-se que
não foi apresentada comprovação da informação da distribuição da espécie. E, tendo em vista ser uma
espécie nova de ocorrência comprovada exclusivamente na ADA, entende-se que Atractus spn. também
deveria ter sido alvo de novas incursões a campo.

Conclusivamente, constatou-se que a empresa responsável pelos estudos ambientais do AHE Tabajara,
deliberadamente, optou por não realizar as incursões a campo solicitadas pelo Ibama a fim de verificar se
as três espécies ocorrem fora da área afetada pelo empreendimento. Verificou-se que as informações
prestadas se basearam na comunicação pessoal com os pesquisadores, sem a apresentação de
documento emi�do pelos pesquisadores ou outro documento comprobatório da ocorrência das espécies
em outras áreas. Assim, o presente parecer considera que carecem de comprovação cien�fica as
informações apresentadas na Complementação.

De modo efe�vo, a Complementação não elucidou se a perereca Scinax spn. é uma espécie nova para a
ciência ou não, nem se sua distribuição está restrita à campinarana do empreendimento. Também não
confirmou se ocorrem fora da ADA as duas espécies novas de serpentes descobertas durante o EIA
(Dipsadidae gen. & sp.nov. e Atractus spn.).

Em suma, as informações que o Ibama detém atualmente, confirmadas por meio de documentos
comprobatórios, são as seguintes:

1. a espécie de perereca Scinax spn., agora informada como possivelmente a espécie Scarthyla cf.
goinorum, foi registrada pelo EIA como restrita à campinarana, ambiente que será fortemente
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impactado pelo reservatório mesmo fora da ADA;

2. as duas espécies novas de serpentes (Dipsadidae gen. & sp.nov. e Atractus spn.) têm sua ocorrência
comprovada exclusivamente na ADA do AHE Tabajara, tendo sido registradas somente nos estudos
para o EIA.

Portanto, conclui-se que o documento não foi capaz de elucidar a questão apontada pelo Ibama sobre as
possíveis novas espécies com ocorrência restrita a áreas sensíveis (campinarana/ADA), tema crucial para
a decisão sobre a viabilidade ambiental do empreendimento.

Sem essas informações necessárias, não é possível prever os impactos do empreendimento sobre a
herpetofauna, impedindo a con�nuidade da análise de viabilidade ambiental do AHE Tabajara.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. As incursões a campo não foram realizadas. Não foi
elucidado se a perereca Scinax spn. é uma espécie nova para a ciência ou não, nem se sua distribuição
está restrita à campinarana do empreendimento. Não foi confirmado se ocorrem fora da ADA as duas
espécies novas de serpentes descobertas durante o EIA (Dipsadidae gen. & sp.nov. e Atractus spn.). A
ausência dessas informações prejudicou fortemente a discussão dos impactos sobre a herpetofauna,
impedindo a con�nuidade da análise de viabilidade ambiental do AHE Tabajara.

 

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.);

Quanto à perereca Scinax spn. (indicada pelo EIA como espécie nova descoberta durante os estudos do
AHE Tabajara, restrita à campinarana), conforme mencionado na análise do item anterior, a
Complementação afirma que, por comunicação pessoal em 2020, o pesquisador informou que
possivelmente é um exemplar da espécie Scarthyla cf. goinorum, restando ainda pendente a confirmação
taxonômica por meio de análise molecular a ser executada pela equipe da UFMG. A par�r das
informações prestadas, observa-se que a iden�ficação taxonômica ainda não foi elucidada, e carece de
apresentação de comprovação cien�fica dessa informação. Por este mo�vo, a solicitação do Ibama é
considerada como parcialmente atendida.

Quanto à serpente Dipsadidae gen. & sp. nov. (novo táxon descoberto durante os estudos do AHE
Tabajara, restrito à ADA), a Complementação informa que, por meio de comunicação pessoal em 2020, o
pesquisador da USP informou tratar-se de uma espécie nova, mas que foi registrada em outras
localidades do país; e que o manuscrito de descrição da espécie ainda será subme�do a uma revista
cien�fica. Quanto a este táxon, embora tenha sido confirmado como espécie nova, resta pendente a
comprovação sobre sua distribuição, abordada no item anterior deste parecer.

As demais espécies haviam sido descobertas anteriormente ao EIA, e sua descrição já estava em curso
quando foram registradas na região do AHE Tabajara. Segundo a Complementação, o lagarto
Gymnophthalmidae gen. & sp. nov. foi descrito em 2015 como Rondonops biscutatus, espécie com
ocorrência em outras localidades da Amazônia. Enquanto as espécies novas de serpentes Oxyrhopus sp.
nov. e Philodryas sp. nov. encontram-se em fase final de descrição.

Registra-se que algumas informações sobre as espécies acima foram apresentadas na Complementação
em resposta à quinta solicitação do Ibama (página 37), mas foram aqui consideradas.

Por fim, além dessas espécies já apontadas no EIA, a Complementação confirmou outra espécie nova
descoberta durante os trabalhos do AHE Tabajara, a serpente Atractus spn., conforme mencionado no
item anterior deste parecer.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida. Resta pendente a confirmação da
iden�ficação taxonômica da perereca Scinax spn., agora informada como possivelmente Scarthyla cf.
goinorum, cuja comprovação não foi apresentada. No EIA, o táxon foi apontado como espécie nova
descoberta durante os estudos do AHE Tabajara, restrita aos ambientes de campinarana, que serão
fortemente impactados pelo empreendimento, ainda que fora da ADA.
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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;

A solicitação foi feita devido à informação conflitante no EIA entre o capítulo da herpetofauna, que
afirmava que a espécie era exclusiva da ADA, e o capítulo ‘E) Considerações Gerais sobre a Fauna
Terrestre’, que afirmava que a espécie “foi registrada somente na AID do projeto, mas não somente
dentro da ADA" (página 349 do EIA). Ainda, mesmo no capítulo da herpetofauna havia incongruência
quanto ao módulo do registro (página 191: módulo 2 / página 352: módulo 4).

Segundo a Complementação (página 36) e o Anexo 6 (página 57), durante os estudos para o EIA, o único
indivíduo da nova espécie de serpente Dipsadidae gen. & sp.nov. foi coletado no Módulo 2, na parcela
ripária 1, situada da ADA do AHE Tabajara.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Esclarecer a iden�ficação 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 iden�ficação taxonômica defini�va (ao nível de espécie) não seja possível com os espécimes já
coletados e depositados em coleções cien�ficas, para as espécies exclusivas da ADA, proceder incursões a
campo em busca dessas espécies para elucidar a classificação taxonômica e distribuição espacial;

A solicitação do Ibama trata da iden�ficação taxonômica das espécies indefinidas no EIA, em especial
daquelas reconhecidas como endêmicas do cerrado e/ou encontradas exclusivamente na ADA.

A Complementação (página 37) apresenta a atualização da iden�ficação taxonômica das espécies novas
para a ciência e das espécies encontradas exclusivamente na ADA. Ou seja, não tratou da iden�ficação
taxonômica das espécies reconhecidas como endêmicas do cerrado.

Quanto às espécies reconhecidas como endêmicas do cerrado, o Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435)
destaca do EIA (página 149) duas espécies registradas na área do AHE Tabajara em dúvida taxonômica: a
rã Leptodactylus cf. furnarius e a perereca Dendropsophus gr. rubicundulus. Conforme consta no Parecer,
o próprio EIA reforça que o conhecimento da herpetofauna de enclaves abertos na Amazônia ainda é
incipiente, sugerindo novos estudos taxonômicos e gené�cos para avaliação dessas espécies e sua
relação com outras áreas abertas. Além disso, o Parecer destaca que “a campinarana da região e sua
fauna associada é uma das caracterís�cas que dis�ngue 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.” Conforme supramencionado, a Complementação
não esclareceu a iden�ficação taxonômica dessas espécies.

Em relação à L. cf. furnarius, verificou-se a existência de incongruências nos dados de abundância do
Anexo 6: constam 19 registros na Tabela 5.3.2.1.2.a-25 (página 05), sete registros na Tabela 5.3.2.1.2.a-27
(página 21), e um registro na Tabela 5.3.2.1.2.a-33 (página 53); enquanto o EIA indicava sete registros
(Tabela 5.3.2.1.2.a-28 e Tabela 5.3.2.1.2.a-32). Embora o Anexo 8 informe que a espécie foi registrada na
ADA e na AID (Tabela 5.3.2.1.2.a-27), verificou-se que os registros ocorreram no módulo M4, o qual
possui seu trecho inicial em área de campinarana arborizada (área da ADA), passa por um trecho de
floresta ombrófila e termina em área de contato campinarana/floresta ombrófila (Mapa 5.3.2.1.2.e da
Complementação; Mapa 5.3.2.2.2.a-1 do EIA de flora, folha 23). Além das incongruências observadas na
complementação, documento que deveria elucidar as informações; é necessário destacar que o local dos
registros sofrerá fortes impactos do reservatório e que não foi confirmada a taxonomia da espécie,
podendo tratar-se de uma espécie reconhecida como endêmica do cerrado, entende-se que o tema como
relevante para a análise de viabilidade.

Em relação à D. cf. rubicundulus, também foram verificadas incongruências no Anexo 6: constam 111
registros na Tabela 5.3.2.1.2.a-25 (página 03), dois registros na Tabela 5.3.2.1.2.a-27 (página 20), um
indivíduo na Tabela 5.3.2.1.2.a-33 (página 53); enquanto o EIA indicava dois registros (Tabela 5.3.2.1.2.a-
28 e Tabela 5.3.2.1.2.a-32).
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Quanto às espécies encontradas exclusivamente na ADA, o Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435) destaca do
EIA (página 191) quatro espécies sem confirmação taxonômica: os anuros Phyzelaphryne cf. miriamae,
Dendropsophus sp.3 e Pris�man�s gr. lacrimosus; e a serpente Atractus sp. (além da nova espécie de
serpente Dipsadidae gen. & esp. nov.).

Sobre esses quatro táxons, a Complementação traz informações novas e relevantes para o anuro
Pris�man�s gr. lacrimosus, o qual foi registrado em 2016 no Estado do Amazonas, ampliando
grandemente sua distribuição; e para a serpente Atractus sp., que, conforme supramencionado, foi
confirmada como nova espécie por meio de comunicação pessoal do pesquisador responsável, ainda
carecendo de revisão de análise de DNA. Os outros dois táxons são menos preocupantes, pois
Phyzelaphryne cf. miriamae (n=2 no EIA) possui tamanho corporal reduzido e habita as folhas do chão de
terra firme, sendo, portanto, de di�cil encontro; e Dendropsophus sp.3 (n=1 no EIA), foi registrada na área
antrópica da Vila Tabajara, em ponto extra.

Quanto às espécies novas para a ciência, embora a Complementação tenha apresentado neste item, o
assunto foi abordado na terceira solicitação do Ibama para a herpetofauna.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida. Não foi esclarecida a iden�ficação
taxonômica das espécies reconhecidas como endêmicas do cerrado: a rã Leptodactylus cf. furnarius e a
perereca Dendropsophus gr. rubicundulus; além de terem sido constatadas incongruências importantes
nos dados de abundância dessas espécies na complementação (Anexo 6).

 

Apresentar e discu�r a distribuição espacial das espécies da herpetofauna em relação à ADA do
empreendimento e ambientes que possam sofrer alterações pela formação do reservatório;

O Anexo 6 apresentou a lista das espécies da herpetofauna indicando se o registro ocorreu na ADA ou
AID (Tabelas 5.3.2.1.2.a-27 e 5.3.2.1.2.a-28, página 19 em diante), informação primordial que estava
ausente no EIA de 2014. Contudo, não foi informada a abundância registrada em cada área, impedindo
uma comparação entre essas áreas mais fiel à realidade. Os dados de abundância poderiam apontar
necessidade de atenção àquelas espécies com proporção de registros maior na ADA que na AID,
tornando a discussão sobre a distribuição das espécies mais profunda e mais proveitosa para a análise de
viabilidade ambiental do empreendimento.

Por meio dessas tabelas, é possível verificar que há 10 espécies registradas exclusivamente na ADA. No
EIA constavam nove espécies, sendo o lagarto Varzea bistriata a espécie acrescentada. Observou-se que
as 10 espécies se encontram na Tabela 5.3.2.1.2.a-34 do tópico ‘ADA e AID’ do Anexo 6, contudo, em
outros trechos são citadas erroneamente nove espécies (página 56 do Anexo 6, páginas 38 e 40 da
Complementação).

A Complementação (página 40) informa que o Anexo 6 contempla um tópico contendo discussão
compara�va de espécies entre a ADA e AID, inclusive sobre as espécies exclusivas da ADA. Verificou-se
que o referido tópico do Anexo 6 (página 56) apresenta informações sobre cada uma das 10 espécies
exclusivas da ADA.

Dentre as 10 espécies exclusivas da ADA, cinco �veram sua iden�ficação taxonômica confirmada e
ocorrem em outras localidades da Amazônia ou mesmo em outros biomas (Dendropsophus brevifrons,
Pipa pipa, Enyalioides la�ceps, Varzea bistriata, Dipsas indica indica). Conforme análise no item anterior,
três espécies permanecem sem confirmação taxonômica, mas são de menor preocupação: os anuros
Phyzelaphryne cf. miriamae, Dendropsophus sp.3 e Pris�man�s gr. lacrimosus.

São de extrema preocupação para a análise de viabilidade do AHE Tabajara duas espécies exclusivas da
ADA: as serpentes Dipsadidae gen. & sp.nov. e Atractus spn. Conforme consta na análise da segunda
solicitação do Ibama para a herpetofauna, as espécies foram confirmadas como novas para a ciência,
porém, por meio de comunicação pessoal os pesquisadores informaram sua ocorrência em outras
localidades além da área do empreendimento. Em que se pese não ter sido realizada a incursão a campo
em busca dessas espécies, solicitada pelo Ibama no Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435) e abordada no
segundo item da herpetofauna, este parecer considera necessária a obtenção de informações sobre a
distribuição dessas espécies, ou a comprovação da ocorrência dessas espécies fora da área do
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empreendimento (informada pelos pesquisadores por comunicação pessoal). Até o presente momento, a
informação que o Ibama tem confirmada é que essas duas espécies de serpentes são novas para a ciência
com ocorrência exclusiva para a ADA do AHE Tabajara. Sem essas informações necessárias, não é possível
prever os impactos do empreendimento sobre a herpetofauna, impedindo a con�nuidade da análise de
viabilidade ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. Não foi informada nem discu�da/comparada a
abundância das espécies entre a ADA e a AID. A ausência de informações sobre a distribuição das duas
espécies novas de serpentes (Dipsadidae gen. & sp.nov. e Atractus spn.), registradas exclusivamente na
ADA, prejudicou fortemente a discussão dos impactos do empreendimento sobre a herpetofauna,
impedindo a con�nuidade da análise de viabilidade ambiental do AHE Tabajara.

 

Apresentar a associação da ocorrência das espécies da herpetofauna às fitofisionomias, considerando
eventuais endemismos, em especial para os ambientes de campinarana e de várzea;

A Complementação (página 40) informa que na Análise Consolidada do Anexo 6, o assunto solicitado foi
discu�do no tópico ‘Considerações Finais’.

Sobre os ambientes de campinarana, o parágrafo do EIA, ao tratar de sí�os importantes para a
herpetofauna, destacava esses ambientes e as espécies Scinax spn., Leptodactylus cf. furnarius,
Dendropsophus gr. rubicundulus, Bachia scolecoides e Manciola guaporicola (página 188).

No Anexo 6, o texto foi alterado (página 63), passando a destacar o Módulo M2, ao considerá-lo
demandante de atenção especial. Segundo o documento, as parcelas ripárias 1 e de distribuição
uniforme 1 localizam-se na ADA e juntas possuem cinco registros únicos. Ou seja, das 10 espécies
registradas exclusivamente na ADA, cinco foram registradas somente nas parcelas 1 do módulo M2.

Em seguida, o Anexo 6 informa que as parcelas 2, 3, 4 e 5 estão inseridas na campinarana, sendo a
parcela 5 localizada dentro da ADA, mas que as espécies endêmicas de cerrado foram registradas
também fora da ADA (mo�vo pelo qual não foram listadas na Tabela 5.3.2.1.2.a-34, das espécies
exclusivas da ADA). Como exemplos de espécies de cerrado, o Anexo 6 menciona que os an�bios
Leptodactylus cf. furnarius e Dendropsophus cf. rubicundulus e o lagarto Bachia scolecoides es�veram
presentes apenas nos módulos M4 e M5 (página 63). Na sequência, são apresentados dados sobre a
distribuição e hábitos de vida da espécie Manciola guaporicola (registrada no M4 segundo a Tabela
5.3.2.1.2.a-28). Observa-se que as espécies indicadas são as mesmas constantes no EIA de 2014.
Contudo, não foi possível compreender a intenção do texto que falava da importância do Módulo M2,
mas citou as espécies que ocorrem somente em outros módulos. Além disso, em conferência às Tabelas
5.3.2.1.2.a-27 e 5.3.2.1.2.a-28, verificou-se que essas espécies foram registradas nos Módulos M3 e/ou
M4, e não nos Módulos M4 e M5 como consta no texto. Ademais, verifica-se que o Anexo 6 não tratou da
associação à campinarana da espécie Scinax spn., agora informada como possivelmente Scarthyla cf.
goinorum.

Portanto, entende-se que as informações trazidas no Anexo 6 não contribuem para o entendimento da
associação da ocorrência das espécies da herpetofauna aos ambientes de campinarana e sua distribuição
em relação à ADA do empreendimento.

Quanto aos ambientes de várzea, o parágrafo apresentado no Anexo 6 (página 64) é o mesmo do EIA de
2014 (página 189), apenas com o acréscimo da seguinte frase: “Estes ambientes, quando localizados nas
primeiras parcelas dos Módulos M2, M3, M4 e M5 passam a ser inseridos na ADA do empreendimento,
com isso estas espécies podem ser a primeiras a serem impactadas com o enchimento do reservatório.”
Não foram apresentadas informações sobre as espécies que habitam os ambientes de várzea, nem sobre
sua distribuição espacial na área do AHE Tabajara ou em outras localidades.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. Não foi apresentada a associação das espécies da
herpetofauna aos ambientes de campinarana e de várzea, os quais serão fortemente impactados pelo
reservatório. Não tratou da associação à campinarana da espécie Scinax spn., agora informada como
possivelmente Scarthyla cf. goinorum.
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Apresentar a distribuição das fitofisionomias em relação à ADA do empreendimento, em especial para os
ambientes de campinarana, e discu�r os efeitos da formação do reservatório sobre esses ambientes e a
herpetofauna associada;

Quanto à distribuição das fitofisionomias, a Complementação (página 40) informa que o dado foi
apresentado na Tabela 5.3.2.2.2.b.2-2 do capítulo de flora. Após verificação, constatou-se que a referida
tabela do EIA (página 152 da flora) apresenta a fitofisionomia à qual pertence cada parcela de
distribuição uniforme amostrada (não sendo contempladas as parcelas ripárias). Verificou-se que o Mapa
5.3.2.2.2.a-1 do EIA (página 23 da flora) havia apresentado a distribuição espacial das fitofisionomias na
ADA.

Acerca dos efeitos sobre a herpetofauna, a Complementação destaca que, na Análise Consolidada do
Anexo 6, há um subitem que trata da ADA e informações sobre as espécies e as fitofisionomias,
destacando-se o Módulo 2, onde há campinaranas. Porém, o referido tópico (‘ADA e AID’, página 56 do
Anexo 6), conforme já mencionado, se resume a apresentar informações sobre cada uma das espécies
exclusivas da ADA, não havendo menção à campinarana. Enquanto no tópico ‘Considerações Finais’
(página 63), a menção à campinarana e ao módulo M2 é aquela abordada no item anterior deste parecer,
que indica as espécies dos outros módulos, mas não contribui para o entendimento da associação da
ocorrência das espécies da herpetofauna aos ambientes de campinarana.

Ainda quanto aos efeitos sobre a herpetofauna, a Complementação esclarece que as espécies
Pris�man�s gr. lacrimosus, Rhinobothryum len�ginosum e Xenodon rabdocephalus foram observadas
somente nas áreas de campinaranas no Módulo M2. Em seguida, apresenta informações sobre a
distribuição e hábitos dessas espécies, no intuito de afirmar que as espécies não são dependentes dos
ambientes de campinarana, apesar de os registros terem ocorrido somente nessa fitofisionomia.

Observa-se que, apesar dessa informação trazida na Complementação sobre as espécies que ocorreram
somente na campinarana do módulo M2, o documento não aborda as espécies de campinarana de
outros módulos. Por exemplo, uma espécie de grande preocupação é a perereca Scinax spn., agora
informada como possivelmente Scarthyla cf. goinorum, restrita aos ambientes de campinarana no EIA.

Além disso, atentando-se ao atual item da solicitação do Ibama, não foi apresentado qualquer �po de
discussão quanto aos efeitos do reservatório sobre a herpetofauna habitante da campinarana.

Em suma, a solicitação do Ibama (deste item e do anterior) era de que fosse discu�da a ocorrência de
todas as espécies da herpetofauna associadas à campinarana, registradas exclusiva/preferencialmente
nesses ambientes (em todos os módulos, não apenas no M2), além de abordar a distribuição da
fitofisionomia na área do empreendimento (ADA e AID), que poderiam ser áreas potenciais para a
ocorrência dessas espécies; e, por fim, discu�r os efeitos do reservatório sobre a herpetofauna habitante
desses ambientes.

Considerando que a campinarana da região e sua fauna associada é uma das caracterís�cas que dis�ngue
a região das demais da Amazônia, considera-se a informação crucial para a análise de viabilidade
ambiental do empreendimento.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. Não foram discu�dos os efeitos da formação do
reservatório sobre a campinarana e a herpetofauna associada a esse ambiente.

 

Corrigir todas as falhas de apresentação e de análises indicadas neste parecer.

Ao longo do Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435) foram apontadas diversas falhas encontradas no EIA, cuja
correção será verificada na análise abaixo.

O Parecer indicou a existência de incongruências na apresentação dos números de espécies de répteis:
101 ou 108 espécies na página 138 (texto e tabela), e 107 espécies na página 172 (tabela es�madores de
riqueza/diversidade). Verificou-se que essa informação foi corrigida no Anexo 6 (páginas 01 e 02), e foi
esclarecido que o quan�ta�vo de espécies nas tabelas dos es�madores de riqueza/diversidade computa
apenas as espécies registradas pelos métodos padronizados, busca a�va e pi�all (página 38).
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Entretanto, no Anexo 6 foram observadas novas incongruências, em relação ao quan�ta�vo total de
espécies da herpetofauna: 202 espécies nas páginas 01, 50 e 63; 201 espécies nas páginas 30 e 56. Já na
Complementação, ao longo do texto são referidas 202 espécies: páginas 34, 40 e 239.

O Parecer apontou que os diagramas de ranking de abundância de espécies não permi�am a visualização
completa de muitas espécies, sendo possível somente a leitura do gênero (página 150 e 173 do EIA). No
Anexo 6, os rankings foram reapresentados para cada local de amostragem (página 42), corrigindo a
falha. Enquanto para toda a AID foi mudado o formato de apresentação, sendo iden�ficadas somente as
duas (répteis) ou quatro (an�bios) espécies mais abundantes (página 13).

O Parecer indicou preocupação com o fato de a terceira espécie mais abundante da herpetofauna carecer
de confirmação taxonômica, Leptodactylus cf. petersii (página 149 do EIA, n=281); e mencionou que,
dado o tempo decorrido desde as incursões a campo de 2013/2014, a taxonomia poderia ter sido
esclarecida. Foi observado que o texto foi man�do no Anexo 6 (página 12) e não foi esclarecida a
iden�ficação taxonômica da espécie. Foi ainda verificada uma incongruência quanto aos dados de
abundância dessa espécie no Anexo 6: dois registros na Tabela 5.3.2.1.2.a-25 (página 05), 281 registros na
Tabela 5.3.2.1.2.a-27 (página 21); sendo 281 registros no EIA (Tabela 5.3.2.1.2.a-28, página 158).

O Parecer apontou a ausência da comparação das espécies mais abundantes entre as ilhas (página 171
do EIA). Observa-se que o Anexo 6 incluiu um parágrafo indicando as espécies mais abundantes nas ilhas
(página 38).

O Parecer mencionou que o EIA não considerou as áreas de endemismo existentes dentro do bioma
(páginas 149 e 152 do EIA). A Complementação informou que houve atualização dos endemismos (página
33). De fato, verificando o Anexo 6, observa-se que houve alteração de alguns dados (página 14). O Anexo
6 também inseriu a informação de que, quanto às zonas de endemismo do bioma amazônico, não foram
iden�ficadas espécies endêmicas da região (página 14). Ademais, como Scinax spn. foi agora informado
como Scarthyla cf. goinorum, o Anexo 6 o re�rou da lista das espécies endêmicas. Também chama a
atenção a questão de ainda as espécies de an�bios classificadas como endêmicas do cerrado não terem
sua classificação taxonômica elucidada: rã Leptodactylus cf. furnarius e perereca Dendropsophus cf.
rubicundulus. Contudo, esse assunto foi abordado na análise da quinta solicitação do Ibama para a
herpetofauna.

O Parecer cri�cou a consulta às listas de espécies ameaçadas no ano de 2014, tendo sido o EIA
apresentado do Ibama em 2020. Verificou-se que no Anexo 6 a listagem das espécies registradas foi
reapresentada atualizando-se a consulta para as listas atuais (Tabelas 5.3.2.1.2.a-25 e 5.3.2.1.2.a-26).
Ademais, a Complementação esclarece não haver lista oficial do Estado de Rondônia (página 33).

O Parecer cri�cou que o EIA interpretou os gráficos de riqueza e abundância entre os locais amostrais e
os períodos de amostragem apontando eventuais diferenças sem o uso de testes esta�s�cos para
comprovar a existência dessas diferenças (página 164 do EIA). Verificou-se que o Anexo 6 inseriu testes
esta�s�cos para as comparações dos dados ob�dos entre os módulos, sendo encontrada diferença entre
os módulos para répteis (páginas 30 e 39). Contudo, apesar de o Parecer indicar que o EIA não testou a
existência de diferença entre os módulos e ilhas, o Anexo 6 não inseriu essa comparação. Porém, pode
ser compreensível, tendo em vista as diferenças de esforço amostral entre os módulos e as ilhas.

O Parecer também apontou que o EIA comparou o quan�ta�vo de espécies exclusivas em cada módulo,
porém sem testes para verificar se há diferenças entre esses números (página 165 do EIA). Observa-se
que o Anexo 6 manteve o conteúdo do EIA, não sendo acrescentados testes esta�s�cos para essa
comparação (página 30).

Ainda sobre as espécies exclusivas dos locais amostrados, o Parecer mencionou que o EIA não trata das
espécies exclusivas em ilhas ao tratar dessas espécies nos módulos, e que a informação aparecia somente
11 página adiante no EIA, informando não haver espécies exclusivas nas ilhas (páginas 165 e 176). O texto
foi man�do nesse formato no Anexo 6 (páginas 30 e 45), porém, foi acrescentada a informação de que as
ilhas possuem potencial de impacto reduzido, uma vez que nenhum componente singular da
herpetofauna será afetado.

O Parecer indicou que, em meio aos parágrafos do EIA sobre as espécies exclusivas dos módulos, há a
informação sobre três espécies de an�bios �picas de formações abertas que ocorreram somente na
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margem direita (página 165 do EIA). Conforme destacado naquele Parecer, embora a informação seja
válida e relevante, parece ter sido inserida fora de contexto, trazendo confusão à leitura. Verificou-se que
o texto foi man�do no Anexo 6 (página 30).

O Parecer cri�cou que o EIA não u�lizou análise esta�s�ca para testar a hipótese de o rio Ji-Paraná atuar
como barreira biogeográfica para a herpetofauna (página 176 do EIA). Conforme supramencionado, o
Anexo 6 testou a diferença entre os módulos, sendo encontrada diferença entre os módulos para répteis
(páginas 30 e 39), com o módulo M4 (margem direita) diferindo dos módulos M6 (margem direita) e M2
(margem esquerda). Assim, o Anexo 6 indica que possivelmente o rio Ji-Paraná não representa uma
barreira geográfica expressiva para a herpetofauna local (página 65).

Quanto à análise de similaridade dos locais amostrados (parcelas), o Parecer relatou que o EIA aponta
subje�vamente que se formaram grupos de florestas aluviais e de florestas de terra firme para an�bios e
répteis, além de grupo de formações abertas para an�bios (página 176 do EIA). Neste aspecto, o parecer
cri�cou que o EIA não u�liza uma análise esta�s�ca mul�variada para verificar quais fatores ambientais
influenciam a distribuição da herpetofauna na área do empreendimento (margem do rio, módulos,
vegetação, distância do rio). Verificou-se que o Anexo 6 apenas suprimiu o texto original do EIA que
indicava os agrupamentos por fitofisionomia, não sendo acrescentada nenhuma nova análise.

O Parecer apontou que a indicação do EIA de que não havia sido encontrada na ADA/AID as espécies
restritas de áreas abertas do PARNA dos Campos Amazônicos (página 187 do EIA) poderia indicar que o
inverso também ocorresse. Dessa forma, poderia haver pouca probabilidade de a espécie nova Scinax
spn. ter ampla distribuição em áreas de campinarana dentro do Parque Nacional dos Campos
Amazônicos, conforme era inferido no EIA (página 153). Em que pese a taxonomia da espécie ter sido
revista para a complementação, verificou-se que o Anexo 6 removeu essa inferência sobre a distribuição
dessa espécie (página 17).

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida. Resta esclarecer i) a incongruência
quanto ao número de espécies da herpetofauna; ii) a iden�ficação taxonômica da terceira espécie mais
abundante da herpetofauna, Leptodactylus cf. petersii (n=281), bem como a incongruência de
abundância dessa espécie no Anexo 6 da Complementação.

 

Conclusão da Análise do Diagnós�co da Herpetofauna

Este texto apresenta um resumo da análise acima, referente às solicitações do Ibama para o diagnós�co
da herpetofauna. Tem por obje�vo apontar os pontos relevantes para a viabilidade ambiental do
empreendimento, em especial para as eventuais análises futuras.

O ponto mais crí�co da herpetofauna para a viabilidade ambiental do empreendimento diz respeito às
duas espécies novas de serpentes registradas exclusivamente na ADA durante os estudos para o EIA:
Dipsadidae gen. & sp.nov. e Atractus spn. (módulo M2 - parcela ripária 1). A primeira espécie já havia sido
indicada como espécie nova no EIA de 2014, enquanto a segunda foi indicada como espécie nova na
complementação – Anexo 6. A fim de verificar se as espécies ocorrem fora da região do
empreendimento, o Ibama solicitou a realização de incursões a campo em busca dessas espécies (Parecer
nº 110/2020, SEI 7948435). Entretanto, mesmo diante da indicação do Ibama para um ponto crucial para
a viabilidade ambiental do empreendimento, a empresa responsável pelos estudos ambientais do
empreendimento decidiu não atender à solicitação do Ibama, não realizando incursões a campo,
u�lizando-se de informações baseadas na simples ‘comunicação pessoal’, sem comprovação. A
Complementação alega que os pesquisadores informaram, por meio de comunicação pessoal, que as
espécies Dipsadidae gen. & sp.nov. e Atractus spn. ocorrem em outras localidades, apesar de serem
espécies novas para a ciência. Tendo em vista que as informações prestadas sobre a distribuição das
espécies se basearam na comunicação pessoal com os pesquisadores, sem a apresentação de documento
emi�do pelos pesquisadores ou outro documento comprobatório da ocorrência das espécies em outras
áreas; o presente parecer considerou essas informações insa�sfatórias por carecerem de comprovação
cien�fica.

Portanto, a Complementação não confirmou se ocorrem fora da ADA as duas espécies novas de
serpentes descobertas durante o EIA (Dipsadidae gen. & sp.nov. e Atractus spn.). A ausência das
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informações sobre essas duas espécies novas impossibilitou a previsão dos impactos do empreendimento
sobre a herpetofauna, e impediu a con�nuidade da análise de viabilidade ambiental do AHE Tabajara.

Considerando que ambientes de campinarana dis�nguem a região onde o empreendimento está inserido
das demais da Amazônia, os impactos sobre a herpetofauna associada a esses ambientes são um tema
crucial para a análise de viabilidade ambiental do AHE Tabajara. Neste aspecto, esta análise constatou
que os documentos não apresentaram as espécies da herpetofauna associadas a esse ambiente.
Consequentemente, não foram discu�dos os efeitos da formação do reservatório sobre a campinarana e
a herpetofauna associada. A ausência dessas informações também prejudicou a con�nuidade da análise
de viabilidade ambiental do empreendimento. Sobre esse tema, é necessário lembrar que mesmo as
áreas de campinarana fora da ADA estarão sujeitas a fortes impactos devido à elevação do lençol freá�co,
que alterará a umidade do solo e, consequentemente, a vegetação local. Tal informação foi corroborada
pelo Anexo 10 (modelagem), o qual destacou: “Um efeito causal indireto da elevação do lençol freá�co
sobre a fauna terrestre mediado por alterações na vegetação não pode ser descartado”.

Ainda sobre a campinarana, a questão se torna ainda mais preocupante em relação à perereca Scinax
spn., iden�ficada no EIA de 2014 como uma espécie nova para a ciência, de ocorrência restrita à
campinarana dos módulos M3 e M4. Em análise, verificou-se que o módulo M3 será afetado quase que
em sua totalidade pelo reservatório; enquanto o módulo M4 apresenta campinarana em seu trecho
inicial, justamente a área que será submersa pelo reservatório. A fim de verificar se a espécie ocorre fora
da região do empreendimento, o Ibama solicitou a realização de incursões a campo em busca dessa
espécie (Parecer nº 110/2020, SEI 7948435). Entretanto, novamente, a empresa decidiu não atender à
solicitação do Ibama, não realizando incursões a campo, u�lizando-se de informações baseadas na
simples ‘comunicação pessoal’, sem comprovação. A Complementação alega que os pesquisadores
informaram, por meio de comunicação pessoal, que possivelmente se trata da espécie Scarthyla cf.
goinorum, necessitando de confirmação taxonômica; e que essa espécie ocorre em outros locais da
Amazônia. Novamente, tendo em vista que as informações prestadas se basearam na comunicação
pessoal com os pesquisadores, sem a apresentação de documento emi�do pelos pesquisadores ou outro
documento comprobatório, o presente parecer considerou essas informações insa�sfatórias por
carecerem de comprovação cien�fica. Além disso, na Complementação foram observadas incongruências
quanto aos dados de abundância dessa espécie.

Portanto, a Complementação não elucidou se a perereca Scinax spn. é uma espécie nova para a ciência,
nem se sua distribuição está restrita à campinarana do empreendimento. A ausência dessa informação
também impossibilitou a previsão dos impactos do empreendimento sobre a herpetofauna, e impediu a
con�nuidade da análise de viabilidade ambiental do AHE Tabajara.

Quanto à distribuição das espécies em relação à ADA e AID, os documentos não informam o quan�ta�vo
de registros de cada espécie que ocorreram na ADA e na AID, impedindo uma comparação entre essas
áreas mais fiel à realidade. Os dados de abundância das espécies para cada área poderiam contribuir
para a discussão sobre a distribuição dessas espécies, tornando-a mais profunda e mais proveitosa para a
análise de viabilidade ambiental do empreendimento.

Também foi considerada como importante para a análise de viabilidade a pendência da iden�ficação
taxonômica das espécies reconhecidas como endêmicas do cerrado, a rã Leptodactylus cf. furnarius e a
perereca Dendropsophus gr. rubicundulus. Além disso, na complementação (Anexo 6) foram verificadas
incongruências importantes nos dados de abundância dessas espécies.

Ainda, é necessário reforçar que não foi possível compreender quais dados foram u�lizados no capítulo
da herpetofauna, se somente as amostragens nos módulos terrestres ou também aqueles ob�dos nos
transectos de quelônios e crocodilianos (TQC), e/ou das armadilhas de covo e de funil. Essa
desorganização na apresentação das informações dificultou a análise dos documentos.

Por fim, restou pendente a confirmação taxonômica da terceira espécie mais abundante da
herpetofauna, Leptodactylus cf. petersii (n=281), havendo incongruências na Complementação quanto à
abundância dessa espécie e quanto ao número de espécies da herpetofauna.

 

2.4.2 Mastofauna
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2.4.2.1 Mamíferos de Médio e Grande Porte

Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Mamíferos de Médio e Grande Porte

Apesar do Anexo 7 trazer uma reestruturação do EIA, apresentando informações importantes sobre os
locais e fitofisionomias de registro dos grandes mamíferos, entre outras informações solicitadas no
pedido de complementações, o principal problema apontado no Parecer 110/2020 se repe�u nessa nova
versão, uma vez que as informações sobre quan�ta�vos de espécies e registros não são compa�veis,
tornando os dados não-confiáveis e impossibilitando qualquer �po de análise por parte deste órgão
ambiental.

De modo a demonstrar as incoerências acima citadas, a tabela abaixo foi elaborada após a comparação
entre as espécies listadas no EIA (Tabelas 5.3.2.1.2.b-54 e 5.3.2.1.2.b-55) e no Anexo 7 das
complementações do EIA, referido nesta análise como “EIA Revisado” (Tabela 5.3.2.1.2.b-5). Foram,
então, listados todos os táxons das famílias em que houve alteração, re�rada ou acréscimo de táxons e
apresentados os números de registros provenientes de cada um dos documentos aqui avaliados.

 

Espécie EIA 
EIA
Revisado
*

Observações **

Fontes: EIA - Tabela 5.3.2.1.2.b-55); EIA Revisado - Tabela 5.3.2.1.2.b-5 do anexo 7 
* total de registros (registros por métodos padronizados)
** A análise detalhada sobre as alterações taxonômicas será apresentada abaixo.

Didelphidae   Diferença: - 20 registros

Didelphis albiventris 4 -- OBS: *** no EIA haviam 4 registros de Didelphis imperfecta não
mencionados na “Análise Consolidada”Didelphis cf. imperfecta 4*** 4 (4)

Didelphis marsupialis 72 72 (36) --

Metachirus nudicaudatu 6 --
Diferença: - 10 registros

Micoureus demerarae 4 ---

Didelphis sp . 10*** --

Diferença: - 10 registros
 
OBS: *** no EIA haviam 10 registros de Didelphis sp não mencionados na
“Análise Consolidada” e não jus�ficados no EIA ou complementação.

Dasypodidae   Diferença: -5 registros

Cabassous sp. 1 -- A reclassificação de C. tatouay em C. unicinctus deve ser embasada
tecnicamente.
C. tatouay representava uma ampliação da distribuição conhecida

Cabassous tatouay 1 --

Cabassous unicinctus 2 4 (2)

Dasypus kappleri 96 --
Diferença: -3 registros

Dasypus (Hyperoambon) beniensis -- 93 (79)

Dasypus novemcinctus 56 55 (43) Diferença: -1 registros

Dasypus septemcinctus 2 2 (0) --

Dasypus sp. 6 5 (4) Diferença: -1 registros

Priodontes maximus 12 12 (8) --

Callitrichidae   Diferença: - 4 registros

Mico nigriceps 6 --
Diferença: +138 registros

Mico marcai -- 144 (119) 

Mico rondoni 143 9 (4) Diferença: -134 registros

Mico sp. 5 -- Diferença: -5 registros

Saguinus fuscicollis weddelli 177 -- Diferença: -3 registros
 
reclassificação não jus�ficada

Saguinus (Leontocebus) cf. weddelli -- 13 (13)

Saguinus (Leontocebus) weddelli -- 161 (98)

Ao�dae   OK

Aotus nigriceps 26 50 (18) --
reclassificação não jus�ficadaAotus sp. 24 --

Pitheciidae   Diferença: -2 registros

Callicebus (Plecturocebus) bernhardi 20 72 (60) Diferença: +52 registros

Callicebus (Plecturocebus) brunneus 87 63 (14) Diferença: -24 registros

Callicebus moloch 13 -- Diferença: -13 registros
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Callicebus sp. 14 -- Diferença: -14 registros

Chiropotes albinasus 212 212 (112) --

Pithecia irrorata 16 13 (6) Diferença: -3 registros

Atelidae   Diferença: - 10 registros

Aloua�a puruensis -- 10 (6)
--

Aloua�a juara 10 --

Aloua�a seniculus 4*** --

Diferença: -4 registros
 
OBS: *** no EIA haviam 4 registros de Aloua�a seniculus não mencionados
na “Análise Consolidada”

Ateles chamek 270 267 (124) Diferença: -3 registros

Lagothrix cana 282 279 (252) Diferença: -3 registros

Dasyproc�dae   Diferença: -3 registros

Dasyprocta fuliginosa 112 251 (191) Diferença: -3 registros
 
reclassificação não jus�ficadaDasyprocta sp. 142 --

Myoprocta pra� 6 6 (6) --

Sciuridae   Diferença: -1 registros

Guerlinguetus sp. 1 -- --
reclassificação não jus�ficadaGuerlinguetus aestuans -- 1 (1)

Urosciurus spadiceus 11 --
Diferença: -1 registros

Hadrosciurus spadiceus -- 10 (6)

Microsciurus flaviventer 5 5 (1) --

Sciurillus pusillus 1 1 (1) --

Leporidae   Ok

Sylvilagus sp. -- 1 (0)
--

Sylvilagus brasiliensis 1 --

Felidae   Diferença: - 7 registros

Herpailurus yagouaroundi 2 2 (1) --

Leopardus pardalis 5 5 (2) --

Leopardus sp. 5 6 (3)
Diferença: -1 registros 

Leopardus wiedii 2 --

Leopardus �grinus 1 1 (1) --

Panthera onca 32 29 (14) Diferença: -3 registros

Puma concolor 22 19 (8) Diferença: -3 registros

 

Conforme pode ser observado, os quan�ta�vos de registros diferem entre as duas versões do estudo,
sem que seja apresentada jus�fica�va, tanto ao se verificar os registros por espécies, como ao se verificar
o total por famílias. Destaca-se que essa análise não realizou a conferência de todos os táxons listados no
estudo, apenas aqueles acima listados e selecionados devido às alterações taxonômicas propostas.

Adicionalmente, esta análise entende que todas as alterações na classificação dos táxons devem ser bem
embasadas, o que não ocorreu na maior parte dos casos. A simples afirmação de que a espécie não é
comum na área não pode ser considerada jus�fica�va embasada tecnicamente, uma vez que a
elaboração de um EIA muitas vezes proporciona um maior conhecimento sobre a biologia e distribuição
de diversos táxons. Da mesma forma, alterações taxonômicas, sem que seja apresentado com base em
que �po de registro ou sem o pronunciamento de especialista no grupo e/ou referência bibliográfica
também não são considerados aceitáveis por essa análise.

Isto posto, serão transcritas abaixo as alterações taxonômicas detalhadas pelo documento de
complementação do EIA, sendo destacadas as inadequações detectadas por esta análise

Família Didelphidae (Didelphimorpha)

“O gambá-de-orelha-branca, que originalmente foi atribuído a Didelphis albiventris, nesta nova
versão passou a ser chamado de Didelphis cf. imperfecta, de acordo com o trabalho de da Silva e
colaboradores (2007).” - Jus�fica�va e quan�ta�vo adequados.
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“Metachirus nudicaudatus e Marmosa (Micoureus) demerarae deixaram de contar no rol de
espécies de médios e grandes mamíferos, passando a constar na lista de espécies de pequenos
mamíferos.”. Não houve, entretanto, adição do número de registros dessas espécies no diagnós�co
de pequenos mamíferos, conforme pode ser observado na tabela do item 2.4.2.2 Pequenos
Mamíferos. Adicionalmente, o táxon é mencionado no item b.2.3) Pequenos mamíferos não
voadores do Anexo 7, hora como Micoreus, hora como Marmosa, gerando confusão ao leitor do
estudo. - Jus�fica�va adequada, com divergência no quan�ta�vo

Família Dasypodidae (Cingulata)

“Originalmente foram incluídas na lista apresentada no EIA três táxon sem nível específico para o
gênero Cabassous: Cabassous sp, Cabassous tatouay e Cabassous unicinctus. A análise crí�ca dos
registros fotográficos confirmou se tratarem todos de uma mesma espécie, C. unicinctus,
(ANACLETO et al, 2013) u�lizada na versão atualizada do diagnós�co.” - Conforme destacado pela
análise do Parecer 110/2020, o EIA havia considerado que o registro de C. tatouay representava
uma ampliação da sua distribuição conhecida, assim, a sua reclassificação em C. unicinctus deve ser
embasada tecnicamente. - Jus�fica�va inadequada.

“Após revisão taxonômica (FEIJÓ & CORDEIRO-ESTRELA, 2017) constatou-se que o que antes se
classificava como D. kappleri para esta região, passou a receber a denominação de D. beniensis” -
Apesar de a alteração ter sido corroborada pela literatura citada, há diferença de 3 registros. -
Jus�fica�va adequada, com divergência no quan�ta�vo.

Houve alteração não jus�ficada nos quan�ta�vos dos táxons Dasypus novemcinctus e Dasypus sp.

Callitrichidae (Primates)

“O texto do EIA indicou registro de Mico nigriceps, ob�do na margem direita do rio Ji-Paraná. Com
a análise crí�ca do registro fotográfico optou-se pela classificação como Mico marcai (GARBINO,
2014), uma vez que registros desta espécie foram também ob�dos pela equipe técnica nesta
margem do rio”, entretanto não foram descritas ou jus�ficadas as alterações de classificação de
Mico rondoni ou Mico sp. Por fim, há diferença de 1 registro nos quan�ta�vos de registros do
gênero Mico. - Jus�fica�va e quan�ta�vo inadequados

Para o gênero Saguinus, não há descrição ou jus�fica�va acerca das reclassificações. destaca-se
que o Parecer 110/2020 já havia relatado confusão entre as informações apresentadas nos
diferentes trechos do EIA. Tais questões não foram solucionadas, além de terem sido realizadas
alterações adicionais. - Jus�fica�va e quan�ta�vo inadequados.

Ao�dae (Primates)

Os registros de Aotus sp. foram reclassificados como Aotus nigriceps, sem jus�fica�va ou
embasamento técnico. - Jus�fica�va inadequada.

Pitheciidae (Primates)

“O conhecimento atual sobre as espécies de zogue-zogue, além da análise do registro fotográfico,
corrobora a presença de apenas duas espécies na região, Callicebus bernhardi e C. brunneus. Após
revisões taxonômicas concluiu-se que uma terceira espécie, C. moloch, não ocorre na área”. Não há
detalhamento ou jus�fica�va para a reclassificação dos espécimes de C. moloch em C. brunneus ou
C. bernhardi. Ainda, não é detalhado como foram tratados os registros de Callicebus sp.. Por fim, há
diferença de 1 registro nos quan�ta�vos de registros do gênero Callicebus. - Jus�fica�va e
quan�ta�vo inadequados.

Houve alteração não jus�ficada nos quan�ta�vos do táxon Pithecia irrorata.

Atelidae (Primates)
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“Os registros de guaribas, originalmente iden�ficados como Aloua�a juara, foram revisados para
Aloua�a puruensis. Aloua�a juara é uma espécie registrada mais ao norte, nas áreas de
endemismo de Inambari, Napo e Imeri, no bioma amazônico (BOUBLI et al, 2015a). Para a área de
endemismo de Rondônia, região do empreendimento, a espécie conhecida é A. puruensis (BOUBLI
et al, 2015b). O registro fotográfico disponível corrobora esta iden�ficação” - Jus�fica�va e
quan�ta�vo adequados.

Não foi mencionado o táxon Aloua�a seniculus, que já havia sido omi�do na análise consolidada
do EIA, conforme descrito na análise do Parecer 110/2020.

Houve alteração não jus�ficada nos quan�ta�vos dos táxons Ateles chamek e Lagothrix cana.

Dasyprocta (Roden�a)

Os registros de Dasyprocta sp foram reclassificados como Dasyprocta fuliginosa sem jus�fica�va ou
menção no documento de complementação. Adicionalmente, há diferença de 3 registros. -
Jus�fica�va e quan�ta�vos inadequados.

Sciuridae (Roden�a)

“Registros de Guerlinguetus sp. foram enquadrados como de Guerlinguetus aestuans, espécie com
distribuição conhecida para a região”, entretanto não foram apresentadas jus�fica�vas técnicas ou
referência bibliográfica. - Jus�fica�va inadequada.

“Urosciurus spadiceus, após revisão taxonômica passou a ser chamado de Hadrosciurus
spadiceus(de VIVO & CARMIGNOTO, 2015).”, entretanto, não há jus�fica�va para a alteração no
número de registros do táxon. - Jus�fica�va adequada, com divergência no quan�ta�vo.

Leporidae (Lagomorpha)

“Sylvilagus brasiliensis indicado no EIA foi revisado para Sylvilagus sp., conforme revisões
taxonômicas recentes (RUEDAS, 2017; RUEDAS et al., 2017, RUEDAS & SMITH, 2018), conforme
análise detalhada apresentada nesta nova versão do documento” - Jus�fica�va e quan�ta�vo
adequados.

Felidae (Carnivora)

“Leopardus wiedii foi suprimida em razão do �po de registro ob�do (e.g. pegadas). Uma análise
crí�ca dos registros ob�dos jus�fica seu enquadramento como Leopardus sp.”, entretanto, não há
jus�fica�va para a alteração no número de registros do táxon. - Jus�fica�va adequada, com
divergência no quan�ta�vo.

Para Panthera onca e Puma concolor há divergência no número de registros.

Por fim, é importante destacar que não foram comentadas, jus�ficadas ou corrigidas as informações
díspares destacadas no Parecer 110/2020 sobre os quan�ta�vos apresentados nos resultados das
campanhas e os resultados apresentados na “Análise Consolidada”, tampouco foram jus�ficadas as
ausências de táxons na análise consolidada do EIA. Ao contrário, o texto apresentado no Anexo 7 suscitou
mais dúvidas acerca dos dados de campo, conforme pode ser observado na tabela abaixo, onde são
comparados os quan�ta�vos de registros das espécies selecionadas como exemplo pelo Parecer
110/2020:

 

Espécie
EIA - resultados das
campanhas
(Parecer 110/2020)

EIA - Análise
Consolidada
(Parecer 110/2020)

EIA Revisado
(Anexo 7 - Tabela 5.3.2.1.2.b-5)
* total de registros (por métodos
padronizados)

Ateles chamek 91 270 267 (124)

Lagothrix cana 45 282 279 (252)

Tayassu pecari 95 921 918 (372)
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Nasua nasua 17 36 35 (15)

Panthera onca 22 32 29 (14)

Hydrochoerus hydrochaeris 22 54 51 (16)

 

Destaca-se que as discrepâncias e alterações não jus�ficadas se tornam ainda mais problemá�cas,
considerando que incluem espécies ameaçadas de ex�nção.

Desta forma, essa análise reafirma a impossibilidade de realizar a análise de impacto ambiental da UHE
Tabajara, para o grupo dos grandes mamíferos, com base nas informações apresentadas pelo
empreendedor e reitera a necessidade de serem atendidas integralmente as solicitações de
complementação do parecer 110/2020, com destaque para a correção e apresentação de jus�fica�va
para todos os erros e/ou dados díspares apontados nesta e naquela análise.

Com relação à reestruturação apresentada no Anexo 7, em uma conferência rápida foi verificado a
apresentação dos demais itens solicitados pelo Parecer 110/2020, entretanto somente após a análise dos
dados será possível verificar o seu adequado atendimento. Nesses casos, esta análise apenas pontuou a
apresentação das informações, sem avaliar o real atendimento à solicitação, conforme detalhado abaixo:

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 esta�s�co e
trazer informações relevantes, tanto para a descrição da

biodiversidade local, como para a avaliação de impactos.

Item não atendido, conforme análise do item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos
Mamíferos de Médio e Grande Porte”.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Corrigir e jus�ficar 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 jus�ficado;

Item não atendido, conforme análise do item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos
Mamíferos de Médio e Grande Porte”.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Revisar endemismos e atualizar as listas de espécies ameaçadas;

Deverá ser atualizado caso haja alteração na lista de espécies. Destaca-se que, conforme jus�ficado no
item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Mamíferos de Médio e Grande Porte”, esse
item não foi analisado.

Avaliação de atendimento: Apresentado, sem avaliação de atendimento.

 

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 ob�das 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 discu�r os efeitos da formação
do reservatório sobre esses ambientes e a mastofauna associada;

Os itens acima serão avaliados em conjunto.
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Conforme jus�ficado no item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Mamíferos de Médio
e Grande Porte”, esse item não foi analisado, não sendo possível atestar o seu total atendimento com
base nas informações do Anexo 7. O conteúdo deverá ser atualizado caso haja alteração na lista de
espécies.

As tabelas 5.3.2.1.2.b-9 e 5.3.2.1.2.b-12 do Anexo 7, apresentaram, respec�vamente, a distribuição das
espécies entre os módulos e a distribuição das espécies entre ADA e AID, em relação às fitofisionomias.
Não foram localizadas as informações específicas sobre as parcelas.

Cabe, entretanto, pontuar que o documento de Complementação do EIA (pág. 45) afirma que, devido à
maior capacidade de locomoção dos grandes mamíferos, “não há uma relação específica de dependência
absoluta das espécies registradas na ADA com ambientes ou formações vegetais dos locais afetados pela
implantação do empreendimento”. No entanto, não são mencionados os possíveis recursos necessários
ao longo do ciclo de vida dessas espécies que podem ser perdidos ou reduzidos com a formação do
reservatório. Tal ponto é de extrema importância para a caracterização e avaliação dos impactos sobre os
mamíferos de médio e grande porte. Adicionalmente, apesar do documento de complementação do EIA
também remeter o atendimento do presente item ao Anexo 26 (Impactos Ambientais Atualizados e
Complementados), conforme análise apresentada no item 2.9 deste parecer, as discussões solicitadas
não foram apresentadas.

Avaliação de atendimento: Parcialmente Apresentado, sem avaliação de atendimento.

 

Discu�r 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;

Conforme jus�ficado no item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Mamíferos de Médio
e Grande Porte”, esse item não foi analisado e seu conteúdo deverá ser atualizado caso haja alteração na
lista de espécies.

Destaca-se a necessidade das discussões sobre os ambientes impactados sejam abordadas de maneira
mais ampla do que o pontuado no documento de Complementação do EIA (pág. 46), contemplando
também o uso dos recursos ambientais pelas espécies, considerando o seu ciclo de vida, a sazonalidade e
a dinâmica das comunidades locais. Reitera-se, portanto, a análise do Parecer 110/2020, que pontuou
que “o ambiente não somente está sujeito a 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 caracterís�cas dis�ntas acabam por ocupar o ambiente em períodos
sazonais dis�ntos". Tal dinâmica das comunidades da AID não foi abordada no estudo. Sem tais
discussões, o EIA não atende ao seu principal obje�vo, que é apresentar os subsídios para a avaliação de
impacto ambiental do empreendimento.

Avaliação de atendimento: Apresentado, sem avaliação de atendimento.

 

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;

Deverá ser atualizado caso haja alteração na lista de espécies. Destaca-se que, conforme jus�ficado no
item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Mamíferos de Médio e Grande Porte”, esse
item não foi analisado.

Avaliação de atendimento: Apresentado, sem avaliação de atendimento.

Apresentar as discussões e avaliações dos impactos mencionados ao longo da análise.

O Documento de complementação do EIA (pág.46) remeteu o atendimento deste item ao Anexo 26
(Impactos Ambientais Atualizados e Complementados). Entretanto, conforme análise apresentada no
item 2.9 deste parecer, a discussão não foi apresentada.
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Avaliação de atendimento: Não Atendido.

 

Conclusão da Análise do Diagnós�co dos Mamíferos de Médio e Grande Porte

Com base nas informações apresentadas, esta análise reitera a afirmação do Parecer 110/2020 que é
necessário que os dados apresentados no EIA passem por uma rigorosa revisão. As análises e discussões
apresentadas devem ter embasamento esta�s�co e trazer informações relevantes, tanto para a descrição
da biodiversidade local, como para a avaliação de impactos. As correções e alterações taxonômicas e de
abundância dos táxons devem ser esclarecidas e tecnicamente embasadas, bem como devem ser
atendidas integralmente as solicitações de complementação do parecer 110/2020.

Somente após a apresentação das informações e esclarecimentos solicitados será possível avaliar a
viabilidade ambiental do empreendimento com relação aos impactos sobre o grupo dos mamíferos de
médio e grande porte.

 

2.4.2.2 Pequenos Mamíferos

Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Pequenos Mamíferos

A lista revisada de espécies apresentada no Anexo 7 contempla 525 registros, distribuídos em 29 táxons
de pequenos mamíferos: 13 marsupiais da ordem Didelphimorphiae, Família Didelphidae; e 16 roedores
da ordem Roden�a, sendo 11 táxons da família Crice�dae e 5 da família Echimyidae. Segundo o estudo,
nenhuma espécie iden�ficada ao nível específico consta como ameaçada de ex�nção (IUCN, 2020, CITES,
2019 e ICMBio, 2018)

De modo a demonstrar as alterações realizadas, foi produzida a tabela abaixo, comparando a lista de
espécies e número de registro de cada táxon. Na coluna “Observações” foram adicionados os
comentários acerca das alterações taxonômicas com base nas informações apresentadas no Documento
de complementação do EIA, bem como destacadas informações relevantes dos táxons.

 

Espécie EIA EIA
Revisado

Observações 

Fontes: EIA - Tabela 5.3.2.1.2.b-67 do EIA; EIA Revisado - Tabela 5.3.2.1.2.b-22 do Anexo 7.

Didelphimorphia - Didelphidae  319 319 --

Didelphis marsupialis 12 12 --

Didelphis cf. imperfecta -- 3
Alteração taxonômica baseada em referências bibliográficas (pág.52).
 
Possível ampliação da ocorrência de D. imperfecta ou Possível espécie nova.
 
D. imperfecta não endêmica da área Rondônia de endemismo (Guiana)

Didelphis albiventris 3 --

Marmosa murina 15 16 Alteração taxonômica não jus�ficada
 Marmosa sp. 1 --

Marmosa demerarae 37 38 OBS: o indivíduo de Micoureus cf.demerarae não havia sido mencionado na
análise consolidada do EIA.Micoureus cf. demerarae 1 --

Marmosops bishopi 131 131 --

Marmosops cf. pinheiroi -- 63
Alteração taxonômica baseada em referências bibliográficas (pág.53).
 
Possível ampliação da ocorrência
 
não endêmica da área Rondônia de endemismo (Guiana, Tapajós e Xingu)

Marmosops pinheiroi 63 --

Marmosops noc�vagus 6 6 --

Marmosops sp. 11 11 Sem iden�ficação a nível específico.
Possível espécie nova.

Metachirus nudicaudatus 8 8 --

Monodelphis emiliae 26 26 --

Monodelphis glirina 3 3 --

Monodelphis kunsi 1 -- Alteração taxonômica baseada em referências bibliográficas (pág.53).
 
Restrita à ADA Monodelphis saci -- 1
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Caluromys philander 1 1 --

Roden�a - Crice�dae 160 160 --

Cerradomys sp. 2 2

Sistemá�ca complexa do gênero (pág.54)
 
Registros exclusivos de campinarana, com nenhuma espécie do gênero de
ocorrência esperada para a região - Possível espécie nova.

Euryoryzomys ni�dus 10 11
Alteração taxonômica jus�ficada (pág.53).

Euryoryzomys sp. 1 --

Hylaeamys megacephalus 65 65 --

Neacomys spinosus 2 2 --

Necromys lasiurus 16 16 --

Oecomys bicolor 30 30 --

Oecomys rober� 14 16 Alteração taxonômica não jus�ficada
 
Oecomys cf. rober� restrita à ADA, possível espécie nova Oecomys cf. rober� 2 --

Oecomys sp. 5 5 Indivíduos não foram coletados (pág. 54)

Oligoryzomys micro�s 11 11 --

Pseudoryzomys simplex 1 1 --

Rhipidomys leucodactylu -- 1
Alteração taxonômica baseada em referências bibliográficas (pág.53).

Rhipidomys emiliae 1 --

Roden�a - Echimyidae 46 46 --

Makalata cf. macrura 1 1 Sem iden�ficação a nível específico.
Restrita à ADA ( ilha 3)

Makalata didelphoides 4 4 --
Restrita à ADA ( ilha 2)

Mesomys hispidus 2 2 --

Proechimys cf. brevicauda 1 8 Alteração taxonômica baseada em referências bibliográficas (pág.54).
 
não endêmica da área Rondônia de endemismo (Imeri, Tapajós e Xingu)Proechimys brevicauda 7 --

Proechimys cf. longicaudatus 19 31 Alteração taxonômica de Proechimys longicaudatus baseada em referências
bibliográficas (pág.54).
 
Alteração taxonômica não jus�ficada para Proechimys sp.
 

Proechimys longicaudatus 4 --

Proechimys sp. 8 --

TOTAL 525 525 --

 

Com base nos dados secundários, era esperado o registro de 34 espécies, das quais foram registrados
apenas 19. Em contrapar�da, 10 táxons que não constam da lista de dados secundários foram registrados
em campo. As curvas de rarefação apresentadas mostram uma tendência a estabilização, mas ainda são
ascendentes. Da mesma forma, as análises esta�s�cas realizadas para avaliar a suficiência amostral
mostraram números de riqueza observados aquém dos es�mados. As análises esta�s�cas foram
realizadas u�lizando somente os registros ob�dos por meio dos métodos padronizados, que somaram
466 registros e 29 táxons.

A análise de distribuição temporal demonstrou pouca variação no número de espécies entre as
campanhas. Com relação ao número de registros, entretanto, a diferença é expressiva, sendo que na
vazante e seca foram registradas as maiores abundâncias. O EIA revisado sugere que tal diferença se deve
ao fato de que na seca, quando há menor disponibilidade de recursos, há o aumento da mobilidade da
maioria das espécies, consequentemente, aumentando as chances de capturas e a atração das mesmas
pelas iscas.

Apesar de tais diferenças observadas, segundo o EIA revisado, as análises esta�s�cas realizadas indicam
que as diferenças não significa�vas esta�s�camente, o que significaria que “a influência do ciclo
hidrológico do rio Ji-Paraná no padrão da estrutura da comunidade dos pequenos mamíferos não é
significa�va” (pág. 118).

Segundo o texto, espécies que ocupam o mesmo nicho ecológico e possuem tamanho corporal bastante
similar demonstraram alternar o padrão de a�vidade para evitar a compe�ção direta, apresentando
inversão nas abundâncias entre os períodos de vazante e seca. (ex.: Marmosops bishopi e M. cf. pinheiroi
e Euryoryzomys ni�dus e Hylaeamys megacephalus).
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Outro hábito possivelmente influenciado pela sazonalidade foi exemplificado pelo roedor Necromys
lasiurus, que teve 47% dos registros durante a cheia. A espécie é associada às formações vegetais
abertas, sendo exclusiva de Campinarana no estudo. Seu hábito terrícola possivelmente ocasionou a
redução de habitats durante a estação de solos encharcados, aumentando a mobilidade e densidade
desses animais durante a cheia.

A análise de distribuição espacial apresentou que na margem direita (M1, M3, M4 e M6) foram ob�dos
330 registros de 26 espécies margem esquerda (M2 e M5) foram ob�dos 122 registros de 18 espécies e
nas ilhas foram ob�dos apenas 14 registros de 9 espécies. As maiores riquezas, variando de 17 a 18
espécies foram registradas nos módulos M2, M3 e M4), enquanto as menores riquezas, com 14 ou 11
espécies foram nos módulos M1, M6 e M5. Nas ilhas, houve o registro de três espécies na Ilha 1, duas na
Ilha 2 e cinco na Ilha 3.

O estudo destaca um grupo de espécies que possuem grande afinidade aos ambientes abertos
(campinarana) caracterís�cos da AID, como os roedores Cerradomys sp., Pseudoryzomys simplex, e
Necromys lasiurus. Já para Makalata didelphoides e Makalata cf. macrura, que foram registrados
exclusivamente em ilhas, é destacado que são roedores �picos de áreas de várzea e de igapó, das
florestas ao longo dos rios e de ilhas inundáveis.

Considerando as áreas afetadas pelo empreendimento, 374 registros de 26 espécies foram ob�dos na
AID, enquanto para ADA o total de registros foi de 151 e de espécies foi 22. Destas, três táxons foram
registrados exclusivamente na ADA: o marsupial Monodelophis saci (1 registro no M4) e dos roedores
Makalata didelphoides (4 registros na Ilha 2) e Makalata cf. macrura (1 registro na ilha 3). Tais registros
ocorreram em ambientes de Floresta Aluvial. Conforme será discu�do no úl�mo item dessa análise de
pequenos mamíferos, deve-se adicionar aos táxons exclusivos da ADA os dois registros de Oecomys cf.
rober�.

O estudo considera que em todos os casos a exclusividade na ADA seria um “artefato amostral”, uma vez
que não haveria razões ecológicas e biogeográficas para que estas espécies não ocupem outras áreas.

Por fim, o estudo apresentado no Anexo 4 conclui que “Os impactos da formação do reservatório sobre a
fauna de pequenos mamíferos serão a perda de habitats pontuais com consequente redução populacional
local, porém as áreas remanescentes devem manter a nível regional a presença dessas espécies e não há
elementos para acreditar que suas populações serão significa�vamente impactadas em uma escala
regional.” (pág. 138).

 

Corrigir e jus�ficar 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 jus�ficado;

O texto do EIA sobre o diagnós�co dos pequenos mamíferos foi revisado de maneira sa�sfatória,
conforme descrito ao longo da presente análise. No entanto, conforme pode ser observado na tabela
apresentada no item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Pequenos Mamíferos”,
restaram sem jus�fica�va ou embasamento técnico as alterações taxonômicas de alguns táxons.

Avaliação de atendimento: Parcialmente Atendido.

 

Revisar endemismos e atualizar as listas de espécies ameaçadas;

Os endemismos e status de conservação revisados e atualizados foram apresentados na Tabela
5.3.2.1.2.b-22 do Anexo 7. O status de conservação foi baseado nas listas da IUCN, 2020, CITES, 2019 e
ICMBio, 2019, resultando em todas as espécies consideradas como de preocupação menor (LC).

Em relação ao endemismo, segundo a classificação da Tabela 5.3.2.1.2.b-22, chamam a atenção os táxons
Didelphis cf. imperfecta, Monodelphis saci e Proechimys cf. brevicauda, que não possuem endemismo
conhecido para a área do empreendimento. Ainda segundo o texto, as espécies mais restritas em termos
de distribuição na Amazônia são Marmosops bishopi e Euryoryzomys ni�dus, que estão presentes apenas
nas áreas de Inambari e Rondônia.
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Avaliação de atendimento: Atendido.

 

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 ob�das por meio do levantamento aos
possíveis impactos do empreendimento;

A informação foi parcialmente apresentada no item nos itens “Distribuição espacial – Pequenos
mamíferos não voadores” e “Espécies com distribuição restrita à Área diretamente Afetada (ADA)” do
Anexo 7 (págs. 118 a 134), restando pendente o detalhamento sobre a localização dos registros (módulo
e parcela).

Avaliação de atendimento: Parcialmente Atendido.

 

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 discu�r os efeitos da formação do reservatório sobre esses ambientes e a mastofauna
associada;

A informação foi apresentada no item no item “Espécies com distribuição restrita à Área diretamente
Afetada (ADA)” do Anexo 7 (págs. 133 e 134) e ao longo das discussões de todo o capítulo “b.2.3)
Pequenos mamíferos não voadores” do EIA, conforme análise apresentada nas “Considerações Gerais da
Análise do Diagnós�co dos Pequenos Mamíferos”.

Avaliação de atendimento: Atendido.

 

Discu�r 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;

 

O documento de complementação do EIA traz uma breve discussão sobre o tema e informa que a
questão está no escopo da iden�ficação e avaliação de impactos, especialmente no impacto “8.04 -
Alteração nas populações silvestres terrestres em função das mudanças e redução dos habitats naturais”,
apresentada no Anexo 26. No entanto, conforme análise apresentada no item 2.9 deste parecer, as
discussões solicitadas não foram incorporadas ao impacto.

Avaliação de atendimento: Parcialmente Atendido.

 

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;

As informações foram apresentadas no item “Espécies novas para a área ou para a ciência” do Anexo 7
(págs. 107 e 108), onde foram destacados e discu�dos os táxons Didelphis cf. imperfecta, Marmosops cf.
pinheiroi, Marmosops sp., Cerradomys sp., Proechimys cf. longicaudatus e P. cf. brevicauda. para esses
táxons, em função da sistemá�ca complicada dos grupos não foi possível uma iden�ficação asser�va,
tendo o estudo, de forma conservadora, man�do os status a confirmar dos táxons.

Segundo as complementações, todas as demais espécies registradas “são esperadas para a região,
segundo as literaturas mais recentes da composição e distribuição dos pequenos roedores e marsupiais
da região Amazônica (PATTO et al., 2015, MENDES-OLIVEIRA & MIRANDA, 2015). Dois casos não são
reportados nesses trabalhos, o roedor Necromys lasiurus e o marsupial Caluromys philander, porém o
trabalho de Salles (2013), no alto rio Madeira, confirmou a presença dessas duas espécies no interflúvio
Madeira-Tapajós.” (Anexo 7 - pág. 136).
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Dentre as espécies de Didelphis de orelhas brancas, apenas a espécie Didelphis imperfecta tem
ocorrência conhecida na Amazônia, no entanto sua distribuição seria restrita a área de endemismo da
Guiana, com apenas a ocorrência de um indivíduo possivelmente pertencente a essa espécie, mas sem
iden�ficação confirmada, no interflúvio Madeira-Tapajós. Com base nesse registro, os 3 indivíduos de
Didelphis de orelhas brancas foram iden�ficados como “Didelphis cf. imperfecta”, havendo mais 4
registros desse táxon no âmbito do diagnós�co dos grandes mamíferos. Considerando as informações
apresentadas, deve-se considerar tanto a possibilidade de ser confirmada a ampliação da ocorrência da
espécie para a região do empreendimento, como a possibilidade de ser uma espécie ainda não descrita
pela ciência.

Caso semelhante se aplica ao táxon Marmosops cf. pinheiroi, que, com 63 registros, foi a terceira espécie
mais abundante do levantamento, entretanto, a espécie M. pinheiroi é reportada apenas para as áreas de
Guiana, Xingu e Tapajós. Foram também registados 11 espécimes de um morfo�po pequeno de
Marmosops, denominado pelo estudo de “Marmosops sp.”. Assim, deve-se considerar tanto a
possibilidade de ser confirmada a ampliação da ocorrência da espécie M. pinheiroi para a região do
empreendimento, bem como a possibilidade dos táxons Marmosops cf. pinheiroi e Marmosops sp. serem
espécies ainda não descritas pela ciência.

Para o gênero Proechimys, o texto informa que a sistemá�ca do gênero é extremamente complexa e
possivelmente tem sua diversidade subes�mada. No estudo, teriam sido registrados 2 morfo�pos: P. cf.
longicaudatus e P. cf. brevicauda, no entanto, não foi jus�ficada nas complementações a razão dos
registros do táxon Proechimys sp., apresentado na primeira versão do EIA (n=8, conforme tabela do item
“Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Pequenos Mamíferos”), ter sido incorporado aos
registros de P. cf. longicaudatus. A espécie Proechimys brevicauda tem distribuição restrita às áreas de
endemismo Imeri, Tapajós e Xingu, não estando presente na área do empreendimento. Já Proechimys
longicaudatus, apesar de ser também endêmico da área Rondônia, não tem distribuição conhecida para a
área do empreendimento. Assim, para os táxons Proechimys cf. brevicauda, Proechimys cf. longicaudatus
e Proechimys sp. deve-se considerar a possibilidade de haver aumento da distribuição conhecida das
espécies ou de os táxons representarem espécies ainda não descritas pela ciência.

No caso do táxon Cerradomys sp., os dois registros foram exclusivos de áreas de campinarana e,
considerando a sistemá�ca complexa do grupo e o fato que nenhuma espécie do gênero tem ocorrência
esperada para a região do empreendimento, sendo que o registro mais próximo para o gênero
(Cerradomys maracajuensis) foi ob�do nas cabeceiras do rio Ji-Paraná, deve-se considerar a possibilidade
de ampliação da ocorrência de alguma das espécies do gênero ou de este táxon ser uma espécie ainda
não descrita pela ciência.

Deve-se destacar, entretanto, que nenhum dos táxons acima discu�dos são restritos à ADA do
empreendimento. Apenas Cerradomys sp. é restrita às áreas de campinarana da AID. Assim, as
possibilidades acima discu�das (aumento de distribuição conhecida e espécies não conhecidas pela
ciência) devem ser discu�das ao longo do processo de licenciamento do empreendimento e especial
atenção deve ser dada a estes táxons ao longo de eventuais novas campanhas de campo e a�vidades de
monitoramento.

Avaliação de atendimento: Atendido.

 

Esclarecer a iden�ficação taxonômica dos táxons não iden�ficados a nível de espécie (considerando o
tempo transcorrido e a previsão no plano de trabalho de coleta de indivíduos de iden�ficação duvidosa)
ou jus�ficar a impossibilidade de revisão dos táxons não iden�ficados;

Conforme pode ser observado na tabela apresentada no item “Considerações Gerais da Análise do
Diagnós�co dos Pequenos Mamíferos”, restaram sem jus�fica�va ou embasamento técnico as alterações
taxonômicas ou manutenção sem a iden�ficação específica dos seguintes táxons: Marmosa sp. (1 registro
reclassificado como Marmosa murina), Proechimys sp (8 registros reclassificados como Proechimys cf.
longicaudatus), Marmosops sp. (11 registros) e Oecomys cf. rober� (2 registros exclusivos da ADA
reclassificados como Oecomys rober�).

Avaliação de atendimento: Parcialmente Atendido.
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Caso a iden�ficação taxonômica defini�va (ao nível de espécie) não seja possível com os espécimes já
coletados e depositados em coleções cien�ficas, para as espécies exclusivas da ADA, proceder incursões a
campo em busca dessas espécies para elucidar a classificação taxonômica e distribuição espacial;

O documento de complementação do EIA (pág. 55) afirma que “não há necessidade de novas incursões a
campo para complementação do estudo de impacto ambiental”. No entanto, com base nas informações
apresentadas e considerando a necessidade de incursão a campo para outros grupos faunís�cos ainda
durante a fase de viabilidade ambiental, entende-se que deve ser incluída no planejamento de campo a
busca por mais informações acerca dos seguintes táxons: Oecomys cf. rober�, Makalata cf. macrura,
Makalata didelphoides, Monodelphis saci e Cerradomys sp..

Avaliação de atendimento: Não Atendido.

 

Sem prejuízo de outros táxons que possam ser evidenciados após as correções do presente estudo, devem
ser esclarecidas e melhor discu�das as espécies: Oecomys cf. rober� (não iden�ficada a nível de espécie e
restrita à ADA), Makalata cf. macrura (não iden�ficada 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); 
Monodelphis kunsi (exclusiva da ADA, n=1): O exemplar de Monodelphis kunsi teve sua classificação
revista para Monodelphis saci após a revisão do táxon por Pavan e colaboradores (2017). M. kunsi foi
considerado um complexo de espécies, sendo a população da Amazônia descrita como Monodelphis saci
que, segundo as complementações, possui ampla distribuição na floresta Amazônica ao sul do rio
Amazonas.

Em relação à exclusividade na ADA, o anexo 7 aponta que “o registro de Monodelphis saci, apenas na
ADA e em Floresta Aluvial é um artefato amostral, uma vez que essa espécie tem sido capturada em
florestas primárias e perturbadas, seja em áreas exploradas ou com vegetação secundária, e em florestas
de terra firme e aluviais (PAVAN, et al., 2017). M. saci está distribuído pra�camente ao longo de toda a
margem sul do rio Amazonas, com registros em ao menos 14 localidades, entre as áreas de endemismos
de Rondônia, Tapajós e Xingu (PAVAN, et al., 2017)” (Anexo 7 - pág. 133).

Deve-se destacar, entretanto, que se trata de uma espécie recém descrita. Dessa forma, especial atenção
deve ser dada a esta espécie ao longo do processo de licenciamento do empreendimento, bem como
durante novas campanhas de campo e a�vidades de monitoramento

Oecomys cf. rober� (não iden�ficada a nível de espécie e restrita à ADA, n=2): As complementações do
EIA reclassificaram o táxon Oecomys cf. rober� como O. rober�, sob a jus�fica�va de que “esse táxon é
reconhecidamente um complexo de espécies”. No entanto, deve-se destacar que, no caso do táxon
Oecomys sp, a abordagem do estudo foi mais conservadora: “No caso do Oecomys sp. provavelmente
esses indivíduos pertencem a Oecomys rober�, a maior espécie do gênero registrada na área de
influência do empreendimento, mas como esses indivíduos não foram coletados, não é possível confirmar
sua iden�ficação”. Ainda, para outros casos de dúvida taxonômica em grupos de taxonomia complexa, o
estudo optou por manter a não confirmação do táxon, conforme já descrito no presente parecer (ex.:
Makalata cf. macrura, Proechimys cf. brevicauda, Proechimys cf. longicaudatus, Didelphis cf. imperfecta,
Marmosops cf. pinheiroi e Cerradomys sp.).

Dessa forma, esta análise considera contraditória a reclassificação do táxon sem que haja o
embasamento em caracterís�cas da espécie, em especial se tratando de uma espécie exclusiva da ADA.
Assim, entende-se que, de maneira conservadora, deve-se manter a iden�ficação a confirmar (cf.) para os
2 registros do táxon, que são exclusivos da ADA e considerar a possibilidade de esta ser uma espécie
ainda não descrita pela ciência.

Especial atenção deve ser dada ao táxon ao longo do processo de licenciamento do empreendimento,
bem como durante eventuais novas campanhas de campo ainda durante a fase de viabilidade ambiental
e a�vidades de monitoramento.
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Makalata cf. macrura (não iden�ficada a nível de espécie, exclusiva da ilha 3, n=1) e Makalata
didelphoides (exclusiva da ilha 2, n=4): Para o exemplar de Makalata registrado na ilha 3, foi man�da a
iden�ficação a confirmar (cf.), o que se jus�ficaria pela complexa sistemá�ca do grupo. Segundo as
complementações, este indivíduo difere dos demais registros do gênero Makalata pelo seu maior
tamanho corpóreo e com uma coloração mais clara. Como apenas uma fêmea prenhe dessa forma maior
foi capturada, o estudo optou por manter esse indivíduo como Makalata cf. macrura.

Ainda segundo as complementações, Makalata macrura e Makalata didelphoides são espécies com
ampla distribuição, com registros reconhecidos na literatura em diferentes áreas da Amazônia, tendo as
planícies aluviais como habitat, não havendo razões ecológicas para não estarem u�lizando as florestas
aluviais, as áreas de várzea e igapós ao longo do rio Ji-Paraná. Quanto à distribuição, M. didelphoides está
ausente apenas nas áreas de endemismo de Napo e Imeri, enquanto M. macrura se distribui ao longo das
áreas de endemismo Inambari, Rondônia, Napo e Imeri, sendo a região do rio Ji-Paraná uma das
localidades de contato das duas espécies.

Estas espécies do gênero Makalata têm suas caracterís�cas ecológicas voltadas para viver em associação
ao pulso de inundação, sendo roedores caracterís�cos de áreas de várzea e de igapó, das florestas ao
longo dos rios e de ilhas inundáveis. O documento de complementação do EIA discute que o
estabelecimento do reservatório afetará diretamente esses táxons, mas considera que essas espécies
podem se restabelecer nos remanescentes de Floresta Aluvial em torno do reservatório.

Ressalta-se que não foi discu�do o fato da perda total dos ambientes de ilhas na área do reservatório,
tampouco foi discu�da a possibilidade de Makalata cf. macrura representar uma espécie não conhecida
pela ciência. Dessa forma, especial atenção deve ser dada a estas espécies ao longo do processo de
licenciamento do empreendimento, bem como durante eventuais novas campanhas de campo ainda
durante a fase de viabilidade ambiental e a�vidades de monitoramento.

Avaliação de atendimento: Parcialmente Atendido.

 

Apresentar as discussões e avaliações dos impactos mencionados ao longo da análise.

O item foi omi�do do documento de complementação do EIA. Adicionalmente, conforme análise
apresentada no item 2.9 deste parecer, as discussões solicitadas não foram incorporadas às
caracterizações dos impactos do EIA revisado.

Avaliação de atendimento: Não Atendido.

 

Conclusão da Análise do Diagnós�co dos Pequenos Mamíferos

A revisão do diagnós�co de pequenos mamíferos apresentada no Anexo 7 do documento de
complementação do EIA apresentou as revisões e adequações necessárias à caracterização desse grupo
da mastofauna. Entretanto, alguns táxons merecem destaque, seja pela ausência de informações, seja
pela necessidade de esclarecimentos adicionais.

Para os táxons Marmosa sp., Proechimys sp, Marmosops sp e Oecomys cf. rober� (exclusivo da ADA)
houve alteração da classificação taxonômica sem jus�fica�va.

Adicionalmente, a possibilidade de serem descritas espécies novas para a ciência ainda deve ser discu�da
e melhor inves�gada ao longo do processo de licenciamento para os táxons Makalata cf. macrura,
Oecomys cf. rober�, Cerradomys sp., Didelphis cf. imperfecta, Marmosops cf. pinheiroi, Marmosops sp.,
Proechimys cf. brevicauda, Proechimys cf. longicaudatus e Proechimys sp..

Destas, merece destaque o táxon exclusivo da ADA Oecomys cf. rober�, que havia sido reclassificado
como Oecomys rober�, o táxon Makalata cf. macrura, exclusivo de ilhas alagadas, e o táxon Cerradomys
sp., restrito às áreas de campinarana e sem espécie do gênero conhecida para a região. Tais registros
podem representar espécies novas sob risco de ex�nção pela formação do reservatório, implicando
diretamente na viabilidade ambiental do empreendimento. 
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Assim, considerando a necessidade de incursão a campo para outros grupos faunís�cos ainda durante a
fase de viabilidade ambiental e a existência de registros não iden�ficados a nível de espécie, exclusivos da
ADA do empreendimento, recomenda-se que sejam realizadas incursões a campo em busca desses
táxons (Oecomys cf. rober�, Makalata cf. macrura, Monodelphis saci e Cerradomys sp.) para elucidar a
sua classificação taxonômica e distribuição espacial.

Por fim, verificou-se que a discussão dos impactos ambientais sobre esse grupo se manteve insa�sfatória,
não tendo sido adequadamente abordada no âmbito do Anexo 7 (Atualização da Análise Consolidada –
Mastofauna), tampouco do Anexo 26 (Impactos Ambientais Atualizados e Complementados) das
complementações.

 

2.4.2.3 Quirópteros

Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Quirópteros

A análise do Parecer 110/2020 concluiu que, para o diagnós�co dos quirópteros, era necessário que os
dados apresentados no EIA passassem por uma rigorosa revisão, incluindo revisões taxonômicas e
esclarecendo as divergências detectadas. Assim, esta análise teve início com a verificação desses dados.

O anexo 7 informou que “foram registrados 1.405 indivíduos e 73 táxons de nível específico, distribuídos
em oito famílias”. O documento de complementações do EIA (págs. 58 e 59) descreveu as alterações
taxonômicas apresentadas no estudo revisado (Anexo 7), entretanto não apresentou jus�fica�vas,
referências bibliográficas ou embasamento técnico que corroborem as reclassificações. Conforme já
discu�do no item 2.4.2.1 - Mamíferos de Médio e Grande Porte deste parecer, não são consideradas
aceitáveis por esta análise as alterações taxonômicas sem jus�fica�va.

De modo a evidenciar as alterações apresentadas nas complementações, foi elaborada a tabela a seguir,
contendo a listagem de todas espécies e número de registros apresentados nas duas versões do EIA.
Foram, ainda, acrescentadas na coluna “Observações” as informações sobre alterações taxonômicas, bem
como exclusividade de habitats dos táxons e a sua presença exclusiva na ADA do empreendimento.

Ainda, foram verificadas diferenças não jus�ficadas ou mencionadas no texto nos quan�ta�vos de
números de registros de cada táxon. As disparidades foram registradas na coluna “Observações” da
tabela. Neste aspecto, destacam-se as diferenças observadas para os táxons das subfamílias Carolliinae e
Stenoderma�nae da Família Phyllostomidae, incluindo divergências em táxons exclusivos da ADA.

Dentre as 4 espécies que o Parecer 110/2020 verificou a ausência na listagem da “Análise Consolidada”, 2
restam não mencionadas pelos documentos de complementação: Carollia brevicauda (6 espécimes
amostrados na 1 campanha) e Molossus pre�osus (1 espécime amostrado na 3 campanha).
Adicionalmente, conforme pode ser observado na úl�ma coluna da tabela, permaneceram as dúvidas a
respeito das diferenças entre os somatórios dos resultados das campanhas e a análise consolidada
apresentada pelo EIA.

 

Espécie
(* - restrita à ADA)

EIA EIA
Revisado 

Observações

EIA -
Somatório 
das
campanhas 

EIA (Fonte: Tabela 5.3.2.1.2.b-61); EIA Revisado (Fonte: Tabela 5.3.2.1.2.b-13, anexo 7); Observações (Fonte Anexo 7 e Parecer 110/2020); EIA -
Somatório do resultado das campanhas (Fonte: Parecer 110/2020 - dados das campanhas dis�ntos dos da “Análise Consolidada”)

Família Emballonuridae

Centronycteris maximiliani 1 8
7 espécimes de cf Centronycteris maximiliani foram iden�ficados
como Centronycteris maximiliani. - Sem jus�fica�va.
 
OBS: Os 7 espécimes de cf Centronycteris maximiliani haviam sido
registrados exclusivamente em pedrais.

 

cf. Centronycteris maximilian 7 --  

Diclidurus scutatus 1 1 --  

Peropteryx kappleri * 1 1 OBS: exclusivo de pedral da ADA.  

Peropteryx leucoptera * 4 4 OBS: exclusivo da ADA.  

Cormura brevirostris 3 5 5 espécimes de P. trinita�s foram iden�ficados como P. macro�s;
2 espécimes de P. macro�s foram iden�ficados como C. brevirostris.

 

Peropteryx macro�s 37 40  
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- Sem jus�fica�va.Peropteryx trinita�s 5 --  

Peropteryx pallidoptera 1 1 -- .

Rhynchonycteris naso 16 16 OBS: exclusivo de pedral.  

Saccopteryx bilineata 14 14 --  

Saccopteryx canescens * -- 1 1 espécime de S. leptura foi iden�ficado como S. canescens. - Sem
jus�fica�va.
 
OBS: o espécime de S. canescens é exclusivo da ADA.

 

Saccopteryx leptura 7 6  

Família Furipteridae 

Furipterus horrens 1 1 --  

Família Molossidae 

Cynomops planirostris 10 15 5 espécimes de N. ma�ogrossensis, foram iden�ficados como C.
planirostris. - Sem jus�fica�va.
 
OBS: N. ma�ogrossensis é exclusivo de pedral da ADA.

 

Neoplatymops ma�ogrossensis * 8 3  

Molossus cf. pre�osus -- 16 16 registros de M. molossus foram iden�ficados como Molossus cf.
pre�osus

1 

Molossus molossus 20 4 19

Nyc�nomops la�caudus 150 151
1 espécime de Nyc�nomops sp. foi iden�ficado como N. la�caudatus.
- Sem jus�fica�va.
 
OBS: o espécime de Nyc�nomops sp. é exclusivo de pedral da ADA. 
N. la�caudatus é exclusivo de pedral

 

Nyc�nomops sp. 1 --  

Família Mormoopidae 

Pteronotus rubiginosus -- 2
- Sem descrição ou jus�fica�va.

 

Pteronotus parnellii 2 --  

Família Noc�lionidae 

Noc�lio albiventris 76 76 --  

Noc�lio leporinus * 6 6 OBS: exclusivo da ADA.  

Família Phyllostomidae 

Subfamília Carolliinae   Diferença: -3 registros  

Carollia cf. benkeithi -- 1 Diferença: +1 registro  

Carollia perspicillata 426 422 Diferença: -4 registros 419

Rhinophylla fischerae * 2 3
Diferença: +1 registro
 
OBS: exclusivo de campinarana na ADA.

 

Rhinophylla pumilio 82 81 Diferença: -1 registro 63

Carollia brevicauda -- -- -- 6

Subfamília Desmodon�nae   --  

Desmodus rotundus 5 5 --  

Diaemus youngii 2 2 -- 5

Subfamília Glossophaginae     

Anoura caudifer * 4 4 OBS: exclusivo de pedral na ADA.  

Choeroniscus minor 7 6 1 espécime de C.minor foi iden�ficado como S. ega - Sem jus�fica�va.
 
OBS: M. ega é exclusivo da ADA.

 

Scleronycteris ega * -- 1  

Glossophaga soricina 18 18 -- 21

Subfamília Loncophyllinae     

Hsunycteris thomasi 29 29 --  

Subfamília Phyllostominae     

Chrotopterus auritus 6 6 --  

Gardnerycteris crenulatum 32 32 -- 34

Lampronycteris brachyo�s 1 1 --  

Lophostoma brasiliense 2 2 -- 15

Lophostoma carrikeri * 1 1 OBS: exclusivo de campinarana na ADA.  

Lophostoma silvicolum 62 62 -- 49

Macrophyllum macrophyllum * 1 1 OBS: exclusivo de pedral na ADA.  

Micronycteris hirsuta 2 2 --  

Micronycteris megalo�s 3 3 --  

Micronycteris micro�s 1 1 -- 3
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Micronycteris minuta 8 8 --  

Micronycteris sp. 1 1 --  

Phylloderma stenops 5 5 -- 10

Phyllostomus discolor 10 10 -- 11

Phyllostomus elongatus 45 45 -- 60

Phyllostomus hastatus 14 14 -- 11

Trachops cirrhosus 21 21 --  

Trinycteris nicefori 2 2 -- 3

Tona�a maresi -- 12 Revisões taxonômicas alteraram o táxon T. saurophila para T. maresi,
entretanto não foi indicada a referência bibliográfica.

 

Tona�a saurophila 12 -- 9

Subfamília Stenoderma�nae   Diferença: +3 registros  

Chiroderma trinitatum * 2 3 1 espécime de Chiroderma cf. trinitatum foi confirmado como C.
trinitatum. - Sem jus�fica�va.
 
OBS: exclusivo de campinarana na ADA.

 

Chiroderma cf. trinitatum 1 --  

Chiroderma villosum * 1 1 OBS: exclusivo de campinarana na ADA.  

Mesophylla macconnelli 10 10 -- 9

Platyrrhinus cf. brachycephalus 1 3 Diferença: +2 registros  

Platyrrhinus incarum * -- 3 3 espécimes de P. helleri foram iden�ficados como P. incarum. - Sem
jus�fica�va.
 
OBS: exclusivo de campinarana na ADA.

 

Platyrrhinus helleri 3 --  

Sturnira lilium 33 33 --  

Sturnira sp. 1 1 --  

Sturnira �ldae 7 7 --  

Uroderma bilobatum 16 13 Diferença: -3 registros 14

Uroderma magnirostrum -- 1 Diferença: +1 registro 1

Vampyressa sp. -- 2 Diferença: +1 registro
 
- Sem jus�fica�va.

 

cf. Vampyressa sp. 1 --  

Vampyressa thyone 3 2 Diferença: -1 registro 2

Vampyriscus bidens 8 8 -- 9

Vampyriscus brocki 1 1 --  

Ar�beus (Koopmania) concolor 7 7 --  

Ar�beus (Ar�beus) lituratus 23 24
Diferença: +3 registros
 
A complementação cita que 14 indivíduos haviam sido classificados
no EIA como A. planirostris, entretanto os dados indicam apenas 11
registros;
1 espécime de A. planirostris foi classificado como A. lituratus;
1 espécime de A. planirostris foi classificado como A. obscurus;
 - Sem jus�fica�va.

 

Ar�beus (Ar�beus) obscurus 54 55  

Ar�beus (Ar�beus) planirostris 11 12 12

Ar�beus (Dermanura) cinerea 2 5
Diferença: +1 registro
 
2 espécimes de D. glaucus foram iden�ficados como Ar�beus
(Dermanura) cinerea. - Sem jus�fica�va.
 
OBS: D. glaucus era exclusivo da ADA e representava aumento da
distribuição conhecida.

 

Dermanura glaucus 2 --  

Ar�beus (Dermanura) gnomus 2 1 Diferença: -1 registro  

Família Thyropteridae 

Thyroptera tricolor * 3 3 --  

Família Vesper�lionidae 

Myo�s albescens * -- 11 11 espécimes de M. nigricans foram iden�ficados como M. albescens
21 espécimes de M. nigricans foram iden�ficados como M. riparius
2 espécimes de Myo�s sp. foram iden�ficados como M. riparius
 - Sem jus�fica�va.
 
OBS: Myo�s sp. era exclusiva dos pedrais da ADA e M. nigricans era
exclusiva à ADA. 
M. albescens é exclusivo da ADA

 

Myo�s riparius 4 27  

Myo�s nigricans 32 --  

Myo�s sp 2 --  

TOTAL 1405 1405 --  
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Ressalta-se que o Parecer 110/2020 afirmou a necessidade de que “os dados apresentados no EIA
passem por uma rigorosa revisão, que deve incluir a jus�fica�va para as discrepâncias apresentadas, uma
vez que não é aceitável a existência de tantos erros em um estudo desse porte”. Conforme apresentado
acima, tal revisão foi incompleta e carece de jus�fica�vas, tornando inviável a con�nuidade da análise de
impacto ambiental para o grupo dos quirópteros.

Desta forma, essa análise reitera a necessidade de serem atendidas integralmente as solicitações de
complementação do parecer 110/2020, com destaque para a correção e apresentação de jus�fica�va
para todos os erros e/ou dados díspares apontados nesta e naquela análise.

Com relação ao apresentado no Anexo 7, foi verificado que houve reestruturação do texto, com a
apresentação de novos tópicos e análises, entretanto somente após a correção dos dados acima
discu�dos por parte do empreendedor será possível verificar o adequado atendimento de parte dos
quesitos. Nesses casos, esta análise apenas pontuou a apresentação das informações, sem avaliar o real
atendimento à solicitação, conforme detalhado abaixo.

 

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;

A confirmação da existência de tanques de piscicultura na região do empreendimento leva à necessidade
de ser realizado um diagnós�co da localização e das espécies criadas nesses tanques para as próximas
fases do licenciamento.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Apresentar detalhamento do esforço amostral executado;

A revisão do EIA apresentada no Anexo 7 subs�tuiu a Tabela 5.3.2.1.2.b-2 por uma tabela mais detalhada,
que informa quais parcelas não puderam ser amostradas em cada campanha.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Corrigir e jus�ficar 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 jus�ficado;

Análise apresentada no item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Quirópteros”.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

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 ob�das por meio do
levantamento aos possíveis impactos do empreendimento;

Foi incluído no Anexo 7 o item “Espécies com distribuição restrita a Área diretamente Afetada (ADA)” (pg.
92 a 96), entretanto, conforme jus�ficado no item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos
Quirópteros”, esse item não foi analisado.

Avaliação de atendimento: Apresentado, sem avaliação de atendimento.

 

Revisar endemismos e atualizar as listas de espécies ameaçadas;

Deverá ser atualizado caso haja alteração na lista de espécies. Destaca-se que, conforme jus�ficado no
item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Quirópteros”, esse item não foi analisado.
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Avaliação de atendimento: Apresentado, sem avaliação de atendimento.

 

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;

O Anexo 7 apresentou o item “Espécies novas para a área ou para a ciência”. Entretanto, conforme
jus�ficado no item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Quirópteros”, esse item não foi
analisado e deverá ser atualizado caso haja alteração na lista de espécies.

Destaca-se que, para o tema, foram verificadas informações díspares, uma vez que no item “Espécies
novas para a área ou para a ciência” (pg. 64) é informado que “o registro de oito táxons representa o
primeiro registro destas espécies para o estado de Rondônia:  Diclidurus scutatus, Peropteryx leucoptera,
Peropteryx pallidoptera, Macrophyllum macrophyllum, Anoura caudifer, Scleronycteris ega, Furipterus
horrens e Molossus cf. pre�osus” e nas “Considerações Finais” (pg. 98) é informado um total de 9
espécies, com a adição do táxon Trinycteris nicefori: “registro de nove espécies até então não observadas
no estado  de Rondônia:  Diclidurus scutatus, Peropteryx leucoptera, Peropteryx pallidoptera, 
Macrophyllum  macrophyllum,  Anoura  caudifer,  Scleronycteris  ega,  Trinycteris nicefori, Furipterus
horrens e Molossus cf. pre�osus”.

Ressalta-se que as informações fornecidas em um estudo de impacto ambiental devem passar por
rigorosa revisão.

Avaliação de atendimento: Apresentado, sem avaliação de atendimento.

 

Esclarecer a iden�ficação taxonômica dos táxons não iden�ficados a nível de espécie (considerando o
tempo transcorrido e a previsão no plano de trabalho de coleta de indivíduos de iden�ficação duvidosa)
ou jus�ficar a impossibilidade de revisão dos táxons não iden�ficados;

Conforme análise apresentada no item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos
Quirópteros”, houve atualização da iden�ficação taxonômica, entretanto não foi fornecido o
embasamento técnico para tais revisões.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Caso a iden�ficação taxonômica defini�va (ao nível de espécie) não seja possível com os espécimes já
coletados e depositados em coleções cien�ficas, 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;

Conforme análise do item “Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Quirópteros”, restam
dúvidas taxonômicas há a ausência de embasamento técnico para as alterações taxonômicas realizadas.
Destaca-se que, apesar de o documento de Complementações do EIA indicar a suficiência dos dados, o
conteúdo apresentado no Anexo 7 aponta, em diversos trechos, para a necessidade de maiores
informações de campo, tanto para avaliações específicas de táxons, como indicando a não estabilização
de curvas de rarefação e as diferenças entre as riquezas es�madas e as registradas no estudo.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Discu�r 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;

Não foi verificado no Anexo 7 o aprofundamento da discussão sobre a importância dos ambientes para a
ecologia e ciclo de vida das espécies, sendo apenas comentados dados de presença e ausência dos
quirópteros nos ambientes. O documento de Complementações do EIA (pg. 64) afirma que “Trata-se de
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aspecto rela�vo à avaliação de impactos decorrentes da implantação e operação do empreendimento, o
que é devidamente tratado no Capítulo 7.0 do EIA e detalhado no Anexo 26 do presente documento”.
Entretanto, conforme análise apresentada no item 2.9 deste parecer, a discussão não foi apresentada no
Anexo 26 (Impactos Ambientais Atualizados e Complementados).

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Apresentar informações sobre os pedrais, incluindo sua localização, previsão de alagamento e espécies ali
registradas, que sejam exclusivas ou que u�lizem seus recursos sazonalmente;

Em resposta, o documento de Complementações do EIA (pg. 64) informa que “No texto apresentado no
Anexo 7 foram incorporadas informações mais detalhadas sobre os locais com afloramentos rochosos no
leito e margens do rio Ji-Paraná” e remete ao Mapa 5.3.2.1.2.b-1 para a consulta à localização dos
pedrais. Entretanto, não há referência aos pedrais nos mapas citados, sendo man�da a necessidade de
informações acerca da localização e previsão de alagamento dos pedrais.

Em relação às interações com as espécies ali registradas, destaca-se que, conforme jus�ficado no item
“Considerações Gerais da Análise do Diagnós�co dos Quirópteros”, a questão não foi analisada devido às
inconsistências nas listas e quan�ta�vos de espécies.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Informar a localização e caracterizar possíveis pedrais fora da área de alagamento, caso necessário tais
pedrais deverão ser prospectados em campo;

Não foram apresentadas informações acerca de pedrais fora da área de alagamento. O EIA revisado
(Anexo 7) ainda aponta a ausência de informações acerca de pedrais fora da ADA: “o esforço despendido
para este �po de ambiente dentro da área  que  será  afetada  pelo  enchimento  do  reservatório  foi 
extremamente  desigual,  não  por mo�vação  deliberada,  mas  pelo  fato  de  que  afloramentos 
rochosos  no  leito  fluvial  ocorrem essencialmente  no  trecho  de  maior  gradiente  do  rio  Ji-Paraná,  ou
 seja,  em  local  favorável  ao aproveitamento hidrelétrico” (pg. 94).

Cabe destacar que o texto do Anexo 7 apresenta informações contraditórias ao afirmar hora que todos os
pedrais amostrados serão alagados (“com o enchimento do reservatório é esperado que todos os pedrais 
fiquem  permanentemente  submersos,  de  forma  que  estes  locais  deixarão  de  estar disponíveis para
estas espécies” - pg. 101), hora que um dos pedrais está fora da área de alagamento (“das 18 áreas de
pedrais amostradas ao longo das campanhas, apenas uma se localiza fora da ADA” - pg. 94). Tais dados
são, ainda, diferentes do apresentado no documento de Complementações do EIA (pg. 64) que informa:
"Dentre estes 19 pontos de pedrais, apenas três estão localizados em áreas que não serão alagadas com
o enchimento do reservatório” (pg 65). As informações são dis�ntas tanto quanto ao número de pedrais
amostrados, como quanto ao alagamento dos pedrais. Assim, não é possível a essa análise avaliar os
impactos sobre os pedrais e sua fauna associada.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Sem prejuízo de outros táxons que possam ser evidenciados após as correções do presente estudo, devem
ser esclarecidas e melhor discu�das, sob o ponto de vista da possibilidade de ocorrência de ex�nções
locais, as espécies: cf. Centronycteris maximiliani, Peropteryx kappleri, Nyc�nomops sp., Macrophyllum
macrophyllum e Myo�s sp. (exclusivas de pedrais); Nyc�nomops la�caudatus (u�lização dos pedrais para
reprodução); Myo�s nigricans (possivelmente exclusiva da ADA) e Dermanura glaucus (exclusiva da ADA e
ampliação de distribuição conhecida.

Conforme será pontuado a seguir e detalhado na tabela apresentada no item “Considerações Gerais da
Análise do Diagnós�co dos Quirópteros”, não houve aprimoramento das discussões sobre as espécies
citadas, havendo, inclusive, problemas com as alterações taxonômicas e quan�ta�vo de registros
apresentados.
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cf. Centronycteris maximiliani, - os 7 registros desse táxon foram confirmados como Centronycteris
maximiliani, espécie que teve 1 único registro no M6. Entretanto, ressalta-se que não houve
embasamento técnico para jus�ficar a confirmação da classificação. Não foram realizadas
discussões adicionais acerca do táxon.

Peropteryx kappleri, - 1 registro em ponto extra na margem esquerda, exclusiva da área de pedral
que será alagada. O documento pontua que, assim como outras espécies com reduzido número de
registros “possíveis exclusividades destas espécies a ambientes específicos com base apenas nestes
poucos registros resultariam em associações muito frágeis, de forma que seria necessário um maior
esforço amostral para que fosse ob�dos dados mais robustos para estas espécies”. Não foram
realizadas discussões adicionais acerca da espécie.

Nyc�nomops sp. - o táxon havia sido registrado exclusivamente em área de pedral que será alagada
e, na complementação do estudo, foi classificado como Nyc�nomops la�caudus, espécie que já
possuía 150 registros, também exclusivos de pedrais, entretanto, conforme já discu�do, tal
alteração de classificação taxonômica carece de referência bibliográfica ou embasamento técnico.
Destaca-se que do total de 151 registros de N. la�caudus, 89,4% (n=135) são em área que será
alagada e que o estudo destaca a importância dos ambientes de pedrais para essa espécie.

Nyc�nomops la�caudatus (u�lização dos pedrais para reprodução) - sobre essa espécie, o Anexo 7
afirma que, apesar da maior parte (89%) dos registros terem ocorrido em áreas que serão alagadas
pelo empreendimento, “seus registros também indicam que esta espécie ocupa outros ambientes
na região quando as áreas de pedrais no rio Ji-Paraná não estão disponíveis.”. Entretanto, além de
não serem apresentados claramente tais indica�vos, o EIA não faz a discussão acerca da
importância dos ambientes de pedrais para essa espécie. Possivelmente estes morcegos ocupam
outras áreas ao longo do ano, entretanto, é necessário que seja discu�da a possibilidade de
impactos graves sobre essas populações devido à impossibilidade de reprodução, conforme já
havia ques�onado o Parecer 110/2020: “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 discu�do as possíveis
influências que a formação do reservatório pode ter sobre esses morcegos”.

Macrophyllum macrophyllum - 1 registro em ponto extra na margem esquerda, exclusiva da área
de pedral que será alagada. Foi considerada pelo EIA bioindicadora e representa o primeiro registro
da espécie em Rondônia, mas segundo as complementações essa seria uma “distribuição já
esperada pelos pontos mais externos dos seus registros". O documento pontua que, assim como
outras espécies com reduzido número de registros “possíveis exclusividades destas espécies a
ambientes específicos com base apenas nestes poucos registros resultariam em associações muito
frágeis, de forma que seria necessário um maior esforço amostral para que fosse ob�dos dados
mais robustos para estas espécies.”. Não foram realizadas discussões adicionais acerca da espécie.

Myo�s sp. - o táxon havia sido registrado 2 vezes, exclusivamente em área de pedral, entretanto na
complementação do estudo, foi classificado como Myo�s riparius, sem referência bibliográfica ou
embasamento técnico. Não foram realizadas discussões adicionais acerca do táxon.

Myo�s nigricans - o táxon Myo�s nigricans havia sido registrado 32 vezes, exclusivamente em área
que será alagada, entretanto, na complementação do estudo, 21 espécimes foram classificados
como Myo�s riparius e 11 espécimes foram classificados como Myo�s albescens, táxon não
mencionado previamente no EIA, sem referência bibliográfica ou embasamento técnico. Ressalta-
se que a espécie Myo�s albescens teria sua distribuição restrita à ADA do empreendimento (10
registros em pedrais e 1 em Campinarana), sendo impera�vos esclarecimentos sobre os táxons.

Em adição à ausência de jus�fica�vas para as alterações taxonômicas no gênero Myo�s, é necessário
pontuar que os dados da complementação (Anexo 7) são incoerentes ao afirmar, para a espécie Myo�s
riparius, hora que “dos 27 registros, 13 (48%)” foram ob�dos em pedrais (pg. 75), hora que “19 (70%) dos
27 registros foram ob�dos dentro da ADA, dos quais 12 em áreas de pedrais, o que representa 63% dos
registros na ADA. Dos sete registros fora da ADA, apenas 3 foram em áreas de pedrais” (pg. 95). Nesta
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úl�ma citação a soma entre os registros dentro e fora da ADA (19+7=26) é diferente do total informado
(n=27), bem como o total de registros em pedrais (12+3=15) difere do informado em outros trechos do
documento (n=13).

Dermanura glaucus - o táxon havia sido registrado 2 vezes, exclusivamente em área a ser alagada
na margem esquerda e representava a ampliação da distribuição conhecida da espécie. Na
complementação do estudo, o táxon foi classificado como Ar�beus (Dermanura) cinerea, sem
referência bibliográfica ou embasamento técnico. O quan�ta�vo final de Ar�beus (Dermanura)
cinerea (n=5) também não é jus�ficado, uma vez que no EIA havia apenas 2 registros da espécie.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Apresentar as discussões e avaliações dos impactos mencionados ao longo da análise.

Em resposta, o documento de Complementações do EIA (pg. 66) afirma que “Discussões sobre as
espécies da mastofauna e os possíveis impactos da instalação e operação do empreendimento são
per�nentes ao procedimento de iden�ficação e avaliação dos potenciais impactos do empreendimento, o
que foi apresentado no Capítulo 7.0 do EIA, com atualizações registradas no Anexo 26 do presente
documento”.

Entretanto, no Anexo 26 (Impactos Ambientais Atualizados e Complementados), os morcegos foram
tratados apenas no tópico “Pedrais” do impacto “8.04 - Alteração nas populações silvestres terrestres em
função das mudanças e redução dos habitats naturais ” (pg. 52), onde apenas informado que “nenhuma
das espécies observadas u�lizando as cavidades dos pedrais é dependente e exclusiva dessas formações”,
sem haver qualquer discussão sobre a relevância desses ambientes (pedrais) para as populações de
morcegos, em especial para sua reprodução. Nesse sen�do, destaca-se o uso reprodu�vo dos pedrais
pela espécie Nyc�nomops la�caudatus, discu�da no tópico acima.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Conclusão da Análise do Diagnós�co dos Quirópteros

Assim, pode-se afirmar que não foi possível a análise de impacto ambiental para o grupo dos quirópteros
com base nas informações fornecidas no EIA e em suas complementações. Ressalta-se que se espera
excelência técnica e o atendimento às solicitações do órgão ambiental para a retomada da avaliação, não
sendo possível prosseguir a análise sem que haja esclarecimentos sobre a lista de espécies e suas
abundâncias e a incorporação ao estudo das informações solicitadas e do aprofundamento das
discussões.

 

2.4.3 Avifauna

O Anexo 8 apresenta os resultados do estudo da assembleia de aves com 552 espécies e 36.742 registros.
Observou-se uma redução de 2 espécies e 6 indivíduos em relação aos números con�dos no EIA. O Anexo
8 esclarece que as espécies Myrmelastes leucos�gma e Caryothraustes canadenses foram eliminadas,
tendo sido apresentadas jus�fica�vas no documento (página 07).

Informar a localização dos bancos de areia que foram registrados sendo u�lizados para reprodução das
aves, relacionar a localização desses bancos com a ADA do empreendimento, e informar se está prevista
sua u�lização como jazida;

A Complementação (página 67) informa que o único banco de areia previsto para ser u�lizado como
jazida localiza-se a jusante do barramento, e neste banco foi verificada nidificação de aves e também de
herpetofauna aquá�ca. Porém, a Complementação menciona que o Parecer anterior do Ibama havia
indicado que não seria viável que tal banco fosse u�lizado como jazida. Assim, a Complementação
informa que, após a LP, serão estudados outros bancos de areia a fim de verificar sua u�lização pela
fauna aquá�ca e semiaquá�ca e, em caso posi�vo, esses não serão u�lizados como jazidas.
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Verifica-se que este tópico da Complementação tratou apenas do banco de areia previsto para jazida, e
não dos bancos de areia u�lizados para reprodução das aves.

Contudo, na resposta ao próximo item, a Complementação apresentou os resultados das amostragens
nos bancos de areia, em que foi registrada a reprodução de aves somente no banco de areia supracitado.
Tal informação foi confirmada no Anexo 8 (página 84).

Considerando que a Complementação esclareceu que houve registros de reprodução de aves somente no
banco de areia localizado a jusante do barramento, e que o mesmo não será u�lizado para jazida em
atendimento ao Parecer anterior do Ibama, entende-se que a solicitação foi atendida.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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;

A Complementação (página 68) esclarece que “os transectos embarcados de amostragem da avifauna
contemplaram praias, bancos de areias, margens de rios, ilhas, corredeiras e pedrais, bem como
eventuais áreas de nidificação e barreiros que pudessem ser u�lizados por psitacídeos”. Segundo o
documento, sempre que possível, os pesquisadores desembarcavam nos pedrais e bancos de areia a fim
de vasculhar a área por meio de buscas a�vas e procura de indícios. Tal informação foi confirmada no
Anexo 8 (página 05).

A Complementação esclarece que as exceções das amostragens ocorreram devido a fortes chuvas, as
quais são informadas no documento.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Apresentar informações sobre as espécies cuja reprodução foi verificada nos bancos de areia e discu�r os
impactos sobre as mesmas, informando se a reprodução ocorre em outros locais fora da ADA e AID;

A Complementação (página 69) informa que, durante a segunda campanha, foram registrados no banco
de areia localizado a jusante do barramento: ninhegos, juvenis e colônias de andorinha-de-coleira
(Pygochelidon melanoleuca) e do peitoril (A�cora fasciata), juvenis de andorinha-do-campo (Progne
tapera) e andorinha-do-rio (Tachycineta albiventer), além de ovos de acurana (Hydropsalis climacocerca)
e ninho do urubuzinho (Chelidoptera tenebrosa) e bacurau-da-praia (Chordeiles rupestris). É ressaltado
que, além desses registros de reprodução, essas espécies foram encontradas na ADA e na AID do
empreendimento. Contudo, não foi possível verificar e comparar o quan�ta�vo de registros entre a ADA
e a AID.

O Anexo 8 (página 84), apresenta as caracterís�cas mais marcantes de cada espécie. O documento
destaca que somente a andorinha-do-campo (P. tapera) é uma espécie generalista, sem dependência de
rios ou margens, enquanto as demais espécies estão associadas com a presença de barrancos (C.
tenebrosa), bancos de areia (C. rupestris), margens de rios (A. fasciata), praias e ilhas fluviais (H.
climacocerca) e pedrais (T. albiventer e P. melanoleuca).

Por meio da Tabela 5.3.2.1.2.c-3, verificou-se que as sete espécies em questão não estão na lista de
espécies ameaçadas do ICMBio de 2018 e se encontram classificadas como ‘menos preocupante’ pela
IUCN.

Quanto aos impactos sobre essas espécies, o Anexo 8 (página 124) destaca que as espécies listadas acima
u�lizam os bancos de areia como áreas de descanso e nidificação. Apesar de que o banco de areia
localizado a jusante não será mais u�lizado como jazida (conforme mencionado nos itens anteriores), o
Anexo 8 indica que o impacto da perda de bancos de areia e pedrais será maior para as aves que
dependem desse �po de ambiente, tendo em vista que o enchimento do reservatório eliminará os
ambientes de nidificação naquele local. Assim, o Anexo 8 indica que as aves terão que buscar outros
ambientes para nidificação. Como consequência, essa perturbação ambiental afetará a reprodução
dessas espécies, reduzindo suas populações. Por fim, o documento menciona que espera que essas
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espécies possam u�lizar bancos de areia e pedrais não afetados pelo empreendimento, devido à
capacidade de transpor ambientes.

Contudo, cabe registrar que, embora os bancos de areia a jusante do barramento não sejam alagados,
sofrerão interferência quanto ao sedimento devido à barragem. Além disso, em que se pese não ter sido
registrada reprodução de aves nos bancos de areia e pedrais da área do reservatório, possivelmente
ocorra reprodução nesses locais, os quais serão de fato perdidos. Ainda, a previsão do Anexo 8 de que as
espécies poderão procurar outros locais para reprodução não considera o fato de que esse fenômeno,
caso ocorra, provocará aumento da compe�ção nos arredores do empreendimento.

Ademais, a Complementação cita que, apesar de haver bancos de areia na área onde está previsto o AHE
Tabajara, a predominância de bancos ocorre no trecho a jusante da futura barragem, onde a declividade
do canal é menor e há condições para deposição de sedimentos.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Esclarecer sobre as espécies endêmicas do "mini-centro" de endemismo, elucidando as divergências do
EIA apontadas no parecer;

O Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435) relata que em algumas partes o EIA apontava três espécies do
minicentro de endemismo (página 124 do EIA: Epinecrophylla dentei, Herpsilochmus stotzi e Zimmerius
chicomendesi), enquanto em outras partes o EIA apontava cinco espécies (página 170 do EIA: as três
espécies já indicadas, acrescidas de Hypocnemis rondoni e Tolmomyias sucunduri); além de indicar que a
nova espécie Hylophilus aff. ochraceiceps também seria endêmica desse minicentro (página 162 do EIA).
Além disso, o Parecer também relata que, embora o texto do EIA indique algumas dessas espécies como
pertencentes ao minicentro, nas tabelas de abundância verificou-se sua ocorrência em ambas as margens

Segundo a Complementação (página 70), os endemismos foram revisados com base nas atualizações
recentes da literatura. Dessa forma, somente duas espécies são consideradas endêmicas do minicentro
de endemismo Ji-Paraná-Aripuanã: Hypocnemis rondoni e Herpsilochmus stotzi. Tal informação é
reiterada no Anexo 8 (páginas 15, 123, 124). Para essas duas espécies, o Anexo 8 relata que as
informações ainda são especulações sobre a real distribuição dessas espécies. Também informa que,
assim como foi o caso das outras espécies que haviam sido consideradas endêmicas do mini centro de
endemismo no EIA, essas duas espécies também precisam dessa confirmação, podendo-se
eventualmente refutar os resultados do estudo realizado (páginas 82 e 124).

Sobre o cantador-de-rondon (Hypocnemis rondoni), o Anexo 8 relata que a espécie foi descrita em 2013,
sendo separada da sua espécie irmã H. ochrogyna (classificada como vulnerável na lista do ICMBio de
2018), subs�tuindo-a na margem direita do rio Roosevelt, sendo bem comum em florestas de terra firme
(página 19). De acordo com a Tabela 5.3.2.1.2.c-7 (página 70), ocorreram 286 registros, sendo 285 na
margem direita (M1=46, M3= 86, M4=57, M6=99) e um na margem esquerda (M2=0, M5=1). Quanto a
isso, o Anexo 8 esclarece que o único registro da margem esquerda foi efetuado por meio do censo por
transecção, que a literatura não aponta a ocorrência dessa espécie para a margem esquerda e que a
iden�ficação em campo pode ser di�cil devido ao recente processo de separação entre as populações em
margens opostas do rio, as quais ainda não possuem sinapomorfias suficientes para o reconhecimento
visual ou vocal (página 82). O Anexo 8 afirma que a espécie foi registrada na ADA e na AID (páginas 106,
107 e 123), contudo, não foi possível saber e comparar o quan�ta�vo de registros entre a ADA e a AID.
Na tenta�va de verificar a proporção de registros entre a ADA e a AID, considerando que os módulos M1
e M6 estão totalmente fora da ADA (módulos controle), pode-se inferir que pelo menos 145 registros da
espécie ocorreram fora da ADA, quan�ta�vo que equivale a 50,7% dos registros.

Sobre o chorozinho-do-aripuanã (Herpsilochmus stotzi), o Anexo 8 relata que a espécie foi descrita em
2013, sendo endêmica dos campos amazônicos, tendo sido considerada comum e encontrada em alta
densidade nas campinas durante o estudo para o EIA (página 16); tendo sido a segunda espécie mais
abundante do M4 (n=87, página 83). De acordo com a Tabela 5.3.2.1.2.c-7 (página 69), ocorreram 324
registros, sendo 321 na margem direita (M1=58, M3=78, M4=87, M6=98), dois no transecto embarcado
TE1 e um nos arredores (nenhum registro nos módulos da margem esquerda). Quanto a isso, o Anexo 8
esclarece que os dois registros do TE1 foram computados como margem esquerda, porém, faz a mesma
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ressalva da espécie anterior: de que a literatura não aponta a ocorrência dessa espécie para a margem
esquerda e que a iden�ficação em campo pode ser di�cil devido ao recente processo de separação entre
as populações em margens opostas do rio, as quais ainda não possuem sinapomorfias suficientes para o
reconhecimento visual ou vocal (página 82). O Anexo 8 afirma que a espécie foi registrada na ADA e na
AID (páginas 107 e 123), contudo, não foi possível saber e comparar o quan�ta�vo de registros entre a
ADA e a AID. Na tenta�va de verificar a proporção de registros entre a ADA e a AID, considerando que os
módulos M1 e M6 estão totalmente fora da ADA (módulos controle), pode-se inferir que pelo menos 156
registros da espécie ocorreram fora da ADA, quan�ta�vo que equivale a 48% dos registros. Entretanto,
essa espécie merece atenção especial na análise de viabilidade, pois além de ser endêmica do minicentro
de endemismo, foi registrada em alta densidade nas campinas da região, ambiente que será impactado
pela formação do reservatório mesmo fora da ADA, devido à elevação do lençol freá�co.

Dentre as espécies listadas no Parecer nº 110/2020 que o EIA havia indicado como endêmicas do
minicentro, o Anexo 8 não considerou como endêmicas: Epinecrophylla dentei, Zimmerius chicomendesi e
Tolmomyias sucunduri (além da Hylophilus aff. ochraceiceps, a qual será discu�da no próximo item deste
parecer). Observa-se que o Anexo 8 não detalhou o mo�vo dessas espécies não terem mais sido
consideradas endêmicas do minicentro na revisão do EIA. Quanto à Epinecrophylla dentei, sua ocorrência
esteve restrita à margem direita (M1=32, M3=39, M4=36, M6=60; dados da Tabela 5.3.2.1.2.c-7 do Anexo
8 e Tabela 5.3.2.1.2.c-10 do EIA). Considerando que os módulos M1 e M6 estão totalmente fora da ADA
(módulos controle), pode-se inferir que pelo menos 55% dos registros da espécie ocorreram fora da ADA.
Zimmerius chicomendesi é uma espécie associada à campinarana e, por esse mo�vo, será abordada
adiante, na análise da oitava solicitação do Ibama para avifauna. Quanto à Tolmomyias sucunduri, o
Parecer nº 110/2020 já havia indicado sua ausência nas tabelas de espécies do EIA; e no Anexo 8, a
espécie não é citada.

Além das espécies mencionadas no Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435), abordadas acima, o Anexo 8
chama atenção para a espécie Glyphorhynhus spirurus (arapaçu-bico-de-cunha). Segundo o documento, é
uma espécie bastante difundida na região Neotropical, com 13 táxons reconhecidos, cada um em um
centro de endemismo. Segundo análises gené�cas e filogeográficas dessa espécie, o Centro do
Endemismo Rondônia pode ser subdividido em quatro menores centros, sendo a região do
empreendimento um minicentro já confirmado por outros autores. Assim, caso a população inornatus
seja reconhecida como espécie plena, sua ocorrência estará restrita ao delta dos rios Madeira, Ji-Paraná e
Aripuanã (páginas 82 e 124). O Anexo 8 afirma que a espécie foi registrada na ADA e na AID (página 115),
contudo, não foi possível saber e comparar o quan�ta�vo de registros entre a ADA e a AID. Assim,
verificou-se que a espécie foi abundante na região (n=327), ocorrendo em todos os módulos, sendo
42,5% dos registros (n=139) nos módulos M1 e M6, os quais estão fora da ADA (dados da Tabela
5.3.2.1.2.c-7).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Esclarecer os locais de registro da espécie nova Hylophilus aff. ochraceiceps, e relacionar com a ADA do
empreendimento;

O Anexo 8 esclarece que, no ano de conclusão do EIA, ou seja, 2014, foi publicado um ar�go em que a
população da região do empreendimento foi reconhecida como o táxon descrito em sua origem:
Tunchiornis ochraceiceps. Segundo o documento, é uma espécie comum e difundida na Amazônia,
porém, a vocalização e a morfologia da população da região do empreendimento são semelhantes, mas
não iguais, aos Hylophilus de outros interflúvios amazônicos (página 21).

Tal informação é condizente com o que constava no EIA: “Hylophilus aff. ochraceiceps foi registrada
durante as quatro campanhas do levantamento, em ambas as margens do rio Ji-Paraná, e tem morfologia
e canto similares, mas não idên�cos a Hylophilus de outros interflúvios, correspondendo provavelmente a
uma espécie do ‘mini-centro de endemismo’ Madeira-Aripuanã” (página 349 do EIA).

Quanto aos locais de registro, constatou-se que a ocorrência da espécie foi registrada na margem direita
(M1=40, M3=05, M4=0, M6=1) e na margem esquerda (M2=7, M5=25) (dados da Tabela 5.3.2.1.2.c-7 do
Anexo 8 e Tabela 5.3.2.1.2.c-10 do EIA). O Anexo 8 afirma que a espécie foi registrada na ADA e na AID
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(páginas 106 e 117). Contudo, não foi possível saber e comparar o quan�ta�vo de registros entre a ADA e
a AID. Considerando que os módulos M1 e M6 estão totalmente fora da ADA (módulos controle), pode-se
inferir que pelo menos 41 registros da espécie ocorreram fora da ADA, quan�ta�vo que equivale a 52,7%
dos registros.

Por fim, é necessário registrar neste parecer que a Complementação (página 70) menciona que o “EIA
chamou a atenção para esta espécie em razão da imprecisão quanto à sistemá�ca e taxonomia de
Hylophilus aff. ochraceiceps” (texto semelhante consta no Anexo 8, página 21). Entretanto, em consulta
ao EIA, observa-se que o documento era enfá�co em indicar a espécie como nova: “certamente a
primeira nova espécie de ave, descoberta já nesta primeira campanha” (página 162 do EIA); “Os táxons
que representam espécies novas registradas pela primeira vez durante os levantamentos para a AHE
Tabajara incluem a ave Hylophilus aff. ochraceiceps (página 349 do EIA). Apesar disso, entende-se que a
Complementação foi capaz de elucidar a iden�ficação da espécie, mo�vo pelo qual se considera o
quesito como atendido.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Apresentar e discu�r a distribuição espacial das espécies da avifauna em relação à ADA do
empreendimento e ambientes que possam sofrer alterações pela formação do reservatório;

A Complementação (página 71) informa que o assunto foi tratado no tópico específico de comparações
entre a ADA e AID constante no Anexo 8. E resume que, em geral, as espécies da ADA são abundantes na
Amazônia, e mesmo as espécies exclusivas de transectos embarcados e ilhas apresentam ampla
distribuição geográfica, e nenhuma encontra-se ameaçada ou preocupante nas listas nacional e
internacionais.

No Anexo 8, o tema é tratado no tópico ‘Espécies com distribuição restrita na ADA e na AID’. Segundo os
dados apresentados, 83% das espécies registradas durante os estudos ocorreram na ADA (não
exclusivamente) (página 104).

O documento lista as espécies que foram exclusivas da ADA (n=43), exclusivas da AID (n=94) e aquelas
que ocorreram em ambas as áreas (Tabela 5.3.2.1.2.c12). Dentre essas espécies, o documento limita-se a
indicar as espécies com algum grau de ameaça, endemismos, associação a ambientes aquá�cos, e
espécies raras. Dessa forma, não houve discussão aprofundada sobre a distribuição das espécies entre as
áreas do empreendimento.

O Anexo 8 destaca que, devido ao maior esforço na AID, era esperado que apresentasse maior riqueza e
maior número de espécies exclusivas do que a ADA (página 106). Também é ressaltado que foram
registradas na ADA e na AID as duas espécies do minicentro de endemismo Ji-Paraná-Aripuanã
(Hypocnemis rondoni e Herpsilochmus stotzi) (página 107).

Apesar das informações apresentadas terem demonstrado um avanço em relação ao EIA, o qual não
indicava quais espécies haviam sido registradas na ADA e/ou na AID, o Anexo 8 não informou o
quan�ta�vo dos registros que ocorreram na ADA e na AID, impedindo uma comparação entre essas áreas
mais fiel à realidade. Entende-se que os dados de abundância das espécies entre as áreas poderiam
indicar caso alguma espécie apresente preferência por alguma área, dispendendo-se maior atenção
àquelas espécies com proporção de registros maior na ADA que na AID. Dessa forma, com base nos
dados de abundância, a discussão sobre a distribuição das espécies seria mais aprofundada e mais
proveitosa para a análise de viabilidade ambiental do empreendimento.

Por fim, vale registrar que, em outro tópico, o Anexo 8 destaca algumas espécies que u�lizam habitats
com corpos d’água para manutenção de suas vidas, podendo ser impactadas pelo empreendimento:
Pandion haliaetus (águia-pescadora, n=26, sendo 16 em ilhas e transectos embarcados), Heliornis fulica
(picaparra, n=16, sendo 10 em ilhas e transectos embarcados), Cochlearius cochlearius (arapapá, n=32,
sendo 30 em transectos embarcados) e Tigrisoma lineatum (socó-boi, n=24, sendo 09 em ilhas e
transectos embarcados) (página 25; e dados de abundância da Tabela 5.3.2.1.2.c-7). Os dados dessas
espécies, em especial as três primeiras, reforçam a importância em se abordar a abundância de cada
espécie em cada área do empreendimento (ADA e AID).
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Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida. Não foi informada a abundância de cada
espécie em cada área (ADA e AID), nem discu�da sua distribuição com base na abundância de ocorrência
entre essas áreas.

 

Destacar as espécies de ocorrência exclusiva na ADA e discu�r os possíveis impactos sobre as mesmas;

A Complementação (página 71) informa que o assunto foi tratado no Anexo 8, no qual o tema é tratado
no tópico ‘Espécies com distribuição restrita na ADA e na AID’ (página 104).

O Anexo 8 destaca o registro de 43 espécies exclusivamente na ADA, o que equivale a 8% dos registros do
estudo. As 43 espécies foram listadas na Tabela 5.3.2.1.2.c12, porém não foi informada a sua abundância,
sendo necessário consultar esse dado para cada espécie na Tabela 5.3.2.1.2.c-7. O documento destaca
que nenhuma dessas espécies apresenta grau de ameaça segundo as listas da IUCN, ICMBio e CITES.

Das 43 espécies exclusivas da ADA, o Anexo 8 faz apontamentos sobre 23 espécies: oito são endêmicas
do bioma amazônico, seis são associadas aos ambientes aquá�cos, seis foram registradas somente em
ilhas e três foram registradas somente em transectos embarcados (página 105). Dessas espécies, Amazilia
rondoniae (beija-flor-de-cabeça-azul) é tanto endêmica da Amazônia como foi exclusiva das ilhas.
Também se verificou que uma é exclusiva da AID e não da ADA: Tringa flavipes (registrada no TE05, a
jusante do barramento, fora da ADA; dados da Tabela 5.3.2.1.2.c-7). Após essas ressalvas, verificou-se
que o Anexo 8 tratou de 21 das 43 espécies exclusivas da ADA. Sobre essas 21 espécies, o Anexo 8
informa que ocorrem em outros locais, seja na Amazônia ou em outros biomas (página 105).

Observa-se que a abordagem dessas 21 espécies foi extremamente superficial, apenas indicando se é
endêmica da Amazônia, se associada ao ambiente aquá�co ou se o registro foi exclusivo nas ilhas ou
transectos embarcados. Quanto à indicação da associação ao ambiente aquá�co ou ocorrência em ilhas
ou transectos embarcados da ADA, a informação é ú�l para a análise de viabilidade, pois esses ambientes
serão totalmente perdidos pelo empreendimento naquele es�rão do rio Ji-Paraná. Contudo, não foram
apresentadas outras caracterís�cas dessas espécies que poderiam contribuir para a análise de viabilidade
ambiental.

Sobre as demais 22 espécies, o Anexo 8 informa de maneira genérica que seus ambientes estão
presentes também na AID e que os registros dessas espécies fora da ADA não ocorreram por
aleatoriedade associada aos métodos aplicados.

Portanto, sobre as 22 espécies, o Anexo 8 não apresenta nenhuma informação, são elas: Harpagus
bidentatus (gavião-ripina, n=4), Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo, n=5), Spizaetus tyrannus
(gavião-pega-macaco, n=7), Columbina passerina (rolinha-cinzenta, n=14), Columbina minuta (rolinha-de-
asa-canela, n=3), Columbina squammata (fogo-apagou, n=3), Patagioenas cayennensis (pomba-galega,
n=6), Athene cunicularia (coruja-buraqueira, n=20), Nonnula rubecula (macuru, n=2), Ramphastos toco
(tucanuçu, n=4), Pteroglossus inscriptus (araçari-de-bico-riscado, n=2), Piculus chrysochloros (pica-pau-
dourado-escuro, n=10), Falco sparverius (quiriquiri, n=9), Falco femoralis (falcão-de-coleira, n=3),
Diopsi�aca nobilis (maracanã-pequena, n=26), Tityra semifasciata (anambé-branco-de-máscara-negra,
n=3), Capsiempis flaveola (marianinha-amarela, n=13), Myiarchus swainsoni (irré, n=4), Pyrocephalus
rubinus (príncipe, n=3), Tachyphonus rufus (pipira-preta, n=8), Euphonia chloro�ca (fim-fim, n=9), e
Passer domes�cus (pardal, n=3).

Quanto aos impactos, a Complementação informa que o assunto foi tratado no Anexo 26, rela�vo à
atualização e avaliação complementar dos impactos sobre a fauna. Verificou-se que, no Anexo 26, a parte
de impactos sobre as aves enfoca os ambientes de campinarana e as aves mais sensíveis, dependentes de
ambientes florestados e que são raras na natureza. Ainda assim, o assunto foi tratado de maneira geral,
não discu�ndo os possíveis impactos especificamente sobre as espécies exclusivas da ADA, conforme
solicitado pelo Ibama no presente item.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. Embora o Anexo 8 tenha informado quais são as
espécies exclusivas da ADA, não apresentou a caracterização dessas espécies nos aspectos relevantes à
análise de viabilidade do empreendimento; e não discu�u os impactos do empreendimento sobre essas
espécies da avifauna.
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Apresentar a associação da ocorrência das espécies da avifauna às fitofisionomias, considerando
eventuais endemismos, em especial para os ambientes de Campinarana;

A Complementação (página 71) informa que a única espécie de ave associada à campinarana é Xenopipo
atronitens (pre�nho), a qual é comum nas campinas da Amazônia e especialista desse ambiente. Os
estudos para o EIA indicaram que a espécie foi rela�vamente comum na área do empreendimento
(n=125), tendo sido registrada em ambas as margens, tanto na ADA quanto na AID.

Os documentos não informam o quan�ta�vo de registros para cada área, ADA e a AID. No Anexo 8,
verificou-se que os registros ocorreram nos módulos M3=2, M4=42 (margem direita) e M2=81 (margem
esquerda) (Tabela 5.3.2.1.2.c-7, página 71).

Quanto ao módulo M2, este possui seu trecho inicial e final inseridos na ADA, na área que será alagada
pelo reservatório (Mapa 5.3.2.1.2.c da Complementação e Mapa 5.3.2.1.2.c-1 do Anexo 8). Quanto à
fitofisionomia, verifica-se que o módulo M2 está inserido numa área de campinarana (incluindo variações
dentro dessa fitofisionomia) (Mapa 5.3.2.2.2.a-1, folha 23 do EIA de flora).

Quanto ao módulo M4, este possui o trecho inicial inserido na ADA e o restante no Parna dos Campos
Amazônicos (Mapa 5.3.2.1.2.e da Complementação e Mapa 5.3.2.1.2.c-1 do Anexo 8). Quanto à
fitofisionomia, o módulo M4 possui seu trecho inicial em área de campinarana arborizada (área da ADA),
passa por um trecho de floresta ombrófila e termina em área de contato campinarana/floresta ombrófila
(Mapa 5.3.2.2.2.a-1, folha 23 do EIA de flora). Ademais, o próprio Anexo 8 destaca que os ambientes mais
abertos de campinaranas existentes nos módulos M2 e M4 parecem exercer influência na composição de
aves desses locais (página 76).

Conforme já mencionado, a Complementação e o EIA não informam o quan�ta�vo de registros de
Xenopipo atronitens que ocorreram em cada uma das áreas, ADA e AID. A par�r das informações sobre os
módulos M2 e M4, onde ocorreram os registros dessa espécie, verifica-se que são módulos que serão
bastante impactados pelo empreendimento. Ainda que o módulo M2 possua seu trecho intermediário
fora da ADA, este sofrerá forte influência do reservatório, pois estará cercado por braços do reservatório,
que influenciarão o lençol freá�co e, consequentemente, a vegetação de todo esse módulo. Já no
módulo M4, a área de campinarana localiza-se no trecho inicial do módulo, justamente a área que será
submersa pelo reservatório. Portanto, sem conhecer os locais exatos dos registros, mas sabendo do
grande impacto que as áreas dos dois módulos sofrerão, considera-se que a espécie será fortemente
impactada pelo empreendimento.

Neste sen�do, o Anexo 8 indica que, apesar da preferência pela campinarana, Xenopipo atronitens foi
registrada em outras fitofisionomias no módulo M3. Por outro lado, considera que a espécie foi
rela�vamente comum na região (n=125), e que a perda das campinaranas poderão afetar principalmente
essa espécie, mas que esta pode habitar outros �pos de vegetação, com preferência clara por ambientes
mais abertos e com presença de arbustos secos (página 123). Também considera a possibilidade de
ocorrer redução populacional da espécie na região, mas não sua ex�nção local, tendo em vista que o
reservatório inundará parte das campinaranas, mas que serão preservados outros trechos dessa
fitofisionomia (página 124).

Quanto à argumentação apresentada, é necessário frisar que os registros no módulo M3 citados no
Anexo 8 referem-se a apenas dois registros dos 125 reportados no estudo. Ou seja, 98,4% dos registros
da espécie ocorreram em áreas de campinarana. Tal informação reforça a percepção de que o
empreendimento impactará fortemente essa espécie. Quanto à manutenção de outras áreas de
campinarana na região, relembra-se que mesmo as áreas de campinarana fora da ADA estarão sujeitas a
fortes impactos devido à elevação do lençol freá�co, que alterará a umidade do solo e,
consequentemente, a vegetação local.

Embora a Complementação tenha apontado que Xenopipo atronitens é a única espécie associada à
campinarana, o Anexo 8 indica outras espécies de aves também associadas à campinarana, indicadas
abaixo.
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O Anexo 8 relata que as espécies Herpsilochmus stotzi (n=324) e Zimmerius chicomendesi (n=33),
descritas no ano de 2013, são endêmicas dos campos amazônicos e foram registradas em alta densidade
nas campinas da região do estudo (página 16). Segundo o Anexo 8: “Em resumo, as campinas e campos
naturais da região são ambientes únicos, que abrigam espécies endêmicas destes locais, sem nenhuma
conexão com os demais campos amazônicos, e se forem alterados não há mi�gação possível dada a sua
singularidade. Pelo menos duas espécies de aves só existem nestes campos amazônicos ao redor do rio
Ji-Paraná.” (página 16). Embora o documento não tenha sido explícito, acredita-se que es�vesse se
referindo às espécies Herpsilochmus stotzi e Zimmerius chicomendesi, em que pese o fato de Zimmerius
chicomendesi não ter sido considerada como endêmica do minicentro no Anexo 8, como indicado
anteriormente no EIA.

Quanto à espécie Herpsilochmus stotzi, por ser uma das duas espécies do minicentro de endemismo, sua
distribuição na área do empreendimento foi discu�da na análise da quarta solicitação do Ibama neste
Parecer. Apenas repete-se aqui que essa espécie merece atenção especial na análise de viabilidade, pois
além de ser endêmica do minicentro de endemismo, foi registrada em alta densidade nas campinas da
região ambiente que será impactado pela formação do reservatório mesmo fora da ADA, devido à
elevação do lençol freá�co.

Quanto à Zimmerius chicomendesi, sua ocorrência foi registrada em ambas as margens, sendo 11
registros na margem direita (M3=3, M4=8) e 22 na margem esquerda (M2=22; dados da Tabela
5.3.2.1.2.c-7 do Anexo 8 e Tabela 5.3.2.1.2.c-10 do EIA). Segundo o Anexo 8, é endêmica dos campos
amazônicos dos estados do Amazonas e Rondônia, e foi registrada em alta densidade nas campinas da
região do estudo (página 16). O Anexo 8 afirma que a espécie foi registrada na ADA e na AID (páginas 20,
107 e 116), contudo, não foi possível saber e comparar o quan�ta�vo de registros entre a ADA e a AID.
Considerando que sua ocorrência foi restrita aos módulos M2, M3 e M4, verificou-se o impacto do
empreendimento nestes módulos e sua fitofisionomia. O módulo M2 está inserido numa área de
campinarana (incluindo variações dentro dessa fitofisionomia) (Mapa 5.3.2.2.2.a-1, folha 23 do EIA de
flora); e possui seu trecho inicial e final inseridos na ADA, na área que será alagada pelo reservatório
(Mapa 5.3.2.1.2.c da Complementação e Mapa 5.3.2.1.2.c-1 do Anexo 8). Ainda que o trecho
intermediário do módulo M2 esteja fora da ADA, este será impactado pelo reservatório, pois estará
cercado por braços do reservatório, que influenciarão o lençol freá�co e, consequentemente, a vegetação
de todo esse módulo. O módulo M3 será afetado quase que em sua totalidade pelo reservatório (Mapa
5.3.2.1.2.a da Complementação). O módulo M4 apresenta campinarana em seu trecho inicial, justamente
a área que será submersa pelo reservatório (Mapa 5.3.2.1.2.e da Complementação e Mapa 5.3.2.2.2.a-1
do EIA de flora). Portanto, sem conhecer os locais exatos dos registros, mas sabendo do grande impacto
que as áreas dos três módulos sofrerão, considera-se que a espécie será fortemente impactada pelo
empreendimento. Assim, conforme o próprio Anexo 8 destaca, a preocupação com essa espécie jus�fica-
se porque a região do empreendimento provavelmente é o local onde a espécie é mais abundante em
toda a sua área de distribuição (página 20).

O Anexo 8 também lista outras espécies encontradas na área, como Elaenia ruficeps, que possui esparsos
registros pelos campos amazônicos; Elaenia cristata, uma espécie mais �pica dos cerrados do Brasil
central; e Micropygia schomburgkii, testemunha da conexão pretérita destas duas áreas (página 16).
Dentre essas, o Anexo 8 indica que M. schomburgkii (n=1) ocorreu somente na AID, enquanto as outras
duas espécies ocorreram na ADA e na AID (Tabela 5.3.2.1.2.c12). Embora o Anexo não informe a
quan�dade de registros em cada área, foi possível verificar que suas distribuições foram restritas ou
quase restritas aos módulos M2 e M4, os quais terão a campinarana fortemente impactada (E. ruficeps
M2=45, M4=42; E. cristata M2=22, M3=4, M4=28; dados da Tabela 5.3.2.1.2.c-7).

O Anexo 8 também relata que a sistemá�ca da espécie Cyanocorax chrysops carece de revisão, mas que a
forma C. c. diesinguii parece ser uma espécie válida e endêmica das campinas da região. Caso
reconhecida como espécie plena, se torna importante devido à restrição de sua distribuição ao Centro de
Endemismo Rondônia e aos enclaves de 
 campina (página 20). O Anexo 8 reporta que a espécie foi registrada na ADA e na AID (página 118). Assim
como para as espécies do parágrafo anterior, foi possível verificar que sua distribuição foi quase restrita
(95,7%) aos módulos M2 e M4, cuja área de campinarana será fortemente impactada (M2=30, M3=3,
M4=37, dados da Tabela 5.3.2.1.2.c-7).
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Avaliação de atendimento: Solicitação atendida. Embora a Complementação tenha indicado somente
uma espécie associada à campinarana, no Anexo 8 foram verificadas outras espécies nessa condição.

 

Apresentar a distribuição das fitofisionomias em relação à ADA do empreendimento, em especial para os
ambientes de campinarana, e discu�r os efeitos da formação do reservatório sobre esses ambientes e a
avifauna associada;

Quanto à distribuição das fitofisionomias, a Complementação (página 72) informa que consta na parte de
flora do EIA, especificamente nos Mapa 5.3.2.2.2.a-1 (AID) e 5.3.2.2.2.a-2 (ADA). Foi verificado que tais
mapas haviam apresentado a informação solicitada pelo Ibama.

Quanto à campinarana, novamente a Complementação informa que somente uma espécie está associada
a esse ambiente, Xenopipo atronitens. Repe�ndo-se a argumentação de que, apesar da preferência por
esse ambiente, a espécie foi registrada em outras fitofisionomias na área do empreendimento. Conforme
detalhado na análise do item anterior, no Anexo 8 foram verificadas outras espécies também associadas à
campinarana. E foi verificado que somente dois registros dos 125 registros de Xenopipo atronitens
ocorreram em outra fitofisionomia, de tal forma que 98,4% dos registros da espécie ocorreram em áreas
de campinarana.

Quanto aos efeitos da formação do reservatório sobre a avifauna associada aos ambientes de
campinarana e demais fitofisionomias, a Complementação informa que foram discu�dos no capítulo de
impactos. Segundo o Anexo 26 (capítulo de impactos da Complementação), apesar da existência de
outras áreas de campinarana, as aves da ADA poderão sofrer com a eliminação local desse �po de
ambiente. Como consequências, são esperadas a perda de indivíduos e a consequente diminuição de
suas populações, além de efeitos ecológicos de médio ou longo prazo. Contudo, não se espera a
eliminação dessas espécies na região, pois considera a preservação de outras campinaranas no entorno
do empreendimento (página 47; texto semelhante consta no Anexo 8, página 124, especificamente para
X. atronitens).

Ademais, a Complementação informa que o empreendimento afetará 86,57 hectares de campinarana, o
que representa 1,84% dessa fitofisionomia da AID do meio bió�co.

Diante dessas informações apresentadas, esta análise considera que os impactos sobre as aves
associadas à campinarana foram abordados de maneira sucinta. Em muitos trechos, os documentos
restringem as espécies associadas à campinarana apenas à X. atronitens, sendo que ao longo do Anexo 8
foram verificadas outras espécies também associadas a esse ambiente (detalhes constam na análise do
item anterior). A discussão sobre esse impacto não considerou o quan�ta�vo de registros dessas espécies
entre a campinarana e outras fitofisionomias, ou ainda entre a ADA e a AID. Tal comparação limitou-se à
X. atronitens, em que os documentos afirmam ter ocorrido em outras fitofisionomias, porém, conforme
já repe�do neste parecer, os registros fora da campinarana foram ínfimos. Também é alarmante o fato de
a discussão do impacto não incluir os resultados da modelagem de distribuição de espécies, a qual
apontou forte redução no cenário pós-enchimento em toda a AID para a espécie H. stotzi, endêmica do
minicentro de endemismo Ji-Paraná-Aripuanã e endêmica dos campos amazônicos; sendo tal redução
relacionada justamente à variável ambiental que considerou o modelo de elevação do lençol freá�co.

Ainda, é necessário reprisar a ressalva de que mesmo as campinaranas localizadas fora da ADA poderão
ser impactadas pelo empreendimento, devido à elevação do lençol freá�co, que alterará a umidade do
solo e, consequentemente, a vegetação local. Tal informação é corroborada pelo Anexo 10 (modelagem),
o qual destaca: “Um efeito causal indireto da elevação do lençol freá�co sobre a fauna terrestre mediado
por alterações na vegetação não pode ser descartado” (página 31).

Por esses mo�vos, e por diferenciarem a região do empreendimento das demais da Amazônia, os
ambientes de campinarana são cruciais na análise de viabilidade ambiental do AHE Tabajara.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. Não foi sa�sfatória a discussão sobre os efeitos da
formação do reservatório sobre a avifauna associada aos ambientes de campinarana.

 

Corrigir todas as falhas de apresentação e de análises indicadas neste parecer.
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Ao longo do Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435) foram apontadas diversas falhas encontradas no EIA, cuja
correção será verificada na análise abaixo.

O Parecer indicou que a descrição do método de censos por transecto de varredura era confusa quanto à
periodicidade das amostragens (página 02 do EIA). O Anexo 8 (página 02) esclarece que os censos
matu�nos foram realizados todos os dias, enquanto os censos vesper�nos ocorreram em dias alternados.
Verificou-se que a execução do método atendeu ao Plano de Trabalho.

O Parecer apontou que o cálculo do esforço amostral dos pontos de escuta considerou erroneamente
cinco pontos em cada módulo, ao invés de seis (página 02 do EIA). Verificou-se que essa informação foi
corrigida no Anexo 8 (página 03).

Ainda quanto à metodologia, o Parecer indicou que o método dos transectos embarcados não amostrou
o trecho final do reservatório (montante do módulo M4), nem tributários, e que a localização dos
transectos foi apresentada somente por mapa, não havendo indicação das coordenadas (páginas 04 e 05
do EIA). Verificou-se que o Anexo 8 apresentou as coordenadas (página 05). Contudo, no Anexo 8 (Mapa
5.3.2.1.2.c-1, página 06), a localização do transecto embarcado TE02 foi alterada da montante do módulo
M4 para a jusante do mesmo, sem haver nenhuma explicação ou sequer menção a isso no texto.

O Parecer cri�cou que o EIA não menciona as buscas em duas áreas de pedrais próximos à Vila Tabajara
(cerca de 2,5km da Vila) e no eixo do barramento, conforme previsto no Plano de Trabalho, pontuando
que esses ambientes serão fortemente impactados pelo empreendimento. Observa-se que a
Complementação e o Anexo 8 não trataram desse aspecto.

O Parecer cri�cou a consulta à lista de espécies ameaçadas da IUCN no ano de 2014, tendo sido o EIA
apresentado ao Ibama em 2020. Verificou-se que, no Anexo 8, a listagem das espécies registradas foi
reapresentada atualizando-se a consulta para as listas atuais (Tabela 5.3.2.1.2.c-3). Ademais, a
Complementação esclarece não haver lista oficial do Estado de Rondônia (página 67).

O Parecer apontou que a informação quanto aos endemismos na tabela do EIA (Tabela 5.3.2.1.2.c-10,
página 127), nenhuma espécie constava como endêmica do minicentro de endemismo Ji-Paraná-
Aripuanã, embora no texto indicasse espécies pertencentes a esse minicentro. Verificou-se que o Anexo 8
apresentou a informação corrigida (Tabela 5.3.2.1.2.c-3).

O Parecer cri�cou que o EIA, apesar de enfa�zar a importância para a conservação da espécie Psophia
viridis não indica se os registros ocorreram dentro ou fora da ADA. O Parecer pontua que o EIA indica que
a espécie é parte de um complexo de espécies recém separado, sendo essa espécie restrita ao interflúvio
Tapajós-Madeira, que é classificada como 'em perigo' pela IUCN, mas foi especialmente comum na região
de estudo (n=20) (página 157 do EIA). Verificou-se que o Anexo 8 informa que a espécie ocorreu na ADA e
na AID do empreendimento (página 106), contudo não foi possível saber e comparar o quan�ta�vo de
registros de registros entre a ADA e a AID. Os registros ocorreram tanto na margem direita (M1=4, M4=6),
como na esquerda (M2=1, M5=9) (Tabela 5.3.2.1.2.c-7). O Anexo 8 relata que a espécie vive em florestas
de terra firme muito bem conservadas, sendo sensível à caça e que, portanto, o fato de ter sido comum
na área do empreendimento indica que as ameaças à espécie ainda não são significa�vas. O documento
esclarece que a espécie foi separada de um complexo de espécies em 2011, sendo P. viridis restrita ao
interflúvio Tapajós-Madeira. Ademais, atualiza que em 2020 a espécie é classificada como ‘vulnerável’
pela IUCN (página 17).

O Parecer cri�cou a informação incongruente quanto à distribuição da espécie Clytoctantes atrogularis,
tendo em vista que o texto do EIA (página 159) informava que a espécie foi comum na margem esquerda,
enquanto a tabela do EIA (5.3.2.1.2.c-10, página 141) indicava que a espécie era exclusiva da margem
direita. O Parecer pontua que o EIA chamou atenção para essa espécie por ser classificada como
'vulnerável' pela IUCN e, apesar de ser considerada raríssima, foi comum no estudo, indicando que a
região do AHE Tabajara pode ser a área mais importante para a conservação desta espécie (página 159 do
EIA). Mais adiante, o Parecer cri�cou o fato de o EIA ter dado importância à essa espécie para a
conservação, mas não indicar se os registros ocorreram dentro ou fora da ADA. Verificou-se que o Anexo
8 excluiu a informação sobre a espécie ter sido comum na margem esquerda, tendo man�do a
informação dos registros exclusivamente na margem direita (M4=1 e M6=18) (Tabela 5.3.2.1.2.c-7, página
69). O Anexo 8 destaca que a espécie era conhecida apenas pelos coletores da série �po que foi u�lizada
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para descrição da espécie, e que os primeiros registros fotográficos da espécie na natureza ocorreram
durante a execução do EIA. Assim, é destacado que a região de estudo pode ser considerada hoje como
uma das mais importantes para a conservação desta espécie (página 19). Apesar disso, o Anexo 8 (página
107) informa que os registros da espécie ocorreram exclusivamente na AID do empreendimento.
Segundo o Anexo 8, a espécie é uma das indicadas como importante pelo Important Bird Area - IBA Ji-
Paraná/Roosevelt, o qual localiza-se a menos de 10km do módulo M6 (página 13). Observa-se que tal
dado condiz com os registros do estudo, em que 18 dos 19 registros ocorreram justamente no módulo
M6, localizado a montante do reservatório e, portanto, em área que provavelmente será menos
impactada pelo empreendimento.

Para as duas espécies citadas nos dois parágrafos anteriores, o Anexo 8 considera que apresentam
naturalmente baixa densidade populacional e são raras na Amazônia, indicando que essas espécies sejam
focos do monitoramento, uma vez que a ausência de registro dessas espécies pode indicar o grau de
perturbação ambiental que o empreendimento causa sobre a comunidade (página 123).

O Parecer também apontou incongruência quanto aos registros da espécie Nonnula rubecula, pois o EIA
informa que teria sido registrada em todas as campanhas (página 158), enquanto na Tabela 5.3.2.1.2.c-10
(página 137 do EIA), constam registros de dois indivíduos apenas nas 1ª e 2ª campanhas. Verificou-se que
o Anexo 8 excluiu a informação de ocorrência em todas as campanhas, mantendo-se o registro de apenas
2 indivíduos no módulo M3 (Tabela 5.3.2.1.2.c-7), conforme constava na Tabela 5.3.2.1.2.c-10 do EIA.
Ademais, o Anexo 8 informa que a espécie é exclusiva da ADA (página 112).

O Parecer cri�cou a ausência de testes esta�s�cos para testar a existência de diferença entre os locais
amostrais (páginas 162 e 163 do EIA) e entre as campanhas (página 167 do EIA). Verificou-se que os
testes foram contemplados no Anexo 8, concluindo-se não haver diferenças de riqueza e abundância
entre as áreas amostrais (página 99). Já entre as estações do ano, foi verificada diferença, em que a
campanha de cheia diferiu dos períodos de seca e enchente (página 61).

O Parecer também cri�cou a ausência de indicação das espécies exclusivas das ilhas e dos transectos
embarcados, indicando a importância para a análise de viabilidade ambiental da verificação de espécies
com ocorrência exclusiva na ADA, especialmente em ilhas, que serão perdidas com a implantação do
empreendimento. Observou-se que o Anexo 8 (página 105) contemplou a informação, sendo indicadas
seis espécies exclusivas das ilhas e três espécies exclusivas dos transectos embarcados. A análise mais
detalhada sobre o tema consta neste parecer, na sé�ma solicitação do Ibama para a avifauna.

O Parecer indicou falhas nas curvas de rarefação apresentadas, não sendo informado se haviam sido
produzidas considerando-se o número de dias de amostragem ou o número de indivíduos amostrados,
além de não terem sido apresentadas as curvas para as ilhas e para a AID/ADA como um todo (página
165 do EIA). Verificou-se que o Anexo 8 contemplou as curvas de rarefação pelo número de registros e
pelo número de amostras, tanto para cada módulo, ilha e transecto embarcado (Figura 5.3.2.1.2.c-14),
como para toda a AID/ADA do empreendimento (Figura 5.3.2.1.2.c-8).

O Parecer cri�cou que a análise de similaridade de Jaccard para os módulos havia contemplado somente
os módulos e as ilhas, e não havia contemplado os transectos embarcados (página 169 do EIA).
Observou-se que o Anexo 8 alterou o formato da análise, fazendo separadamente para módulos, para
ilhas e para transectos. Valem ser destacados alguns resultados apresentados. A análise de similaridade
para os módulos agrupou-os de acordo com a composição florís�ca, sendo um grupo dos módulos M1,
M5 e M6, onde predomina a floresta de terra-firme, e outro grupo dos módulos M2 e M4, onde há
campinarana/savana (o módulo M3 variou de grupo conforme a análise u�lizada - Jaccard ou Bray-Cur�s)
(página 100). Para a análise de similaridade por parcelas o Anexo 8 apresentou uma análise NMDS, muito
ú�l para a compreensão da composição das aves em relação aos locais amostrados. Os resultados
também indicaram agrupamentos de acordo com a fitofisionomia. Formou-se um grupo com as parcelas
1 de todos os módulos amostrais, provavelmente devido às caracterís�cas fitofisionômicas, sendo essas
as parcelas mais próximas do rio Ji-Paraná, contendo floresta aluvial e influenciadas pelo regime
hidrológico do rio. Também se formou um grupo conciso com as parcelas de campinarana (parcelas 2 e 3
do módulo 2 e parcelas 4 e 5 do módulo 4). E, ainda, um grupo maior com as parcelas de floresta de
terra-firme (página 102).
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O Parecer considerou que o EIA não jus�ficou claramente a informação de que o rio Ji-Paraná tem se
mostrado como divisor biogeográfico para a avifauna, sendo necessários mais dados para verificar quais
espécies são separadas pelo rio (página 171 do EIA). Observa-se que o Anexo 8 (página 81) contempla um
tópico para tratar exclusivamente do assunto, ‘O rio Ji-Paraná como uma possível barreira biogeográfica’,
no qual são destacadas espécies da região do empreendimento para as quais os corpos d’água podem
funcionar como barreiras, sendo apresentadas informações sobre cada uma dessas espécies. Além disso,
o Anexo 8 considera, pela análise de similaridade de Jaccard e de Bray-Cur�s, não haver agrupamento de
módulos por margens (página 100).

O Parecer indicou que alguns dados importantes foram apresentados somente nos resultados de cada
campanha, não sendo incluídos na análise consolidada. Verificou-se que o Anexo 8 (página 84)
contemplou a informação sobre a elevada abundância das aves Brotogeris chrysoptera e Pionus
menstruus na Ilha 01, devido à associação com macrófitas Weddelliana presentes no local, bem como a
informação de que essas aves não foram restritas à Ilha 01, ocorrendo em abundância em todos os
módulos, ilhas e transectos embarcados (informação confirmada na Tabela 5.3.2.1.2.c-7). Também se
verificou que o Anexo 8 (página 61) contemplou a informação sobre a geofagia dos psitacídeos registrada
próximo ao módulo M6.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida. Resta esclarecer i) a mudança da
localização do transecto embarcado TE02 da montante do módulo M4 para a jusante do mesmo; e ii) se
foram realizadas buscas em duas áreas de pedrais próximos à Vila Tabajara (cerca de 2,5km da Vila) e no
eixo do barramento, conforme previsto no Plano de Trabalho.

 

Conclusão da Análise do Diagnós�co da Avifauna

Este texto apresenta um resumo da análise acima, referente às solicitações do Ibama para o diagnós�co
da avifauna. Tem por obje�vo apontar os pontos relevantes para a viabilidade ambiental do
empreendimento, em especial para as eventuais análises futuras.

Os estudos verificaram o uso do banco de areia localizado logo a jusante do futuro barramento como
área de descanso e nidificação de aves. Este local estava previsto para ser u�lizado como jazida. Contudo,
em atendimento ao Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435), a Complementação informou que tal banco de
areia não será mais u�lizado como jazida. Dentre as espécies registradas no local, somente a andorinha-
do-campo (Progne tapera) é uma espécie generalista, sem dependência de rios ou margens. As demais
espécies estão associadas com a presença de barrancos (Chelidoptera tenebrosa), bancos de areia
(Chordeiles rupestris), margens de rios (A. fasciata), praias e ilhas fluviais (Hydropsalis climacocerca), e
pedrais (Tachycineta albiventer e Pygochelidon melanoleuca). Essas espécies ocorreram na ADA e na AID,
contudo, não foi informado o quan�ta�vo de registros em cada uma dessas áreas. As espécies que
dependem dos bancos de areia e pedrais serão mais impactadas, tendo em vista que o enchimento do
reservatório eliminará esses ambientes de nidificação daquele es�rão do rio. Tal impacto afetará a
reprodução dessas espécies, reduzindo suas populações. Embora os documentos apresentados prevejam
a possibilidade dessas aves buscarem outros locais para nidificação, é necessário lembrar que os bancos
de areia e pedrais a jusante do barramento sofrerão interferência quanto ao sedimento e à variação do
nível de água devido à barragem. Ainda, a busca dessas aves por outros locais para reprodução implica no
aumento da compe�ção nos arredores do empreendimento. Ademais, sobre esse tema, registra-se que
há dúvidas sobre a execução de buscas em duas áreas de pedrais próximos à Vila Tabajara (cerca de
2,5km da Vila) e no eixo do barramento (conforme previsto no Plano de Trabalho), sendo prevista a perda
desses ambientes com a implantação do empreendimento.

São importantes para a análise de viabilidade ambiental as duas espécies endêmicas do minicentro de
endemismo Ji-Paraná-Aripuanã. O cantador-de-rondon (Hypocnemis rondoni) obteve 286 registros, sendo
pelo menos 50,7% dos registros fora da ADA (módulos M1 e M6). Já o chorozinho-do-aripuanã
(Herpsilochmus stotzi) foi mais abundante, com um total de 324 registros, sendo 48% dos registros fora
da ADA. Apesar disso, Herpsilochmus stotzi é preocupante para a análise de viabilidade, pois além de
pertencer ao minicentro de endemismo, também é endêmica dos campos amazônicos, tendo sido
encontrada em alta densidade nas campinas da região, ambiente que será impactado pela formação do
reservatório mesmo fora da ADA, devido à elevação do lençol freá�co. Além disso, o modelo de



28/03/2022 14:15 SEI/IBAMA - 9779902 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11012005&infr… 52/119

distribuição de espécies prevê forte redução de Herpsilochmus stotzi no cenário pós enchimento em toda
a AID.

Os ambientes de campinarana e sua fauna associada formam uma das caracterís�cas que dis�nguem a
região onde o empreendimento está inserido das demais da Amazônia. Apesar de, em diversos trechos, a
Complementação e o Anexo 8 indicarem a existência de apenas uma espécie associada à campinarana
(Xenopipo atronitens, pre�nho), verificou-se que outras espécies também são associadas a esse
ambiente. Uma delas é Herpsilochmus stotzi, tratada no parágrafo anterior. Zimmerius chicomendesi é
endêmica dos campos amazônicos dos estados do Amazonas e Rondônia, e foi registrada em alta
densidade nas campinas da região do estudo; ocorreu na ADA e na AID, exclusivamente nos módulos M2,
M3 e M4, os quais sofrerão grande impacto do reservatório. Assim, o próprio Anexo 8 destaca
preocupação com Z. chicomendesi, uma vez que a região do empreendimento provavelmente é o local
onde a espécie é mais abundante em toda a sua área de distribuição. Outra espécie bastante
preocupante para a viabilidade do empreendimento é Cyanocorax chrysops, cuja sistemá�ca carece de
revisão, mas a forma C. c. diesinguii parece ser uma espécie válida e endêmica das campinas da região.
Nos estudos para o EIA ocorreu na ADA e na AID, mas sua distribuição foi quase restrita (95,7%) aos
módulos M2 e M4, cuja área de campinarana será fortemente impactada. Elaenia ruficeps (n=87) e
Elaenia cristata (n=54) também �veram suas ocorrências restritas ou quase restritas aos módulos M2 e
M4 (ADA e AID), cujos ambientes de campinarana serão fortemente impactados. Finalmente, Xenopipo
atronitens, especialista dos ambientes de campinarana, foi rela�vamente comum na área do
empreendimento, tendo sido registrada na ADA e na AID, exclusivamente nos módulos M2 (n=81), M3
(n=2) e M4 (n=42). É necessário registrar que, embora os documentos apresentados aleguem que X.
atronitens ocorreu em outras fitofisionomias no módulo M3, verificou-se que 98,4% dos registros da
espécie ocorreram em áreas de campinarana, nos módulos M2 e M4, os quais terão seus ambientes de
campinarana alagados ou muito impactados pelo reservatório. Dessa forma, considera-se que X.
atronitens será fortemente impactada pelo empreendimento.

Considerando a importância dos ambientes de campinarana como diferenciadores desta região das
demais da Amazônia, os impactos sobre as aves associadas a esses ambientes são um tema crucial para a
análise de viabilidade ambiental do AHE Tabajara. Neste aspecto, para a espécie X. atronitens, o Anexo 8
prevê redução populacional, mas não sua ex�nção local, uma vez que serão preservadas campinaranas
na região do entorno do reservatório. Previsão semelhante é encontrada no Anexo 26 (capítulo de
impactos da Complementação), mas de maneira genérica, sem citar a espécie X. atronitens. Diante da
argumentação apresentada, relembra-se que mesmo as áreas de campinarana fora da ADA estarão
sujeitas a fortes impactos devido à elevação do lençol freá�co, que alterará a umidade do solo e,
consequentemente, a vegetação local. Tal informação foi corroborada pelo Anexo 10 (modelagem), o
qual destacou: “Um efeito causal indireto da elevação do lençol freá�co sobre a fauna terrestre mediado
por alterações na vegetação não pode ser descartado”. Além disso, é necessário frisar que a discussão
dos impactos da formação do reservatório sobre a avifauna associada aos ambientes de campinarana foi
considerada insa�sfatória neste parecer. A discussão sobre esse impacto não considerou o quan�ta�vo
de registros dessas espécies entre a campinarana e outras fitofisionomias, ou ainda entre a ADA e a AID.
Considera-se alarmante a discussão do impacto sobre as aves de campinarana não incluir os resultados
da modelagem de distribuição de espécies, a qual apontou forte redução em toda a AID para a espécie H.
stotzi, endêmica do minicentro de endemismo Ji-Paraná-Aripuanã e endêmica dos campos amazônicos.

Quanto à distribuição das espécies em relação à ADA e AID, os documentos não informam o quan�ta�vo
de registros de cada espécie que ocorreram na ADA e na AID, impedindo uma comparação entre essas
áreas mais fiel à realidade. Os dados de abundância das espécies para cada área poderiam contribuir
para a discussão sobre a distribuição dessas espécies, tornando-a mais profunda e mais proveitosa para a
análise de viabilidade ambiental do empreendimento.

Quanto às 43 espécies exclusivas da ADA, o Anexo 8 abordou somente 21 dessas espécies, apenas
indicando se é endêmica da Amazônia, se associada ao ambiente aquá�co ou se o registro foi exclusivo
nas ilhas ou transectos embarcados, além de informar genericamente que ocorrem em outros locais.
Sobre as demais 22 espécies, o Anexo 8 informa de maneira geral que seus ambientes estão presentes
também na AID. Portanto, este parecer considerou que os documentos não apresentaram a
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caracterização das 43 espécies exclusivas da ADA nos aspectos relevantes à análise de viabilidade do
empreendimento, e não discu�u os impactos do empreendimento sobre essas espécies da avifauna.

 

2.4.4 Entomofauna bioindicadora

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 obje�vo foi a�ngido,
devendo, no futuro, haver um maior cuidado com a avaliação dos resultados provenientes de diferentes
esforços amostrais.

Não cabe avaliação de atendimento.

 

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.

O documento de complementações do EIA informa que foi realizada a revisão taxonômica da lista de
espécies apresentadas no EIA u�lizando a base de dados da plataforma digital Global  Biodiversity
Informa�on Facility– GBIF (disponível em h�ps://www.gbif.org/) e a base de dados da Integrated
Taxonomic Informa�on System – ITIS (disponível em h�ps://www.i�s.gov/). Como resultado, foram
listadas em tabela (pgs 73 e 74) 16 espécies que sofreram revisões taxonômicas, do total de 132 espécies.

Quanto ao status de ameaça, o documento informa que após consulta nas listas do ICMBio (2018), da
IUCN (2020) e CITES (2019 - Apêndice I), nenhuma espécie encontra-se ameaçada.

Avaliação de atendimento:  Solicitação atendida.

 

No entanto, considerando o tempo transcorrido entre as a�vidades 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 con�nuar como grupo bioindicador, esta análise
considera necessária a realização de novas a�vidades de campo antes do início das intervenções rela�vas
à instalação da UHE Tabajara.

O documento de complementações do EIA propõe a exclusão do grupo das borboletas como indicadores
de qualidade ambiental, sugerindo que “que os demais grupos estudados sejam objeto focal no
monitoramento de fauna”, indicando que “espécies com dependências de ambientes na calha do rio,
como andorinhas e morcegos (pedrais), quelônios e crocodilianos (bancos de areia), e demais grupos,
como grandes mamíferos e a herpetofauna, serão objetos focais do Programa”.

Destaca-se que a avaliação final acerca do escopo do monitoramento de fauna somente será realizada no
âmbito da avaliação do PBA para emissão da Licença de Instalação.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.4.5 Entomofauna Vetora

A análise do EIA indica que, embora os dados epidemiológicos estejam desatualizados, cabe destacar que
o obje�vo deste capítulo do Estudo era apresentar o diagnós�co da entomofauna vetora da região, o qual
foi cumprido sa�sfatoriamente. Cabe destacar que o intuito do estudo da entomofauna vetora em
momento anterior à implantação da usina é de servir como base compara�va para os estudos durante a
instalação e operação do empreendimento, permi�ndo 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

https://www.gbif.org/
https://www.itis.gov/
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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.

Apesar de a Complementação ter inserido esse texto como uma solicitação do Ibama, observa-se que o
Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435) considerou sa�sfatório o diagnós�co da entomofauna vetora.

A Complementação cita que o Ibama solicitou ajustes no Programa de Vigilância Epidemiológica e
Controle de Endemias (P.21) o qual foi reapresentado no Anexo 27. Registra-se que o conteúdo do Anexo
27 será analisado na seção sobre programas do presente parecer.

 

2.4.6. Considerações Gerais sobre a Fauna Terrestre

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;

Não foram apresentadas as informações solicitadas no Parecer 110/2020. Esta análise reitera as
solicitações do referido parecer e a necessidade de que as áreas de soltura sejam indicadas antes da
emissão da Licença prévia, uma vez que esta é uma informação necessária à análise de viabilidade do
empreendimento.  

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

A proposição de criação de novas unidades de conservação deve ser contemplada em um programa
ambiental dis�nto daquele que prevê a compensação ambiental por meio da des�nação de recursos
financeiros (exigida legalmente).

O documento de complementação afirma que “Não há proposta de criação de unidades de conservação
além da prevista na legislação em vigor” (pg. 75).

Neste sen�do, é importante destacar que as ações previstas no Programa de Compensação Ambiental
(P.26) que, segundo o documento foi “proposto no EIA segundo o que preconiza a Lei nº 8.985/2000”, não
devem ser elencadas como medidas de mi�gação e/ou compensação aos impactos discu�dos ao longo
do EIA. Em outras palavras, 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 des�nação de
recursos financeiros exigida legalmente nos processos de licenciamento ambiental e denominada como
"compensação por significa�vo impacto ambiental".

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida. O empreendedor jus�ficou, contudo, a
obrigação legal de criação de uma UC não deve ser u�lizada como medida mi�gadora.

 

2.5 Modelagem de Distribuição de Espécies

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
u�lizada;

O modelo solicitado foi apresentado no Anexo 10.

Ressalta-se que, no cenário pré-enchimento, o modelo não apresentou o potencial de distribuição das
espécies para a região do futuro reservatório, a qual será totalmente perdida com a implantação do
empreendimento. Entende-se que conhecer a distribuição potencial das espécies nessa área poderia ter
contribuído para a análise, de forma que as espécies com grandes potenciais de distribuição na ADA
receberiam maior atenção que as espécies cuja distribuição potencial na área do futuro reservatório
fosse reduzida.

Cabe, ainda, destacar que, assim como na primeira versão do EIA, há divergência nos valores de
abundância apresentados para as espécies de grandes mamíferos e quirópteros u�lizadas para a
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modelagem, conforme apresentado nas tabelas dos itens 2.4.2.1 e 2.4.2.3 deste parecer. No entanto,
como as informações apresentadas para a modelagem se referem aos locais de registro, não foi possível à
essa análise verificar se houve possível interferência nos resultados finais dos modelos.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Modelo de ocorrência predi�vo das espécies na AID com base nas condições ambientais após a instalação
e operação da UHE Tabajara (considerar ADA e modelo de lençol freá�co);

O modelo solicitado foi apresentado no Anexo 10.

Verificou-se que, para o modelo predi�vo de ocorrência das espécies após o enchimento do reservatório,
o estudo elaborou uma nova variável ambiental, a qual considerou a variável HAND50, o modelo de
elevação do lençol freá�co e a ADA. Essa nova variável também foi denominada de HAND50 e subs�tuiu
a variável HAND50 do cenário pré-enchimento.

Dentre os resultados ob�dos, destaca-se que a comparação da distribuição da espécie Herpsilochmus
stotzi (chorozinho-do-Aripuanã) entre os cenários pré e pós-enchimento revelou uma grande redução da
distribuição potencial dessa espécie no pós-enchimento. Tal redução deve-se à influência da variável
HAND50 (página 13), ou seja, a variável que considerou o modelo de elevação do lençol freá�co. 
Relembra-se que a espécie Herpsilochmus stotzi é endêmica do minicentro de endemismo Ji-Paraná-
Aripuanã, além de ser endêmica dos campos amazônicos, tendo sido considerada comum e encontrada
em alta densidade nas campinas durante o estudo para o EIA.

Também houve grande redução do potencial de distribuição no cenário pós-enchimento para a espécie
Amazona kawalli (papagaio dos garbes), devido à influência da mesma variável, HAND50 (página 14).
Essa espécie é classificada como ‘quase ameaçada’ pela IUCN, sendo altamente sensível a alterações
ambientais.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Interpretar e discu�r os resultados dos modelos, comparando os cenários pré e pós instalação e operação
da UHE.

O Anexo 10 contempla os modelos de ocorrência de espécies nos cenários pré e pós-enchimento, e
apresenta os resultados para cada uma das 18 espécies da fauna selecionadas para a modelagem.

Contudo, na discussão e conclusão (página 29), o documento ignora os importantes resultados ob�dos
para as aves Herpsilochmus stotzi e Amazona kawalli. Conforme brevemente resumido no tópico anterior
deste parecer, os cenários pós-enchimento revelaram grande redução do potencial de distribuição dessas
espécies. Tal resultado se torna ainda mais relevante para a análise de viabilidade ambiental do AHE
Tabajara, uma vez que  Herpsilochmus stotzi é endêmico dos campos amazônicos e do minicentro de
endemismo Ji-Paraná-Aripuanã, ou seja, região onde está inserido o empreendimento.

Ainda, a Complementação (página 77) resume os resultados apresentados no Anexo 10, e também não
menciona a redução do potencial de distribuição dessas espécies de aves.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

O modelo de flora não foi apresentado, devendo ser elaborado conforme o solicitado no item 145 do TR.

A modelagem foi revisada e incluídos modelos pré e pós-instalação considerando as espécies de plantas
registradas no EIA. U�lizou-se as espécies que apresentaram maior índice de valor de importância (IVI%)
no levantamento fitossociológico do estrato arbóreo e que �veram mais do que 15 pontos de registros de
ocorrência com equidistância de pelo menos 1 km. Foram escolhidas cinco espécies: Eschweilera truncata
(corroupião) e Pouteria guianensis (abiurana) da ordem Ericales, Copaifera mul�juga (copaíba), da ordem
Fabales, Licania heteromorpha da ordem Malpighiales, e Brosimum rubescens (conduru), da ordem
Rosales.
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Quanto às espécies da flora, apenas Eschweilera truncata é considerada endêmica do Brasil e vulnerável
de ex�nção pela IUCN (2020). O EIA cita que as outras espécies analisadas possuem ampla distribuição
geográfica e não se encontram ameaçadas de ex�nção.

Os cenários pré e pós-instalação, não mostram grandes diferenças entre as distribuições modeladas.
Encontrou-se um padrão geral onde as espécies responderam melhor a variáveis de ‘al�tude’,
‘precipitação anual’ e ‘temperatura média anual’, e alguns casos há também influência de ‘cobertura
vegetal’ e ‘�po de vegetação’. A maior influência dessas variáveis é reflexo da localização dos pontos de
registros.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.6 Ecossistemas Aquá�cos

2.6.1 Quelônios e Crocodilianos

Unificar a discussão dos dados de quelônios e crocodilianos exclusivamente no capítulo 5.3.3.1 –
Quelônios e Crocodilianos;

A recomendação não foi atendida, tampouco foram apresentadas jus�fica�vas consideradas per�nentes
para o não atendimento.

O documento de complementações do EIA argumenta que, devido aos diferentes métodos de
amostragem, “Unificar estes dados inviabiliza a análise espacial, uma vez que o rio Ji-Paraná, os lagos e
os afluentes foram amostrados apenas com equipes embarcadas e estão distantes em até 5 km das
Parcelas, Ripárias e TQCs”.

O diagnós�co de fauna apresentado em um EIA/RIMA visa apresentar um retrato da fauna da região do
empreendimento, possibilitando a avaliação de possíveis impactos e medidas mi�gadoras. Ao apresentar
as informações referentes a quelônios e crocodilianos de forma fragmentada o empreendedor
impossibilita que tal obje�vo seja alcançado.

Cabe pontuar que esta análise compar�lha da avaliação que, devido aos registros serem originados de
diferentes áreas e metodologias, os mesmos devem ser tratados e analisados de maneiras dis�ntas. No
entanto, tal fato não impossibilita que as informações sejam apresentadas e discu�das em conjunto no
EIA RIMA.

Assim, esta análise reitera que uma análise completa sobre o diagnós�co de quelônios e crocodilianos
somente será possível após a integração dos dados ob�dos para os quelônios e crocodilianos em toda a
malha amostral.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

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 Ins�tuto 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 Re�ficação e n° 291/2013 - 2a Re�ficação;

O documento de complementações do EIA informou que “As amostras de sangue coletadas foram
depositadas no INPA, porém, até o momento, não foram realizadas análises específicas com o sangue dos
espécimes de quelônios capturados nas campanhas segundo informações do curador Richard Vogt”
(pg.80).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Apresentar a caracterização da sazonalidade a par�r dos dados hidrológicos do ano em que ocorreram as
campanhas, e, caso ocorra, jus�ficar a não realização das amostragens nos períodos preferenciais;

O documento de complementações do EIA apresentou as Vazões Médias Mensais nos anos de 2013 e
2014, afirmando que “todas as campanhas foram realizadas dentro dos períodos corretos e previstos”
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(pg. 81).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Corrigir os erros e crí�cas destacados ao longo da análise;

Conforme descrito ao longo dessa análise, não foram incorporadas ao Estudo de Impacto Ambiental
correções essenciais à análise de viabilidade do empreendimento.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Atualizar as listas de espécies ameaçadas;

A Tabela 5.3.3.1.2.a e as discussões sobre o grau da ameaça das espécies no texto do EIA foram
atualizadas com as listas da IUCN (2020), CITES (2019) e ICMBio (2018). Entretanto, não foram listadas as
espécies de quelônios registradas nos módulos amostrais. Conforme já pontuado neste documento e no
Parecer 110/2020, uma análise completa sobre o diagnós�co de quelônios e crocodilianos somente será
possível após a integração dos dados ob�dos para os quelônios e crocodilianos em toda a malha
amostral, o que deveria ter sido apresentado na complementação do presente EIA.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Discu�r 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;

Conforme descrito nesta análise, não foram adicionadas discussões sobre o tema no Anexo 11
(Atualização da Análise Consolidada – Quelônios e Crocodilianos). Apenas no documento de
Complementações do EIA são feitos alguns comentários (pg. 82), entretanto, são apenas tecidas
considerações gerais sobre a herpetofauna aquá�ca, sem considerar o contexto da área de influência do
empreendimento. Cabe ainda pontuar que a solicitação em questão previa que as discussões fossem
incorporadas ao Estudo de Impacto Ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Discu�r o impacto do possível afogamento de lagoas marginais, ambientes que são importante fonte de
recursos para a fauna aquá�ca e semi-aquá�ca e que apresentou grandes densidades de crocodilianos
durante as amostragens;

Não foram adicionadas discussões sobre o tema no Anexo 11 (Atualização da Análise Consolidada –
Quelônios e Crocodilianos). Em consulta ao Anexo 26 (Impactos Ambientais Atualizados e
Complementados) o afogamento das lagoas Minas de Ouro e Traíra foi apenas citado, sem que houvesse
discussão adequada (pg. 52).

Cabe pontuar que o documento de Complementações do EIA (pgs. 82 e 83), traz informações
contraditórias ao descrito no EIA, ao afirmar que: “Assim, mesmo com o afogamento das lagoas, os
espécimes passam a ocupar outros ambientes. O que foi notado é que não há uma dependência dessas
lagoas ou uma forte associação de crocodilianos exclusivamente nessas áreas. Esses animais estão
presentes ao longo do rio, preferencialmente próximo às margens, em vegetações no entorno, em
igarapés presentes na região.” (grifo nosso).

De acordo com as informações prestadas no EIA, o parecer 110/2020 analisou que: “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.”

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.
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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;

A solicitação em questão previa que as discussões fossem incorporadas ao Estudo de Impacto Ambiental,
entretanto, não foram adicionadas discussões sobre o tema no Anexo 11 (Atualização da Análise
Consolidada – Quelônios e Crocodilianos), sendo afirmado que “Certamente, o aumento de trabalhadores
das obras, poderá potencializar os impactos da ação predatória. Da mesma forma que o impacto acima
descrito, o aumento da pressão da caça de animais cinegé�cos está descrito detalhadamente na Seção de
Impactos.”(pg 45).

No Anexo 26 (Impactos Ambientais Atualizados e Complementados), no âmbito do impacto “8.03 -
Aumento da pressão de caça durante o período de obras” (pg. 41), foram citadas as espécies da
herpetofauna aquá�ca visadas para a alimentação, entretanto não há discussão sobre o impacto da
implantação da UHE sobre esses animais.

No documento de Complementações do EIA (pg. 83) é mencionado que será iniciado um programa de
“Monitoramento da Fauna Aquá�ca e Semiaquá�ca” após a emissão da Licença Prévia para “iden�ficação
de novos habitats u�lizados durante o período reprodu�vo destes grupos faunís�cos”. Ainda segundo o
texto, “a meta do monitoramento é iden�ficar as áreas potenciais ou reprodu�vas que possam ser
manejadas e monitoradas durante a fase de implantação e operação para assegurar a sobrevivência das
espécies”.

Ressalta-se que as informações referentes ao programa ambiental proposto não subs�tuem as discussões
sobre as ameaças antrópicas solicitadas pelo item, além das mesmas serem consideradas importantes
para a presente fase do licenciamento.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Discu�r os impactos aos sí�os reprodu�vos na área do reservatório, a impossibilidade de acesso aos sí�os
de montante e a quebra do fluxo gênico entre as populações de quelônios da região;

A solicitação em questão previa que as discussões fossem incorporadas ao Estudo de Impacto Ambiental,
entretanto, não foram adicionadas discussões sobre o tema no Anexo 11 (Atualização da Análise
Consolidada – Quelônios e Crocodilianos).

As considerações apresentadas no documento de complementação do EIA (págs. 83 e 84) postergam
para a fase de instalação a avaliação desse impacto. Destaca-se que sem a prospecção de praias, não é
possível saber se há a possibilidade de os animais ocuparem novos sí�os de reprodução.

Adicionalmente, o documento não é claro ao afirmar que “esses animais poderão u�lizar os tributários
presentes ao longo do rio, diminuindo as chances de isolamento das populações”. A u�lização de
tributários pode manter as a�vidades produ�vas, no entanto não se vislumbra como tal “espalhamento”
das populações pode impedir a quebra do fluxo gênico, ao contrário, entende-se que esta pode ser
favorecida neste cenário.

No Anexo 26 (Impactos Ambientais Atualizados e Complementados), no âmbito do impacto “8.04 -
Alteração nas populações silvestres terrestres em função das mudanças e redução dos habitats naturais ”
(pg. 55), foi indicado que “a perda dos bancos localizados na ADA afetarão os níveis populacionais desses
animais” e afirmado que, “para minimizar o impacto da a�vidade reprodu�va das tartarugas que ocorre
de julho a setembro, as obras próximo aos bancos deverão ser paralisadas até a desova desses animais”.
Tal orientação deve constar no PBA e/ou condicionante da LI caso o empreendimento seja considerado
viável.

Por fim, cabe destacar que a proposta de translocação de indivíduos apresentada como mi�gação no
documento de complementação do EIA (“durante a etapa de resgate de fauna um percentual dos
animais capturados deverá ser solto a montante do barramento”) deverá ser embasada em estudos
populacionais.
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Conclui-se, portanto, que apesar de haver informações fragmentadas dentre os documentos
apresentados pelo empreendedor os impactos não foram corretamente discu�dos. Adicionalmente,
considera-se essencial para a avaliação desse impacto e da viabilidade ambiental do empreendimento
que haja a prospecção prévia de praias, conforme solicitação do Ibama.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Discu�r os impactos aos sí�os reprodu�vos 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;

A solicitação em questão previa que as discussões fossem incorporadas ao Estudo de Impacto Ambiental,
entretanto, não foram adicionadas discussões sobre o tema no Anexo 11 (Atualização da Análise
Consolidada – Quelônios e Crocodilianos). Ressalta-se que a previsão de realização de monitoramento
para melhor avaliar o impacto não subs�tui a necessidade de apresentação de informações e de
discussões per�nentes no EIA/RIMA. O EIA é o documento que embasa a avaliação de viabilidade
ambiental do empreendimento, portanto, não será aceito por esta análise que as informações e
discussões solicitadas em sua complementação sejam postergadas para após essa decisão do órgão
ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Realizar prospecções a campo de modo a verificar a existência de bancos de areia e mapear possíveis
sí�os de reprodução alterna�vos para os quelônios a jusante das intervenções da UHE Tabajara; Prever a
realização de campanhas de campo, visando aumentar as informações ecológicas e reprodu�vas sobre os
quelônios e crocodilianos antes do início das intervenções na região, caso seja confirmada a viabilidade
ambiental do empreendimento.

Em resposta, o documento de Complementações do EIA (pg. 85) afirma que “não vislumbramos a
necessidade de novas campanhas de campo para quelônios e crocodilianos tendo em vista ocorreu
estabilização das curvas de acúmulo de espécie”.

No entanto, atentando-se à solicitação em questão do Ibama (“verificar a existência de bancos de areia e
mapear possíveis sí�os de reprodução alterna�vos”), nota-se a ausência de relação entre a
complementação solicitada e o argumento apresentado pelo empreendedor para seu não atendimento.

Ainda sobre o item, o documento informa que “foi proposto no âmbito do Monitoramento da Fauna o
mapeamento dos sí�os reprodu�vos a montante a jusante do barramento. Este trabalho será realizado
antes do início das obras”. Ressalta-se novamente a necessidade de que informações sensíveis à
viabilidade ambiental do empreendimento sejam apresentadas na presente fase do licenciamento, antes
de uma decisão do órgão ambiental e, portanto, antes da emissão de Licença Prévia.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Prever a realização de campanhas de campo, visando aumentar as informações ecológicas e reprodu�vas
sobre os quelônios e crocodilianos antes do início das intervenções na região, caso seja confirmada a
viabilidade ambiental do empreendimento.

O documento de complementações do EIA informou estar previsto o início do monitoramento antes do
início das obras e das intervenções no rio (pg. 85). Ressalta-se, entretanto, a necessidade de incorporação
de condicionante específica sobre o item no caso de confirmada a viabilidade ambiental do
empreendimento.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.
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A descrição e discussão dos impactos sobre os quelônios e crocodilianos, juntamente com a proposição de
medidas mi�gadoras, deverá ser incluída na sessão “impactos” do EIA revisado.

Conforme descrito nos itens acima e no item 2.9 deste parecer, apesar de haver menção aos quelônios e
crocodilianos nas descrições de impactos do Anexo 26 (Impactos Ambientais Atualizados e
Complementados), os impactos sobre essas espécies não foram corretamente discu�dos e avaliados,
tampouco foram elencadas sa�sfatoriamente as medidas mi�gadoras e/ou compensatórias.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Por fim, com base na argumentação apresentada nessa análise, não deverá ser permi�do o uso dos
bancos de areia de jusante u�lizados como sí�os de reprodução pelos quelônios ou outros grupos da
fauna como jazidas para obtenção de areia para as obras da UHE Tabajara.

O documento de Complementações do EIA (pg.86) informou que “Conforme proposto no Monitoramento
de Fauna será realizada a iden�ficação e mapeamento dos bancos de areia que são u�lizados pela fauna
aquá�ca a jusante para a reprodução, sendo que estes não serão u�lizados para a obtenção de areia que
será usada na instalação do empreendimento”. Ressalta-se, entretanto, a necessidade de incorporação de
condicionante específica sobre o item no caso de confirmada a viabilidade ambiental do
empreendimento.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Conclusão da Análise do Diagnós�co de Quelônios e Crocodilianos

A análise do Parecer 110/2020 constatou falhas graves, tanto na execução dos trabalhos de campo, como
na apresentação dos dados, no capítulo sobre quelônios e crocodilianos do EIA. Tais falhas
impossibilitaram uma análise global desses grupos, assim, foram solicitadas complementações de modo a
possibilitar a análise da viabilidade ambiental da UHE Tabajara sob o ponto de vista dos impactos a esses
grupos.

A complementação do EIA, entretanto, foi falha em cumprir ao solicitado, conforme detalhado acima,
houve atendimento de apenas quatro itens. Em especial destaca-se o não cumprimento do item que
solicita a unificação dos dados referentes aos quelônios e crocodilianos, a ausência de prospecção de
campo por praias e a ausência de aprofundamento nas discussões de impactos e medidas mi�gadoras,
tanto no Anexo 11, como no Anexo 26.

Adicionalmente, o Capítulo revisado, apresentado no Anexo 11 das complementações do EIA, trouxe
modificações não jus�ficadas de dados previamente apresentados, tais como a adição de uma
metodologia de campo (funnel traps - pgs 2 e 3) e alteração no número de registros de espécies e
indivíduos (re�rada da espécie Platemys platycephala de parte das listas e alterações em números
apresentados em diversas partes do texto, ex.: pg. 15, pg. 17, pg. 24, pg. 32, Tabela 5.3.3.1.2.f e Tabela
5.3.3.1.2.h). Ressalta-se, ainda, que tais modificações também não são compa�veis com as informações
apresentadas nos capítulos de herpetofauna do EIA e de sua complementação (anexo 6).

Dessa maneira, esta análise reitera a necessidade de que as modificações de dados devem ser jus�ficadas
e que as análises e discussões apresentadas devem ter embasamento esta�s�co e trazer informações
relevantes, tanto para a descrição da biodiversidade local, como para a avaliação de impactos. Assim,
restam pendentes as solicitações de complementação solicitadas pelo Parecer 110/2020 e aqui listadas
como “não atendida” ou “parcialmente atendida”, uma vez que não é possível avaliar a viabilidade
ambiental do empreendimento com as informações por hora fornecidas.

 

2.6.2 Mamíferos Aquá�cos e Semiaquá�cos

Apresentar a caracterização da sazonalidade a par�r dos dados hidrológicos do ano em que ocorreram as
campanhas de fauna, e, caso ocorra, jus�ficar a não realização das amostragens nos períodos
preferenciais;
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Em resposta, o documento de Complementações do EIA informou que “As vazões médias foram inseridas
na Tabela 5.3.2.1.2.a do item 5.3.2.1.2. Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada
(ADA)” (pg. 87), entretanto o item solicitava as vazões referentes ao período exato em que as
amostragens ocorreram. Cabe destacar que a tabela 5.3.2.1.2.a do item 5.3.2.1.2 do EIA apresenta vazões
médias do rio Ji-Paraná e tem como fonte a Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Ji-
Paraná (THEMAG/ETS/SEIVA, 2006), diferentemente do que é afirmado pelo documento de
Complementações do EIA: “As informações u�lizadas para a elaboração das médias foram ob�das na
estação hidrológica Tabajara da ANA (Agência Nacional De Águas) e operada pela CPRM (Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais), com médias mensais de 1931 até o ano em que a úl�ma campanha do
estudo foi realizada (2014)”. 

Ressalta-se, ainda, que a tabela 5.3.2.1.2.a foi avaliada pelo Parecer Técnico nº 110/2020-
COHID/CGTEF/DILIC, que em sua Figura 5 plotou as datas de realização das amostragens e das armadilhas
fotográficas e demonstrou que os diferentes métodos não foram realizados simultaneamente e que, em
muitos casos as a�vidades não foram executadas nos períodos preferenciais. A presente solicitação
buscava compreender se, no ano de realização das amostragens, as mesmas teriam ocorrido em seu
período preferencial, o que não foi esclarecido pelo documento apresentado pelo empreendedor.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Corrigir os erros e crí�cas destacados ao longo da análise;

Conforme descrito nos próximos itens, foram corrigidas questões rela�vas a dados e análises
apresentados. Destaca-se a apresentação de informações sobre os locais e sazonalidade de ocorrência
das espécies, reapresentação de cálculos de abundância rela�va e a remoção das análises de diversidade
e es�ma�va de riqueza.

Entretanto, não foram apresentadas análises ecológicas relevantes, tampouco discu�dos adequadamente
os impactos sobre os mamíferos aquá�cos e semiaquá�cos.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Atualizar as listas de espécies ameaçadas;

As listas de ameaça foram revisadas e apresentadas na Tabela 5.3.3.2.6.d do diagnós�co consolidado, que
informou o status de endemismo e de conservação segundo listas de espécies ameaçadas da IUCN
(2020), CITES (2019) e ICMBio (2018).

Neste ponto, cabe destacar que, devido ao ques�onamento do Ibama sobre a iden�ficação dos
espécimes de boto-rosa, o EIA revisado apresentou o táxon como Inia sp. e, devido à classificação por
gênero, não houve a classificação do seu status de ameaça. Entretanto, destaca-se que a espécie Inia
geoffrensis é considerada ameaçada de ex�nção (IUCN, 2020 e ICMBIO, 2018).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Discu�r 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;

Apesar de haver uma breve discussão sobre o tema no documento de Complementações do EIA (pgs. 88
e 89), o impacto e suas medidas mi�gadoras ou compensatórias não foram adequadamente
apresentados nos anexos 12 ou 26.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Discu�r 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;
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Em resposta, o documento de Complementações do EIA informa que “Os cálculos de densidade es�mada
foram elaborados erroneamente (ind./km²), uma vez que não foram coletados durante as campanhas
dados que viabilizassem a realização deste �po de cálculo (esforço amostral espacial em quilômetros
quadrados)” (pg. 89). Segundo o documento, os cálculos foram atualizados e inseridos no EIA revisado na
Tabela 5.3.3.2.6.a. Não é jus�ficado, entretanto, como informações erradas haviam sido inseridas no
Estudo de Impacto Ambiental, tampouco demonstrado como foram realizados os cálculos apresentados.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Discu�r e esclarecer a disparidade de informações entre os dados secundários (IUCN e Livro Vermelho) e
as informações ob�das em campo sobre a ocorrência de do Boto-rosa a montante da barragem.

O documento de Complementações do EIA informa que durante as entrevistas com moradores e
pescadores locais não foi ques�onado o local de ocorrência das espécies de mamíferos aquá�cos e semi-
aquá�cos.

Além da ausência do registro em campo, o EIA revisado (Anexo 12) reafirma a hipótese de que Inia sp. e
Sotalia fluvia�lis não ocorrerem acima das cachoeiras Dois de Novembro e São Vicente devido às
caracterís�cas do rio Ji-Paraná, que é estreito e tem seus trechos de cachoeira muito encaixados. No
entanto, o documento ressalta que: “isso é uma hipótese levantada por observação direta com esforço
direcionado e relatos da população local, mas que não descarta a necessidade dessa hipótese ser ainda
alvo de inves�gações para realmente se poder assumir a ausência dessas duas espécies a montante do
reservatório.” (pg. 8). Ainda sobre a distribuição espacial dos cetáceos, o EIA revisado reforça que
“indícios ob�dos corroboram com a ausência dessas espécies a montante da área do barramento ou pelo
menos que a densidade deve ser muito baixa naturalmente” (pg. 18).

Assim, é importante que estudos mais detalhados sobre a dinâmica populacional dessas espécies sejam
realizados no caso de ser confirmada a viabilidade ambiental do empreendimento.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Esclarecer como se deu a iden�ficação 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;

O EIA revisado (Anexo 12) apresenta uma revisão sobre os avanços na reavaliação taxonômica do gênero
Inia, concluindo que “Considerando que Gravena e colaboradores (2015) consideram que Inia geoffrensis
ocorreria apenas a par�r do baixo rio Madeira, na região do município de Borba (AM) e que não é
possível dis�nguir morfologicamente essas linhagens evolu�vas dis�ntas, os registros ob�dos para o rio Ji
Paraná são agora classificados como Inia sp. podendo ocorrer nesse rio tanto o I. boliviensis como a
forma híbrida entre I. boliviensis e I. geoffrensis” (pg.6).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Revisar as ameaças sofridas pelas espécies de mamíferos aquá�cos e semi-aquá�cos e considerar a
possibilidade de essas serem potencializadas com instalação e operação da UHE Tabajara;

O texto do EIA revisado (Anexo 12) apresenta a revisão solicitada em suas considerações finais.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Discu�r a possibilidade de interrupção do fluxo gênico entre as populações com a construção da
barragem;

O documento de Complementações do EIA informa que a questão é abordada no Anexo 26, entretanto,
conforme será avaliado no item 2.9 deste parecer, apesar de mencionado, o impacto não é corretamente
discu�do.
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Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Discu�r adequadamente a possível diminuição de recursos alimentares para as populações de jusante de
mamíferos aquá�cos e semi-aquá�cos.

O texto do EIA revisado (Anexo 12) apresenta a revisão solicitada.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Conclusão da Análise do Diagnós�co dos Mamíferos Aquá�cos e Semiaquá�cos 

A análise do Parecer 110/2020 verificou, para o grupo de mamíferos aquá�cos e semiaquá�cos, a
presença de análises ecológicas que não agregaram informações ao estudo e a ausência de análises e
discussões que seriam relevantes para o diagnós�co na área e para a avaliação de impacto ambiental e
solicitou a reformulação do item, apresentando minimamente as informações acima enumeradas.

Em resposta, foi apresentado no Anexo 12 o documento “Atualização da Análise Consolidada –
Mamíferos Aquá�cos e Semiaquá�cos”, contendo a descrição da metodologia u�lizada no EIA e a
reapresentação da análise consolidada. Conforme descrito na presente análise, foram adicionadas
informações sobre o boto-rosa (Inia sp.) e sobre a distribuição dos cetáceos no rio Ji Paraná e re�radas as
análises ecológicas.

O documento de complementações do EIA informou que os cálculos de densidade populacional
apresentados no EIA estavam errados e que não haviam sido “coletados durante as campanhas dados
que viabilizassem a realização deste �po de cálculo”.

Foram inseridas no EIA revisado análises de “Abundância Rela�va” e "Índice de Abundância” para as os
táxons registrados (Tabela 5.3.3.2.6.a), sem, entretanto, demonstrar como os dados foram ob�dos. Tal
fato torna-se relevante uma vez que não foi também explicado como foram alcançados os resultados
previamente apresentados e declarados "errôneos" pela presente complementação:

tucuxi (Sotalia fluvia�lis): 0,021 ind./km (± 0,071), Índice de Abundância 34;

boto-rosa (Inia sp.): 0,014 ind./km (± 0,043), Índice de Abundância 15;

ariranha (Pteronura brasiliensis): 0,018 ind./km (± 0,018), Índice de Abundância 7;

lontra (Lontra longicaudis): 0,014 ind./km (± 0,024), Índice de Abundância 10;

capivara (Hydrochoerus hydrochaeris): 0,019 ind./km (± 0,026), Índice de Abundância 10.

Na sequência foram apresentados exemplos de abundâncias rela�vas dos respec�vos táxons em
diferentes localidades. Para todos os táxons, as abundâncias ob�das se mostraram menores que os dados
da bibliografia, no entanto não houve qualquer �po de discussão das informações. Importante pontuar
que parte dos dados apresentados são ques�onáveis: para as lontras, foi citado um estudo realizado no
México, fora do bioma amazônico; e para o tucuxi foi citado um estudo desenvolvido na Reserva
Mamirauá (24 ind./km), entretanto o próprio EIA destaca que as diferenças observadas seriam “pelo
extenso tempo e espaço em que a coleta de dados ocorreu em comparação ao presente estudo”. Quanto
ao “Índice de Abundância” não foi apresentado como o mesmo foi ob�do, tampouco os índices foram
mencionados no texto.

Por fim, pode-se afirmar que não foram apresentadas análises ecológicas relevantes no EIA revisado,
tampouco discu�dos adequadamente os impactos sobre os mamíferos aquá�cos e semiaquá�cos. Desta
forma, o Estudo permanece aquém ao esperado de um EIA de um aproveitamento hidrelétrico, não
sendo possível avaliar corretamente a mi�gação e/ou compensação dos impactos sobre este grupo
faunís�co.

 

2.6.3 Ic�ofauna e Ic�oplâncton
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2.6.3.1 Ic�ofauna

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.

A bibliografia empregada no estudo foi atualizada, sendo apresentada listagem com 34 novas referências.
Especificamente em relação à tabela "Relação dos táxons registrados nas proximidades do AHE Tabajara -
Rio Ji-Paraná - Rondônia e o status atual das espécies" foram incluídas novas fontes de dados, a saber:
Costa, I. D., Ohara, W. M.; Almeida, M. Fishes from the Jaru Biological Reserve, Machado River drainage,
Madeira River basin, Rondônia State, northern Brazil. Biota Neotropica, 17(1): 1-9, 2017; Ohara, W. M.
Endemismo e análise biogeográfica dos peixes da bacia do rio Madeira. Tese (Doutorado). Programa de
Pós-Graduação em Sistemá�ca, Taxonomia e Biodiversidade, Museu de Zoologia da Universidade de São
Paulo - USP, 247 p., 2018 e SANTO ANTÔNIO ENERGIA - SAE. Relatório Consolidado VII: Programa de
Conservação da Ic�ofauna do Rio Madeira na área de influência da UHE Santo Antônio - Subprogramas
de Ecologia e Biologia, Ic�oplâncton e Monitoramento da A�vidade Pesqueira. 22º RELATÓRIO
SOCIOAMBIENTAL PERIÓDICO- RSAP. Abril de 2019 a março de 2020, PORTO VELHO - RO.

A inclusão destas fontes permi�u ampliar o número de táxons registrados de 332, na primeira versão do
EIA, para 802, nesta complementação. Além disso, foram incluídas informações que permi�ram
iden�ficar as espécies com hábitos migratórios e a ocorrência de espécies endêmicas do rio Machado.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Atualize a classificação taxonômica das espécies que não haviam sido, à época da elaboração do
diagnós�co, iden�ficadas ao nível de espécie, reapresentando nova listagem;

As complementações apresentadas mencionam que a quase totalidade das espécies que não haviam sido
iden�ficadas a nível de espécie no EIA anterior permanecem na mesma situação. Apenas a espécie
Hyphessobrycon sp. “humaitá” foi descrita como Hyphessobrycon ericae por Moreira e Lima (2017).
Segundo o estudo, os autores afirmam que esta espécie tem ocorrência conhecida nas bacias do baixo rio
Trombetas, do rio Jamari, do rio Curuá-Una e de tributários do trecho médio da bacia do Rio Madeira.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Reapresente nova listagem de espécies ameaçadas que foram coletadas nas campanhas de campo. Deve
ser u�lizada a lista definida na Portaria nº 445/2014, mas também listas da IUCN e CITES.

As complementações indicaram que ao longo dos levantamentos realizados foram iden�ficadas duas
espécies ameaçadas: Paratrygon aiereba, classificada como "cri�camente em perigo” (CR) segundo a
Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Ex�nção (Portaria nº 445/2014) e Imparfinis
cochabambae, classificada como “quase ameaçada” (NT) segundo a IUCN.

Segundo o estudo, ambas foram amostradas a jusante e a montante do futuro barramento e são
encontradas em outros trechos da Bacia do rio Madeira. A primeira foi amostrada em diferentes biótopos
(banco de areia, cachoeira, lagoa e tributários) e a segunda foi amostrada em dois pontos (P08 - banco de
areia a jusante do futuro barramento e P16 - cachoeira a montante.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Jus�fique porque houve a inclusão da Universidade de São Paulo como ins�tuição depositária dos
indivíduos coletados e informe se foi enviada ao IBAMA a respec�va carta de aceite da ins�tuição,
apresentando comprovação do envio;

A inclusão da Universidade de São Paulo como ins�tuição depositária dos indivíduos coletados foi
atribuída, pelo empreendedor, ao fato do curador da coleção da UNIR (Universidade Federal de
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Rondônia) informar da indisponibilidade da ins�tuição receber o material coletado, causado por excesso
de material em seu acervo, uma vez que vinha recebendo indivíduos provenientes do monitoramento da
ic�ofauna das UHEs Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira. Sendo assim, o material foi transferido para a
USP mediante intercâmbio entre as ins�tuições, segundo o empreendedor.

A carta de aceite solicitada não foi encaminhada pelo empreendedor. Em seu lugar, foram enviadas duas
declarações de recebimento emi�das pela Universidade de São Paulo em janeiro e junho de 2014. Em
nenhuma hipótese estes documentos subs�tuem a referida carta de aceite.

Em consulta ao processo específico de licenciamento da UHE Tabajara, constatou-se que a ACCTMB
217/2013, que autorizou a coleta de indivíduos da ic�ofauna, foi emi�da com a seguinte condicionante
específica:

Condicionante 2,4. Deverão ser enviadas em formato impresso e digital no prazo de 30 dias as
informações requisitadas abaixo:

c) cartas de aceite originais ou auten�cadas das ins�tuições creditadas como recebedoras dos
espécimes de ic�ofauna e de invertebrados bentônicos.

Em análise do cumprimento desta condicionante foi elaborado e reme�do ao empreendedor o O�cio OF
02001.000109/2014-76 CGENE/IBAMA, datado de 08 de janeiro de 2014, encaminhando a análise
realizada por meio dos Despachos 022459/2013 e 021225/2013 e solicitando o envio das Cartas de
Aceite do Laboratório de Ic�ologia da USP/Ribeirão Preto e do Laboratório de Ic�ologia e Pesca da
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR.

Ressalta-se que o empreendedor iniciou as coletas em junho de 2013 e até janeiro de 2014,
aparentemente, ainda não havia cumprido esta condicionante.

Uma vez que as coletas já foram realizadas e o vínculo com a USP foi esclarecido pode-se considerar não
per�nente o envio, agora, da referida carta de aceite. Contudo, entende-se que a COHID deve realizar
levantamento de informações referente ao envio desta documentação à época. Uma vez constatadas
irregularidades, o setor de fiscalização do Ibama deve ser comunicado do fato com vistas à apuração de
infração ambiental decorrente do não atendimento da Condicionante da ACCTMB e de transporte de
material biológico sem autorização válida, buscando atribuir eventuais penalidades administra�vas ao
empreendedor e a empresa de consultoria responsável pelo projeto.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Apresente os testes realizados para avaliar a adequação dos dados ao método paramétrico empregado
(MANOVA) na comparação esta�s�ca da variação espacial e sazonal dos índices ecológicos. Caso os
dados sejam adequados, testar a interação entre os fatores. Caso não sejam adequados, u�lizar o teste
não paramétrico de Kruskall-Wallis;

Toda a metodologia referente aos testes esta�s�cos foi reapresentada e complementada com as
solicitações propostas. Foram aplicados testes obje�vando verificar a adequação dos dados à modelagem
esta�s�ca paramétrica. As variáveis riqueza e diversidade atenderam os pressupostos de normalidade,
enquanto a abundância, a equitabilidade, a dominância, a CPUEn e a CPUEb, por não atenderem os
pressupostos, foram transformadas em rankings visando obter distribuições normais. Para todas foi
aplicado teste de hipóteses paramétrico (ANOVA), sendo analisado as diferenças entre os fatores
(biótopo, eixo e período de coleta) e, quando possível, suas interações.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Aplique teste de comparação de médias a posteriori adequado ao teste de hipótese empregado

Foram aplicados testes de comparação par-a-par, corrigindo valores de p para múl�plas comparações,
por meio do método de Sidak.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.



28/03/2022 14:15 SEI/IBAMA - 9779902 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11012005&infr… 66/119

 

Inclua a análise da variação espacial e sazonal da CPUEn e CPUEb, empregando o mesmo método
esta�s�co usado para os índices ecológicos;

Para as variáveis CPUEn e CPUEb foi empregada a mesma metodologia u�lizada para a análise esta�s�ca
dos parâmetros ecológicos.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Explicar, de forma técnica, porque considerou que os testes esta�s�cos que mostraram diferenças entre
as áreas de montante e jusante, o fizeram pela diferença no número de estações entre as áreas;

O texto atual foi revisado re�rando-se a afirmação de que houve influência da diferença do número de
pontos entre montante e jusante do eixo da futura barragem sobre os resultados das análises esta�s�cas
aplicadas nestes parâmetros.

As análises de CPUE indicaram maiores rendimentos a montante do eixo do futuro barramento, tanto em
relação ao número de indivíduos quanto aos valores de biomassa.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Avalie a representa�vidade da amostra selecionada para os pescadores entrevistados na busca a�va dos
grandes bagres, em relação ao quan�ta�vo total de pescadores atuantes na região;

A complementação do EIA afirma que o quan�ta�vo de 108 entrevistas é uma amostra representa�va da
es�ma�va do total de 119 pescadores atuantes na área. Inicialmente cabe ressaltar, que em nenhuma
parte do texto é mencionado que cada pescador foi entrevistado uma única vez durante o levantamento.
Logo, não se pode afirmar que o número de pescadores entrevistados foi 108.

Apesar dessa falta de informação, considerando o esclarecimento quanto aos obje�vos do levantamento,
que não envolveria es�ma�vas quan�ta�vas que pudessem ser extrapoladas para toda a população de
pescadores, considera-se sa�sfatório o quan�ta�vo de entrevistas.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Jus�fique a escolha do termo espécies mais "apreciadas” pelos pescadores no lugar de espécies mais
“capturadas”, de uso mais geral neste �po de levantamento, discu�ndo as deficiências nos resultados
apresentados, causados por esta escolha.

A complementação esclareceu o termo "espécies apreciadas" que seria, na prá�ca, o conjunto das
espécies mais frequentes para consumo e/ou venda. Em suma, seriam as espécies mais capturadas,
termo já consagrado em estudos pesqueiros. Reforça-se que sejam empregados conceitos e termos que
definam com mais clareza aquilo que ser quer representar.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Apresente jus�fica�va técnica para a não realização dos estudos de gené�ca dos peixes;

Como mencionado nas complementações, a realização dos estudos gené�cos seria realizada se
considerada necessária, conforme proposto no TR específico dos estudos. Segundo o empreendedor, a
equipe responsável pelos levantamentos da ic�ofauna considerou que estes estudos não seriam
necessários para responder aos ques�onamentos indicados no TR, objetos deste diagnós�co.

Os levantamentos gené�cos, ainda de acordo com a equipe responsável pelo estudo, deveriam ser
realizados na fase de monitoramento, contando assim, com levantamento periódico e sistemá�co de
dados ao longo de um horizonte maior de tempo. Para tanto, o EIA propôs a execução de um Programa
de Monitoramento da Ic�ofauna que prevê estudos gené�cos para as espécies: piramutaba
(Brachyplatystoma vailan�i), dourada (B. rousseauxii), pirarara (Phractocephalus hemioliopterus), piraíba
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(B. filamentosum), pintadinho (Calophysus macropterus), barba-chata (Pinirampus pirinampu), surubim
(Pseudoplatystoma punc�fer), jaú (Zungaro zungaro), pacu (Mylossoma duriventre), filhote capa-preta (B.
capapretum), peixe-cachorro (Rhaphiodon vulpinus), caparari (P. �grinum) e outras.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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 reprodu�vos;

Nas complementações enviadas é mencionado que a adaptação das escalas propostas por Vazzoler
(1996) vem sendo realizadas por diversos pesquisadores (lista apresentada no texto da complementação)
com vistas a melhor adequação ao material analisado. Segundo o documento analisado, essas
adaptações não interferem nas avaliações dos padrões gerais da reprodução de espécies, os quais são
necessários para a elaboração de diagnós�cos ambientais. Considera-se esta afirmação procedente,
jus�ficando a adoção de escala diversa da originalmente proposta.

Contudo, uma vez que o mo�vo apresentado no EIA para a adoção desta escala foi a dificuldade de
classificar a coloração das gônadas devido a fixação no formol, considera-se que houve, minimamente,
incapacidade da equipe de campo em lidar com o problema, principalmente se for considerado que o
número de exemplares analisados em cada campanha foi bastante reduzido (30 exemplares).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Apresente as equações de crescimento para as relações peso x comprimento das nove espécies
selecionadas no estudo e descreva qual metodologia foi u�lizada para comparar as equações entre as
espécies com diferentes hábitos alimentares e que apresentam ou não hábitos migratórios;

O texto referente às equações de crescimento foi bastante modificado entre a versão anterior do EIA e as
complementações enviadas. As equações das retas foram apresentadas. A metodologia foi devidamente
detalhada.

A relação peso comprimento não foi aplicada para a espécie Characidium aff. zebra e para os machos de
Acestrorhynchus falcatus e Auchenipterichthys coracoideus devido a insuficiência de indivíduos. As
fêmeas de Bryconops cf caudomaculatus, Acestrorhynchus microlepis, Serrasalmus rhombeus e os
machos de Hoplias malabaricus e S. rhombeus apresentam crescimento alométrico posi�vo, sendo que
as demais �veram crescimento alométrico nega�vo.

Foi avaliado fator de condição rela�vos (Kn) das espécies e os resultados indicaram que nenhuma das
espécies analisadas apresentou diferença significa�va em relação à denominada "condição rela�va
normal", o que poderia indicar, segundo o estudo, condições sa�sfatórias dos peixes em relação ao
ambiente.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Apresente mais informações sobre as espécies consideradas desconhecidas para a ciência, raras em
coleções ic�ológicas e exclusivamente capturadas em pedrais/cachoeiras. Devem ser apresentadas
minimamente, informações sobre locais de ocorrência fora da área de estudo e status atual de
iden�ficação taxonômica, acompanhadas pelas referências bibliográficas que serviram de fonte da
informação apresentada;

Observando-se a lista atualizada das espécies registradas no EIA (que totalizaram 327 táxons), pode-se
verificar que cerca de 11% dos táxons não são iden�ficados a nível de espécie: "Deuterodon" sp.,
Aphyocharax sp. "falso avary", Charax sp. "Cuniã", Charax sp. 'madeira", Hemigrammus sp.,
Hemigrammus sp. "marmelos", Hemigrammus sp. "prata", Hyphessobrycon  sp. "mancha alongada",
Hyphessobrycon sp “falso microschemobrycon”, Moenkausia sp gracilima manchada, Moenkhausia sp.
"lepidura alta", Moenkhausia sp. "lepidura longa", Moenkhausia sp. microschemobrycon, Characidium sp.
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sem barras, Hemiodus sp. “rabo de fogo, Apareidon sp. "dorsal escura", Apareidon sp.”mancha caudal”,
Anchoviella sp "maxila longa", Sternarchella sp., Eigenmannia sp C, Potamotrygon sp., Ageneiosus sp.n.
"vitatus", Corydoras sp. "gracilis", Rhamdia sp. olhuda, Ancistrus sp "�grinus", Ancistrus sp. "sideral",
Hemiancistrus sp. bamburro, Hypostomus sp., Hypostomus sp. "teotonio", Loricariichthys sp.,
Pseudoacanthicus sp. "bola preta", Rineloricaria sp. 2, Batrocoglanis sp. "aff B. vilosus", Paracanthopoma
sp.n.3 e Synbranchus sp "karipunas".

Ressalta-se que, segundo a complementação do EIA, apenas aquelas realçadas em negrito têm indicação
de ocorrer em outras drenagens do rio Madeira, segundo fonte bibliográfica listada no estudo. Para as
demais, não foram apresentadas informações sobre a ocorrência fora da área afetada pelo
empreendimento, acompanhadas das respec�vas fontes.

Além do mencionado, a tabela "Relação dos táxons registrados nas proximidades do AHE Tabajara - Rio Ji-
Paraná - Rondônia e o status atual das espécies” foi atualizada com uma nova referência bibliográfica que
indicou 29 espécies endêmicas do Rio Machado, sendo que destas, 10 foram coletadas nos
levantamentos realizados para o EIA. Não há indicação no documento analisado sobre as áreas de
ocorrência dessas espécies na bacia do rio Machado, que permita que seja avaliado o risco do
empreendimento para as espécies.

Quanto às espécies de pedrais, o estudo informou que apenas a espécie Steindachnerina guentheri foi
coletada exclusivamente em pedrais, mas não tem ocorrência restrita a região do empreendimento. O
estudo menciona, ainda, que algumas espécies como Apteronotus albifrons, Archolaemus santosi,
Hypomas�cus pachycheilus e Imparfinis cochabambae, que foram coletadas em cachoeiras, por serem
registradas em apenas uma campanha não poderiam ser consideradas exclusivas deste biótopo na área
estudada. Contudo, pelo mesmo mo�vo, não se pode afirmar também que não o são.

O estudo afirma ainda que, de acordo com a literatura consultada (não indicada no texto), estas espécies
estão presentes em outras localidades da bacia do rio Madeira ou mesmo em outras bacias hidrográficas,
o que contraria uma referência u�lizada no estudo que indica que Archolaemus santosi e Imparfinis
cochabambae são endêmicas do rio Machado.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Apresente a localização exata dos pontos onde foram coletados os Rivulideos, que devem ser iden�ficados
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;

Nas complementações foi indicado que os rivulídeos foram avistados ocasionalmente pela equipe de
campo responsável pelos estudos de fauna terrestre, em poças nas proximidades do ponto 5 (canal
principal – montante do eixo, fora da área futuramente alagada e em área não prevista na Autorização de
Captura). Esta informação não atende a solicitação proposta, uma vez que o ponto 5 está localizado em
área futuramente alagada, não sendo possível determinar o grau de proximidade entre o referido ponto e
as poças onde foram observados os rivulídeos.

O estudo afirma, ainda que foi proposta uma medida no Programa de Monitoramento da Ic�ofauna
(P.19) que obje�va inves�gar as possíveis áreas de ocorrência deste grupo. Estas áreas seriam
iden�ficadas e mapeadas e seria avaliada a necessidade de resgate e relocação dos indivíduos desta
família para regiões similares no entorno do rio Ji-Paraná.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Reapresente os dados brutos em planilhas consolidadas, resultado de consultas às tabelas do banco de
dados u�lizado 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.
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Os dados brutos foram reapresentados conforme solicitado.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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)”;

O estudo complementar reconhece que não foram realizadas avaliações da gordura celomá�ca para o
cálculo do teor de gordura. Contudo, apresentou as análises do fator de condição.

No entanto alegou que, pelo fato de terem sido realizadas análises do grau de repleção dos estômagos e
da frequência rela�va das categorias alimentares das nove (09) espécies estudadas, a análise da dinâmica
de da nutrição não foi comprome�da.

Considera-se que a análise do teor de gordura é importante para o entendimento da dinâmica de
nutrição e deveria ter sido realizada. Ressalta-se que a não realização desta análise não foi, em nenhum
momento, jus�ficada tecnicamente.

Entende-se também que o número de espécies e de indivíduos analisados são insuficientes para fornecer
dados robustos que permitam inferir conclusões sobre a dinâmica alimentar da comunidade de peixes
estudada.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Não foram apresentados dados sobre o Índice de A�vidade Reprodu�va das espécies analisadas,
conforme disposto no Plano de Trabalho;

O estudo complementar detalhou os resultados relacionados às a�vidades reprodu�vas das espécies
consideradas, como a relação entre machos e fêmeas, estádio de maturação, fator de condição, fator de
condição rela�vo e do Índice Gonadossomá�co (IGS). Contudo não apresentou as es�ma�vas do Índice
de A�vidade Reprodu�va nem jus�ficou tecnicamente sua não realização.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Não foi atendido o disposto no Plano de Trabalho em relação ao seguinte teor: “As dez espécies
consideradas mais representa�vas 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”.

Nas complementações enviadas pelo empreendedor são mencionados os diversos estudos e análises
realizadas sobre a ic�ofauna da região, tanto a par�r dos dados primários coletados quanto de fontes
bibliográficas secundárias. São destacados os estudos alimentares e reprodu�vos realizados sobre o
grupo de 9 espécies formado a par�r das três espécies mais amostradas em cada campanha. Destas três
espécies, foram analisados 10 indivíduos de cada uma.

Muito embora várias destas análises tenham contribuído para o entendimento de diferentes aspectos da
ic�ofauna local, não se pode considerar que as análises supramencionadas subs�tuam o proposto no
Plano de Trabalho. Mesmo considerando que as 9 espécies destacadas pudessem corresponder as 10
propostas no Plano, considera-se que o número de indivíduos analisados e a pouca variabilidade de
biótopos onde foram capturados não permite que os resultados sejam válidos para o que foi proposto.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.
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Não foi apresentada análise de similaridade para as comunidades íc�cas associadas aos pedrais, como
solicitado no Parágrafo 168 do TR. Este problema foi jus�ficado no diagnós�co pelo fato de ter sido
selecionado apenas um ponto de coleta neste biótopo. Considera-se ainda que, caso a ic�ofauna
associada aos pedrais �vesse sido amostrada com esforço mais apropriado, o conjunto de espécies mais
relevantes para a conservação da biodiversidade local seria ampliado;

Foram apresentadas jus�fica�vas no sen�do de que o ponto P14, do ponto de vista fisiográfico,
assemelha-se aos demais pontos de cachoeira (P12, P13, P15, P16, P17, P18). Desta forma, a análise dos
dados referentes aos indivíduos nele coletados poderiam ser analisados em conjunto com os pontos de
cachoeira. Ressaltou-se que o esforço de coleta empregado em todos estes pontos foi o mesmo. As
complementações indicaram a realização da análise de similaridade entre estes pontos.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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;

Foi apresentada a jus�fica�va de que a discussão sobre a eventual perda de fontes de alimentação, locais
de desova, de reprodução e criadouros de juvenis deveria ser abordada na discussão dos impactos
decorrentes do empreendimento. Desta forma, o texto referente a esta questão foi apresentado no item
que trata da Iden�ficação e Avaliação de Impactos.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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;

Em item anterior já foi abordada a questão da equivalência do ponto P14 aos demais pontos de cachoeira
(P12, P13, P15, P16, P17, P18). Desta forma, a análise dos dados referentes aos indivíduos nele coletados
poderiam ser analisados em conjunto com os pontos de cachoeira.

Também já foi abordada, em item anterior, a questão das espécies endêmicas de pedrais, que não se
limitaram a espécie Steindachnerina guentheri, conforme afirmado no estudo.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Não foram apresentados dados sobre a existência de canais alterna�vos as cachoeiras, que possibilitem a
passagem de algumas espécies de peixes, conforme Parágrafo 175 do TR;

A complementação informa que na descrição do Impacto 7.04 - Alteração na dinâmica de deslocamento
da ic�ofauna em decorrência da implantação do barramento, na cachoeira São Vicente, onde está
previsto o eixo da barragem, não existem canais alterna�vos que possibilitem a passagem das espécies
migradoras. O estudo alerta sobre a existência de tributários, a jusante e a montante do futuro eixo, que
poderiam ser u�lizados como alterna�va para migração (montante - rios Machadinho, São João e Tarumã
e jusante - rio Juruá e igarapé Jatuarana).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

A discussão sobre a importância do fluxo migratório de peixes nos sen�dos jusante-montante e montante-
jusante a par�r do eixo projetado para a barragem, bem como sobre a avaliação da ic�ocenose da boca
do Ji-Paraná receber fluxos populacionais predominantemente do sistema Madeira ou do sistema de
montante e sobre se a ic�ocenose 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;



28/03/2022 14:15 SEI/IBAMA - 9779902 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11012005&infr… 71/119

Como resposta a este item, o empreendedor afirma que os dados ob�dos nas coletas padronizadas e na
busca a�va dos grandes bagres e das espécies migradoras, comparados aos resultados dos
monitoramentos da Usina de Santo Antônio, não indicaram impedimentos nos fluxos direcionais
(montante-jusante e jusante-montante) a par�r do eixo proposto da barragem. Afirma também que
todas as espécies presentes no rio Ji-Paraná, também estão presentes nos monitoramentos do rio
Madeira.

Esta úl�ma afirmação contradiz referência mencionada nas complementações, já abordada no Parecer,
que aponta um conjunto de espécies endêmicas do rio Machado, algumas registradas no presente EIA.
Como já mencionado anteriormente, não foi apresentado nenhum dado que comprove que estas
espécies não são exclusivas dessa bacia.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

A discussão quali e quan�ta�va sobre se as cachoeiras cons�tuem impedi�vos para o deslocamento da
ic�ofauna, 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;

Como resposta a este item, o empreendedor menciona os resultados da análise de similaridade entre os
pontos de coleta localizados no canal principal do rio Ji-Paraná. Os resultados dessa análise permitem
verificar que não houve dis�nção entre os pontos a montante e a jusante do local do futuro barramento,
o que permite inferir que não há barreiras naturais que impeçam o livre deslocamento das espécies na
área avaliada.

Menciona ainda, que indivíduos dos grandes bagres e de outras espécies de peixes migradores foram
registrados e capturados em vários pontos de montante e de jusante do futuro eixo.

Contudo, no item referente a análise esta�s�ca, foi mencionado que não foram observadas diferenças
diretas entre as comunidades a jusante a montante da cachoeira principal em nenhuma das métricas
univariadas de diversidade, muito embora, ao se comparar as diferenças em composição de espécies na
calha do rio, observou-se que as comunidades a jusante e montante da cachoeira são bastante
diferentes.

Face a estas informações, considera-se que este item ainda não foi convenientemente atendido, restando
dúvidas.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

A discussão sobre a necessidade da implantação de um mecanismo de transposição de peixes, com a
indicação conceitual das alterna�vas previstas, conforme previsto no Parágrafo 177 do TR, não foi
realizada;

A discussão sobre a necessidade do sistema de transposição foi abordada, segundo o empreendedor, no
Programa de Transposição de Ic�ofauna (P.20). Ainda segundo o empreendedor, o projeto conceitual do
empreendimento preveria a implantação de uma escada de peixe. A necessidade e a escolha da
modalidade de STP a ser eventualmente implantada seria definida posteriormente a par�r de dados
ob�dos no monitoramento da ic�ofauna.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

A apresentação de resultados e a discussão detalhada sobre a ic�ofauna presente nos pequenos igarapés
afluentes do Ji-Paraná que serão alterados e sobre as espécies preliminarmente iden�ficadas como
endêmicas do local, sobre a confirmação desta condição e sobre a iden�ficação de locais propícios à
conservação dessas espécies, previstas no Parágrafo 178 do TR, não foi realizada;

As complementações indicaram que quatro igarapés ((P26 – rio Preto, P30 – Igarapé do Inferno, P37 –
Igarapé da Ata e P39- Igarapé da Cruz) sofrerão alagamento parcial ou total de seu canal, decorrente da
formação do reservatório. Nestes pontos de coleta foram registradas 18 espécies em uma única
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campanha e/ou num único tributário. Contudo, o empreendedor afirma que todas estas espécies têm
ocorrência relatada na bacia hidrográfica do rio Madeira ou em outras regiões da bacia amazônica. Mais
uma vez, esta afirmação foi feita sem a apresentação da fonte da informação.

O empreendedor conclui que nenhuma destas espécies é endêmica dos tributários mencionados e ainda
informa que a espécie denominada Paracanthopoma sp.n.3, coletada no P26 tem seu gênero registrado
no rio Madeira. Esta úl�ma afirmação não garante que a espécie em questão não seja uma espécie nova
e/ou endêmica do rio Preto.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Não foram iden�ficadas as áreas de reprodução, conforme previsto no Parágrafo 180 do TR;

As jus�fica�vas e esclarecimentos apresentados não explicam esta deficiência encontrada nos estudos.
Muito provavelmente se o número de espécies e de indivíduos u�lizados na análise dos aspectos
reprodu�vos fosse maior, poderiam ter sido produzidas informações que auxiliariam na iden�ficação das
áreas de reprodução.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Os estudos específicos para as espécies piraíba (Brachyplatystoma filamentosum), pirarara
(Phractocephalus hemioliopterus), dourada (B. rousseauxii) e piramutaba (B. vailan�i) e para outras
espécies grandes migradoras, descritos no Parágrafo 179 do TR, não foram realizados com o
detalhamento necessário.

Em sua resposta, o empreendedor listou os métodos empregados nos levantamentos de campo, as
análises e resultados para os grandes bagres. Afirmou que seguiu o proposto no Plano de Trabalho
aprovado pelo Ibama.

Contudo, observou-se que o Plano de Trabalho previu que haveria campanha de busca a�va com foco
específico de amostragem das espécies piraíbas, pirararas, douradas e piramutabas (grandes bagres),
procurando iden�ficar as áreas preferenciais de alimentação, reprodução e desenvolvimento
ontogené�co no rio Ji-Paraná.

Ou seja, o EIA, mesmo adotando a metodologia proposta no Plano de Trabalho e aprovada pelo Ibama,
não foi capaz de iden�ficar importante resultado para análise do ciclo de vida dessas espécies.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

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 ic�ofauna local
deveriam ser mais aprofundadas. Principalmente, no que se refere ao papel dos tributários e lagoas como
alterna�vas para migração e realização de etapas do ciclo de vida das espécies.

O empreendedor apresentou complementações quanto aos padrões de distribuição das espécies nos
biótopos de tributário e lagoa que são ambientes habitualmente u�lizados como berçários, áreas de
alimentação ou refúgio para diversas espécies de peixes.

Considera-se, contudo, que as discussões não foram aprofundadas, possivelmente porque os dados
ob�dos quanto aos aspectos alimentares e reprodu�vos se restringiram a poucas espécies, indivíduos e
locais.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

A carência iden�ficada no diagnós�co 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
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expecta�va de que as espécies dependentes desse �po de ambiente para seu ciclo de vida migrem para
áreas a montante do reservatório e u�lizem as lagoas marginais e tributários existentes nesta região. Tal
afirmação, embora possível, não encontra fundamento técnico robusto nos resultados e conclusões
apresentadas.

O empreendedor enumerou vários resultados apresentados no EIA, afirmou que seguiu o preconizado no
TR específico e no Plano de Trabalho. Reafirmou, ainda, que à montante do reservatório do AHE Tabajara
existe um longo trecho de rio, com ambientes similares aos encontrados no trecho do rio Ji-Paraná a ser
afetado pelo empreendimento. Essa porção superior do rio teria condições de manter populações viáveis
da ic�ofauna local, com áreas para alimentação, abrigo e reprodução.

Considera-se que esta afirmação pode ser considerada possível e os Programas de monitoramento
propostos poderão comprovar sua realidade. Deve-se ressaltar, contudo, que na eventualidade do
ambiente de montante do reservatório mostrar-se incapaz de manter as populações íc�cas locais em
decorrência do empreendimento, deverão ser adotadas medidas de compensação pelo empreendedor.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

A deficiência de informações, aqui elencadas, dificulta a análise precisa da magnitude dos impactos sobre
a ic�ofauna causados pelo empreendimento. Dificulta também a produção das informações básicas que
serão monitoradas posteriormente, quando da implantação e operação da Usina.

O empreendedor informou que os estudos seguiram criteriosamente o proposto no TR específico e
posteriormente apresentado em Plano de Trabalho discu�do com e aprovado pela equipe do IBAMA à
época. Relatou que os resultados apresentados permi�ram iden�ficar os impactos ambientais
decorrentes da implantação do empreendimento.

O empreendedor tem razão ao indicar que seguiu o proposto no TR e no Plano de Trabalho. Contudo,
apesar desse fato e das complementações apresentadas no documento analisado neste Parecer, restam
dúvidas quanto a robustez dos dados referentes à ecologia trófica e reprodu�va da comunidade de peixes
da região.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

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
iden�ficassem aspectos importantes do ciclo de vida das espécies mais importantes da ic�ofauna e de
atender em sua totalidade o TR específico. A �tulo de exemplo, como mencionado na análise do presente
diagnós�co, o quan�ta�vo de espécies e indivíduos que foram analisados para obtenção de dados
alimentares e reprodu�vos é muito reduzido. Falha que fica mais evidenciada se comparado com o
quan�ta�vo observado em outros EIAs de empreendimentos hidrelétricos.

O empreendedor volta a informar que os estudos seguiram criteriosamente o proposto no TR específico e
posteriormente apresentado em Plano de Trabalho discu�do com e aprovado pela equipe do IBAMA à
época.

Muito embora esta afirmação seja parcialmente procedente, os resultados apresentados referentes à
ecologia trófica e reprodu�va da comunidade de peixes da região não tem a robustez desejada e carecem
de complementação, conforme já mencionado nesse Parecer.

Reitera-se que o número de espécies, de indivíduos por espécie e amplitude por biótopos foi insuficiente.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Sendo assim, sugere-se que o diagnós�co da ic�ofauna seja reapresentado, considerando as
complementações solicitadas e com a realização de novas coletas sazonais durante um ciclo hidrológico
completo, u�lizando metodologia mais adequada, a ser definida posteriormente. Após as campanhas,
devem ser reapresentados os resultados e refeitas as discussões e conclusões.
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O empreendedor informou que os estudos seguiram criteriosamente o proposto no TR específico e
posteriormente apresentado em Plano de Trabalho discu�do com e aprovado pela equipe do IBAMA à
época. Relatou ainda que a análise foi reapresentada com a inclusão de várias informações e
esclarecimentos solicitados pelo IBAMA.

Sugeriu que as campanhas solicitadas pelo IBAMA com vistas à complementação dos dados de
reprodução e alimentação fossem iniciadas logo após à emissão da LP pelo órgão ambiental. Sugeriu,
ainda, que as solicitações em tela constassem como condicionantes da referida Licença.

Entende-se que muitas das complementações solicitadas foram atendidas e incorporadas ao documento
ora analisado, mas a realização das campanhas com vistas à ampliação das informações sobre a ecologia
alimentar e reprodu�va das comunidades íc�cas locais é de grande importância. Sua realização após a
emissão da LO contrariaria o caráter precautório do processo de avaliação de impacto ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Conclusões gerais para Ic�ofauna

Quanto à ic�ofauna, o empreendedor atualizou o diagnós�co e prestou esclarecimentos para as
solicitações do IBAMA. Dessa forma, atendeu total ou parcialmente um grande número de demandas,
principalmente quanto à metodologia empregada nas a�vidades de campo e nas análises dos dados e
quanto aos resultados apresentados. No entanto, restaram por ser atendidas algumas deficiências
apontadas na primeira análise do EIA e que não foram suplantadas totalmente nestas complementações.

O status de conservação, o grau de endemismo local ou por biótopo e mesmo o status de iden�ficação
taxonômica de várias espécies permanecem indefinidos, conforme já abordado neste Parecer. Este
problema não foi solucionado nas complementações e, com a inclusão das informações presentes no
trabalho de Ohara (2018), que apontou um conjunto de espécies endêmicas do rio Machado, as dúvidas
quanto ao grau de endemismo das espécies locais aumentou.

Sendo assim, sugere-se que seja solicitado ao empreendedor que elabore e apresente ao IBAMA um
tópico específico que liste (a) todas as espécies com deficiência na iden�ficação taxonômica, (b) as
espécies mencionadas como endêmicas do rio Ji-Paraná (conforme trabalho de Ohara (2018) e (c) as
espécies registradas nos levantamentos de campo e que foram capturadas unicamente nos
pedrais/cachoeiras, nos tributários do Ji-Paraná e nas lagoas. Para as espécies mencionadas devem ser
indicadas se são encontradas em outras bacias (com indicação do local de registro) e, no caso de serem
exclusivas do rio Ji-Paraná, devem ser iden�ficados os pontos do rio onde existem registros da espécie.
Ressalta-se que todas as informações devem ter indicação explícita de sua fonte ou referência
bibliográfica. Não serão aceitas afirmações do �po "estudos indicam que esta espécie é encontrada em
outras bacias" sem mencionar a referência da informação.

Em relação às espécies que ainda não tem seu status de iden�ficação taxonômica definido, entende-se
que, considerando o tempo já decorrido da finalização do trabalho de campo (cerca de sete anos), o
empreendedor teria �do tempo para pactuar algum �po de convênio com ins�tuições de pesquisa com
fins de tentar resolver esta falta de informação.

Sendo assim sugere-se que o empreendedor inclua um Programa Ambiental específico no EIA para
estudar a taxonomia correta destas espécies e de outras eventualmente capturadas durante o
monitoramento da ic�ofauna, nos moldes do Programa de Inves�gação Taxonômica da UHE Belo Monte.
Ressalta-se que deverão ser incorporadas ao Programa, medidas efe�vas de compensação ambiental na
eventualidade de ocorrer eventual ameaça a espécies novas, endêmicas e vulneráveis que sejam
iden�ficadas.

Outro problema iden�ficado anteriormente e não sanado nestas complementações é a questão referente
à ecologia reprodu�va e alimentar da comunidade íc�ca local. Quanto a isso, o empreendedor alega que
obedeceu ao proposto no Termo de Referência (TR) específico para o empreendimento e definido, com
aprovação do IBAMA, no Plano de Trabalho (PL) para os estudos referentes à ic�ofauna, que previa a
análise alimentar e reprodu�va de 30 indivíduos das 3 espécies (10 por espécie) mais capturadas em cada
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campanha. Estes indivíduos deveriam ser selecionados de forma a abranger o maior número possível de
biótopos.

De fato, não há dúvida de que o empreendedor obedeceu ao definido nos documentos supracitados. No
entanto, como já mencionado na análise do EIA, considera-se que o número de espécies, o número de
indivíduos por espécie e a pouca variabilidade ambiental dos indivíduos analisados não permi�u uma
análise robusta e consistente destes aspectos fundamentais do ciclo de vida da comunidade íc�ca local.
Quando muito, permi�u uma caracterização expedita destes aspectos para as 9 espécies analisadas.

Sugere-se que seja solicitado ao empreendedor que, muito embora tenha atendido ao proposto no TR
e no PL, realize novas campanhas de campo, abrangendo um ciclo hidrológico completo, realizando
análises alimentares e reprodu�vas de um número de espécies representa�vo da comunidade da
ic�ofauna local, com detalhamento para as mais importantes. Após as campanhas, o estudo deve ser
reapresentado.

Ressalta-se que o empreendedor se colocou à disposição para iniciar estas campanhas logo após à
emissão da Licença Prévia do empreendimento, sugerindo que as solicitações constassem como
condicionantes da LP.

Como já mencionado anteriormente nesse Parecer, considera-se que a realização das campanhas com
vistas à ampliação das informações sobre a ecologia alimentar e reprodu�va da comunidade íc�ca local é
de suma importância. Considera-se que sua realização após a emissão da LP contrariaria o caráter
precautório do processo de avaliação de impacto ambiental.

Ainda quanto ao diagnós�co da ic�ofauna, sugere-se que a COHID realize levantamento documental no
processo deste empreendimento com vistas a atestar o efe�vo cumprimento do item "c” da
Condicionante 2.4 da ACCTMB 217/2013, que autorizou a coleta de exemplares da ic�ofauna. No caso de
não cumprimento, sugere-se avaliar a necessidade de envio de Parecer específico à DIPRO para eventual
sanção administra�va para o empreendedor.

 

2.6.3.2 Ic�oplâncton

Faça nova revisão bibliográfica sobre o tema, atualizando a discussão dos resultados, considerando novas
fontes de dados;

A bibliografia referente à ic�ofauna empregada no estudo foi atualizada, sendo apresentada listagem
com 34 novas referências. Destas, apenas 4 foram u�lizadas no diagnós�co do ic�oplâncton: DORIA, C. R.
C.; RUFFINO, M. L.; HIJAZI, N. C.; CRUZ, R. L da. A pesca comercial na bacia do rio Madeira no estado de
Rondônia, Amazônia brasileira, Acta Amazonica, 42(1): 29 – 40, 2012; LIMA, A. C AND ARAUJO-LIMA, C. A.
R. M. The distribu�ons of larval and juvenile fishes in Amazonian rivers of different nutrient status.
Freshwater Biology, 2004, 49, 787–800; SANTO ANTÔNIO ENERGIA - SAE. Relatório Consolidado VII:
Programa de Conservação da Ic�ofauna do Rio Madeira na área de influência da UHE Santo Antônio -
Subprogramas de Ecologia e Biologia, Ic�oplâncton e Monitoramento da A�vidade Pesqueira. 22º
RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL PERIÓDICO- RSAP. abril de 2019 a março de 2020, PORTO VELHO - RO e
SANTOS, G.M.; MÉRONA, B.; JURAS, A.A.; JÉGU, M. 2004. Peixes do baixo rio Tocan�ns: 20 anos depois da
Usina Hidrelétrica Tucuruí. Brasília, Eletronorte. 215p.

A análise consolidada foi reapresentada, contudo poucas informações que pudessem aclarar as dúvidas
levantadas no Parecer anterior foram incorporadas ao texto.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Atualize a classificação taxonômica das espécies que não haviam sido, à época da elaboração do
diagnós�co, iden�ficadas ao nível de espécie, reapresentando nova listagem.

O empreendedor jus�ficou o baixo número de espécies iden�ficadas pelo menos ao nível de gênero.
Alegou que o material coletado estava nos estágios iniciais de desenvolvimento, o que, juntamente com a
escassa literatura sobre o assunto, dificultou a iden�ficação nos níveis desejados.
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Muito embora a jus�fica�va seja aceitável, esta deficiência prejudicou o nível de detalhamento dos
resultados, fragilizando as inferências apresentadas no estudo quanto aos locais e a sazonalidade de
ocorrência dos eventos reprodu�vos.

Tal fato, combinado com as deficiências já apontadas anteriormente quanto aos estudos rela�vos aos
aspectos reprodu�vos da comunidade íc�ca local, dificultam um perfeito entendimento deste importante
aspecto do ciclo de vida da ic�ofauna.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

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;

O empreendedor incluiu no Estudo uma referência nova que estudou nove rios Amazônicos (rios
Madeira, Juruá, Purus, Negro, Urubu, Tefé, Tapajós, Trombetas e Nhamundá), com diferentes níveis de
nutrientes, nos períodos de enchente e cheia. Os valores de densidade de larvas nos rios mencionados
são maiores do que os iden�ficados no EIA para o rio Ji-Paraná. Esta afirmação não esclarece, contudo, se
os valores observados no EIA são menores devido a caracterís�cas ambientais próprias do Ji-Paraná ou a
deficiências relacionadas às coletas de dados.

Como mencionado anteriormente, estes baixos valores na densidade de ovos e larvas poderiam
prejudicar o nível de detalhamento dos resultados, fragilizando as inferências apresentadas no estudo
quanto aos locais e a sazonalidade de ocorrência dos eventos reprodu�vos.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Apresente os testes realizados para avaliar a adequação dos dados ao método paramétrico empregado
(ANOVA). Caso os dados não sejam adequados, u�lizar o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis;

Toda a metodologia referente aos testes esta�s�cos foi reapresentada e complementada com as
solicitações propostas. Foram aplicados testes obje�vando verificar a adequação dos dados à modelagem
esta�s�ca paramétrica. As variáveis número de larvas e ovos do ic�oplâncton, por não atenderem aos
pressupostos de normalidade, foram transformadas em rankings visando obter distribuições normais.
Contudo, mesmo após esta transformação, con�nuaram não sendo adequadas para aplicação de testes
de hipóteses paramétricos. Mesmo assim, o estudo manteve as análises com o teste de hipóteses
ANOVA, o que não deveria ter sido feito.

Dessa forma, considera-se que os dados foram modelados incorretamente, devendo ter sido analisados
por métodos não paramétricos.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Aplique teste de comparação de médias a posteriori adequado ao teste de hipótese empregado;

Foi realizada análise esta�s�ca incorreta, conforme mencionado anteriormente.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Repita a análise consolidada de ic�oplâncton, considerando a aplicação correta dos testes esta�s�cos;

Foi realizada análise esta�s�ca incorreta, conforme mencionado anteriormente.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Aprofunde as discussões apresentadas no texto sobre a importância do rio Ji-Paraná, seus tributários e
lagoas na reprodução da ic�ofauna local, principalmente no que se refere ao papel dos tributários e
lagoas como alterna�vas para migração e realização de etapas do ciclo reprodu�vo.
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O empreendedor alegou que, com base nos dados ob�dos em campo, a equipe responsável pelo estudo
foi capaz de inferir conclusões a respeito da perda de áreas fontes de recursos alimentares e de
importância para a reprodução de diversas espécies de peixes após a formação do reservatório. Afirmou
ainda que estes resultados seriam confirmados na etapa de monitoramento da ic�ofauna.

Como já mencionado na análise da ic�ofauna, considera-se que essas discussões não foram
aprofundadas, possivelmente porque os dados ob�dos quanto aos aspectos reprodu�vos se restringiram
a poucas espécies, indivíduos e locais, no caso da ic�ofauna, e poucas larvas e ovos para o ic�oplâncton.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Não foram apresentadas es�ma�vas para os índices ecológicos riqueza, diversidade, equitabilidade,
similaridade e dominância;

O empreendedor jus�ficou que não foi possível realizar o cálculo de diversidade, equitabilidade,
similaridade e dominância devido à impossibilidade de quan�ficar as larvas no menor nível taxonômico.
Mas afirmou que foram apresentadas, nas complementações, es�ma�vas para o índice riqueza das 4
campanhas. Ressalta-se, contudo, que, no texto referente à Análise Consolidada do Ic�oplâncton não
foram encontradas estas es�ma�vas.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

As análises de densidade do ic�oplâncton considerando os diferentes itens taxonômicos, conforme
Parágrafo 185 do TR, não foi realizada;

O empreendedor jus�ficou a não realização dessa análise, alegando que o material coletado estava nos
estágios iniciais de desenvolvimento, o que dificultou a iden�ficação nos níveis taxonômicos desejados.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Não foram avaliados os locais de ninhos/desova nem os locais de desenvolvimento, como previsto no
Plano de Trabalho

O empreendedor relatou que, muito embora o esforço da equipe de campo, não foi possível iden�ficar
locais de desova e desenvolvimento. Espera que estas questões sejam melhor esclarecidas nos programas
de monitoramento.

Entende-se, contudo, que os aspectos reprodu�vos da ic�ofauna são de suma importância na avaliação
ambiental da implantação do empreendimento. Considera-se, ainda, que os esforços e a metodologia de
coleta u�lizados para esta avaliação não foram suficientes para a geração robusta de dados, conforme já
explicitado em itens anteriores.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Não foram realizadas coletas noturnas de ic�oplâncton, conforme previsto no Plano de Trabalho.

O empreendedor jus�fica a não realização de coletas noturnas alegando que, ainda que o Plano de
Trabalho tenha apresentado na seção de tratamento dos dados de ic�oplâncton que estes seriam
avaliados conforme os horários de captura dos ovos e larvas, não havia previsão dessa modalidade de
coleta na metodologia apresentada no Plano.

Essa jus�fica�va não pode se considerar válida pois, no subitem Ic�oplâncton, do item 6.0 - Tratamento
dos Dados do referido Plano de Trabalho, constava: “A análise da abundância do ic�oplâncton na
super�cie e no fundo será realizada a par�r das densidades ob�das. O horário de captura de ovos e de
larvas será avaliado a par�r das densidades destes por horário (diurno e noturno) de amostragem
considerando o período de estudos. Serão realizadas análises univariadas e mul�variadas para esta a
comunidade, considerando inclusive a sazonalidade e os biótopos amostrados (5.3.3.4 - item 185)”
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Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Assim como já mencionado na análise do diagnós�co da ic�ofauna, 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 ic�ofauna local deveriam ser mais aprofundadas. Principalmente, no que se
refere ao papel dos tributários e lagoas como alterna�vas para migração e realização de etapas do ciclo
reprodu�vo. Sendo assim, sugere-se que o diagnós�co do ic�oplâncton seja reapresentado, considerando
as complementações solicitadas e com a realização de novas coletas sazonais durante um ciclo
hidrológico completo, u�lizando metodologia mais adequada, a ser definida posteriormente, que preveja
coletas noturnas e u�lização de formas de coleta complementares. Após as campanhas, devem ser
reapresentados os resultados e refeitas as discussões e conclusões.

O empreendedor informou que incorporou parte do que foi solicitado ao texto atual rela�vo ao
diagnós�co do ic�oplâncton. Constata-se, contudo, as informações atualizadas pouco alteraram o
diagnós�co anteriormente apresentado e que já havia sido considerado insuficiente.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Conclusões gerais para Ic�oplâncton

Poucas solicitações do IBAMA foram atendidas e pode-se afirmar que o texto do diagnós�co referente ao
ic�oplâncton pouco mudou em relação ao anterior. Não foram apresentadas jus�fica�vas técnicas para o
não atendimento das solicitações.

Sendo assim, sugere-se que seja solicitado ao empreendedor que realize novas coletas sazonais durante
um ciclo hidrológico completo, u�lizando metodologia mais adequada, que preveja a realização de
coletas noturnas e a u�lização de formas de coleta complementares. Após as campanhas, o estudo deve
ser reapresentado.

 

2.7 Flora

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.

Foram incluídas na complementação do EIA (SEI 8696460) informações atualizadas referentes aos Planos
de Manejo disponíveis para as Unidades de Conservação localizadas na AII e na AER do AHE Tabajara,
assim como a descrição da vegetação existente em cada uma delas.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.7.1 Mapeamento da Cobertura Vegetal e Uso do Solo

“Outro ponto importante é que os dados secundários foram acessados até 2014, podendo ter havido
mudanças significa�vas ao longo dos úl�mos 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.”

A atualização dos dados foi realizada por meio de dados do Projeto PRODES de 2019. Segundo o novo
levantamento a Amazônia Legal e o estado de Rondônia perderam 15,84% e 39,42% de sua cobertura
vegetal, respec�vamente. Considerando a bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná há 54,56% de áreas
antropizadas, quanto a AII 45,08% dela está antropizada e a AID apresenta 31,14% de áreas antropizadas.
Destacou-se o aumento de 0,93% do desmatamento da Amazônia Legal entre 2012 e 2019, 3,31% no
Estado de Rondônia, de 5,81% na AER, de 22,89% na AII e de 14,18% na AID.

No que se refere as Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade, os dados foram revisados
em 2018, sendo que a principal alteração foi a exclusão das Unidades de Conservação e Terras Indígenas,
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sendo composta atualmente principalmente de áreas antropizadas. Foi ressaltada a importância de 3
APCB’s presentes na AID (AMZ-408, AMZ-409 e AMZ-017), que ainda apresentam expressivos
remanescentes florestais, apesar do contato com áreas antropizadas.

Tabela: Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade inseridas parcial ou integralmente na AER, AII e AID
(fonte: EIA do AHE Tabajara).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

“Em relação à primeira campanha, o texto não deixa claro o número de parcelas amostradas, sendo
necessária a revisão do texto quanto a este assunto e que seja explicitado quais parcelas foram visitadas
em cada campanha. Levando em consideração que essas parcelas também foram u�lizadas para o
levantamento florís�co do estrato arbóreo, é necessário jus�ficar caso as parcelas não tenham sido
revisitadas na segunda campanha para iden�ficação de espécies.”

Conforme o apresentado na 1° Campanha, foram mensuradas as cinco parcelas dos Módulos 1 e 4 (L1,
L2, L3, L4 e L5), três parcelas do Módulo 5 (L1, L2 e L3), uma parcela dos Módulos 2 e 3 (L1) e as três
parcelas localizadas nas ilhas do rio Ji-Paraná (I1, I2 e I3). Na 2° Campanha foram mensuradas quatro
parcelas dos Módulos 2 e 3 (L2, L3, L4 e L5), duas parcelas do Módulo 5 (L4 e L5) e as cinco parcelas do
Módulo 6 (L1, L2, L3, L4 e L5). Por fim, na 3° Campanha foram mensuradas as duas parcelas
complementares (CF1 e CF2). Conforme o citado na complementação e verificado no EIA, a informação
foi apresentada na tabela 5.3.2.2.2.b.1-2.
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Contudo deve ser considerado que o texto do EIA é extenso e a informação deveria ter sido repe�da ao
longo do texto. Um exemplo é o texto da página 263:

“A primeira campanha de campo do levantamento fitossociológico 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, 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.

O levantamento sistemá�co da flora herbácea e subarbus�va (“parcelas pontuais”) e o
levantamento florís�co sele�vo (não-sistemá�co) foi realizado em duas campanhas de campo, entre
os dias 19 de agosto e 02 de setembro de 2013 (período de seca) e entre os dias 11 e 25 de
fevereiro de 2014 (período de cheia). A realização destas duas campanhas em períodos dis�ntos de
condições de chuvas ocorreu a fim de contemplar diferentes épocas com possibilidade de existência
de plantas em seu período fér�l, aumentando as possibilidades de iden�ficação das espécies
botânicas registradas.

A primeira campanha de campo do levantamento fitossociológico 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, 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.”

É possível observar que o texto não cita a tabela e apesar do primeiro parágrafo citado apresentar o
número total de parcelas por campanha a redação não deixa claro quais foram.

Outro ponto que pode gerar confusão são os mapas não definirem a localização dos módulos e parcelas,
como exemplo é possível observar o mapa 5.3.2.2.2.b-1:  Localização das Parcelas de Amostragem da
Vegetação, apresentado na página 150.

Recortes do mapa 5.3.2.2.2.b-1:  Localização das Parcelas de Amostragem da Vegetação (fonte: EIA do AHE
Tabajara).
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É possível observar que algumas parcelas são iden�ficadas como P1, P2, P3, P4, P5, sem iden�ficação de
módulo e outras não tem nenhuma iden�ficação.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

“Apesar da divisão dos agrupamentos por similaridade florís�ca ser per�nente, nota-se que as
comparações com outros estudos se tornam pouco significa�vas, principalmente quanto às
fitofisionomias campinarana e savana, não só por sua especificidade florís�ca, como também por sua
interação com a fauna. Neste sen�do, é necessária sua avaliação em separado.”

De forma a atender está solicitação foi avaliado em separado o levantamento fitossociológico realizado
nas fitofisionomias de Savana e Campinarana. Dessa forma, as análises fitossociológicas, de diversidade e
volumétricas foram feitas de forma independente para as parcelas de Savana (M4-L4 e M4-L5) e para as
parcelas de Campinarana (M2-L2 e M2-L3). A análise do estrato arbóreo com potencial madeireiro
considerou parcelas de 250 m x 40 m, para o estrato arbóreo e regenerante foram analisadas subparcelas
de 250 m x 20 m.

O EIA do AHE Tabajara encontrou um número inferior de espécies por hectare nas fisionomias Savana e
Campinarana, quando comparado a outros estudos, diferença que pode ser explicada por diferenças de
metodologia entre os trabalhos.

Em relação ao índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) foram encontrados os valores H’=2,38
nats/ind. na Savana e de H’=1,22 nats/ind para a Campinarana. O índice de Simpson (C), apresentou-se
maior na Savana (C=0,84) do que na Campinarana (C=0,54). Estes dados evidenciam a maior diversidade
registrada na Savana.

O índice de equabilidade de Pielou (J’), apresentou-se superior na Savana, sendo J’=0,76, refle�ndo uma
menor dominância entre espécies, do que na Campinarana, sendo J’=0,51, valor jus�ficado pela forte
dominância de Humiria balsamifera encontrada nesta úl�ma formação. O intervalo de confiança de 95%
es�mado pela riqueza de Jackknife (T) para o índice de diversidade de Shannon-Wiever (H’) também foi
superior na Savana (0,68 a 4,47) quando comparado a Campinarana (0,42 a 2,24).

A Savana apresentou 3,77 m²/ha de área basal por hectare média, altura total média de 9,55 m e volume
por hectare médio 26,99 m³/ha. Quanto a Campinarana a área basal por hectare média de 3,04 m²/ha,
DAP médio de 15,69 cm, altura total média de 5,58 m e volume por hectare médio de 12,85 m³/ha.
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Na Savana, a 1º no ranking de VI foi Humiria balsamifera com 21,78%, apresentando também a maior
densidade absoluta (DA=49) e a segunda maior área basal por hectare (DoA=0,917 m²/ha). Byrsonima
coccolobifolia foi a 2º no ranking de VI (21,31%), 2º em densidade absoluta, com DA=20 e de porte
elevado para a formação (1º em área basal por hectare com DoA=1,638). Myrcia splendens foi a 3º no
ranking de VI (7,03%), 4º em densidade absoluta, com DA=10, mas com indivíduos de médio porte para a
formação (3º em área basal por hectare com DoA=0,291 m²/ha). Na Campinarana, a 1º no ranking de VI
foi Humiria balsamifera com 44,65%, apresentando também a maior densidade absoluta (DA=93) e a
maior área basal por hectare (DoA=1,866 m²/ha), sendo espécie muito dominante em apenas uma das
parcelas inventariadas. Mauri�a flexuosa foi a 2º no ranking de VI (19,21%), 2º em densidade absoluta,
com DA=24 e de porte elevado para a formação (2º em área basal por hectare com DoA=0,805). Clusia
renggerioides foi a 3º no ranking de VI (7,75%), 3º em densidade absoluta, com DA=7 e com indivíduos de
médio porte para a formação (3º em área basal por hectare com DoA=0,122 m²/ha). As 05 espécies mais
importantes do inventário de cada formação vegetal, exceto as mortas, somam um valor de importância
(VI%) de 60,97% na Savana e 78,61% na Campinarana.

Foi iden�ficado no estudo, predomínio dos pequenos diâmetros, conferindo uma distribuição diamétrica
em forma de “J” inver�do, sendo que 87,9% dos indivíduos encontram-se na primeira classe de diâmetro
(10 - 20 cm) na Savana e 82,8% na Campinarana. Há também a baixa ocorrência em pra�camente todas
as classes de grandes diâmetros.

Quanto a es�ma�va do volume de material lenhoso comercial existente nas áreas de intervenção para
implantação do empreendimento, em cada formação considerada, bem como o respec�vo intervalo de
confiança, es�ma-se que haja 1.088.066 m³ ou 1.554.381 estéreis de material lenhoso comercial nas
áreas de intervenção, sendo a maior parte na Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e
Submontana (736.953 m³) e na Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial (350.631 m³). Na Savana esse
volume é 460 m³ e na Campinarana 22 m³.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

“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 ex�nção.”

Quanto a esse comentário, foi respondido que: “... destaca-se que foi dada especial atenção no EIA do
AHE Tabajara para as 21 espécies arbóreas com algum grau de ameaça de ex�nção e exclusivas de
alguma das formações vegetais existentes nas áreas de influência direta e indireta.” Seguida de nova
descrição de ocorrência das espécies. Tendo em vista a resposta esclarecemos que, esse comentário se
refere a uma atenção geral ao longo do EIA, principalmente quanto ao reba�mento da existência dessas
espécies nos impactos considerados e se estão sendo consideradas nos programas ambientais, se existe
risco de ex�nção local, entre outros.

Quanto ao texto apresentado é relevante citar que as espécies:

Etaballia dúbia: Na amostragem realizada sua ocorrência foi restrita à área do futuro reservatório e
dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos. Com densidade de 1,6 indivíduos por hectare.

Macrolobium acaciifolium: Na amostragem realizada apareceu em unidades amostrais localizadas dentro
e fora do reservatório, nas margens esquerda e direita do rio Ji-Paraná, dentro e fora do PARNA dos
Campos Amazônicos com densidade de 0,6 indivíduos por hectare.

Macrolobium suaveolens: Apresentou densidade de 5,4 indivíduos por hectare, não sendo considerada
espécie rara na amostragem realizada, com registros dentro e fora do futuro reservatório, nas margens
esquerda e direita do rio Ji-Paraná e dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos.

Virola surinamensis: No presente inventário foi amostrada apenas dentro do futuro reservatório, porém
nas margens esquerda e direita do rio Ji-Paraná e dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com
densidade de 0,6 indivíduos por hectare.

Apuleia leiocarpa: Na amostragem realizada apresentou-se apenas fora do reservatório, nas margens
esquerda e direita do rio Ji-Paraná e dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com densidade de
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0,19 indivíduos por hectare.

Bauhinia forficata: No levantamento, a espécie foi amostrada apenas fora do reservatório, na margem
direita do rio Ji-Paraná, fora do PARNA dos Campos Amazônicos e com densidade de 0,286 indivíduos por
hectare.

Bertholle�a excelsa: No levantamento fitossociológico apresentou densidade de 0,095 indivíduo/hectare.
Além disso, o único exemplar registrado na amostragem está inserido em parcela localizada fora do
reservatório, na margem direita do rio Ji-Paraná e fora do PARNA dos Campos Amazônicos. Entretanto,
esta espécie também foi registrada no levantamento florís�co realizado na margem esquerda do
reservatório e dentro do PARNA dos Campos Amazônicos.

Buchenavia parvifolia: no presente levantamento foi registrada apenas fora do futuro reservatório, na
margem direita do rio JiParaná e dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com densidade de
0,571 indivíduos por hectare.

Couratari guianensis: No levantamento fitossociológico realizado, esta espécie foi encontrada apenas na
margem direita do rio Ji-Paraná e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com DA=0,571
indivíduos/hectare.

Eschweilera cyathiformis: A éspecie foi amostrada exclusivamente fora do futuro reservatório, na margem
direita do Rio Ji-Paraná e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com densidade de 0,095
indivíduos/hectare.

Guarea trunciflora: No estudo, a espécie foi amostrada nas margens direita e esquerda do rio Ji-Paraná,
dentro e fora do reservatório e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com densidade de 0,476
indivíduos/hectare.

Lecythis barnebyi: Na amostragem apresentou registro exclusivo à margem direita do rio Ji-Paraná,
dentro do reservatório e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com densidade absoluta de 0,095
indivíduos/hectare.

Lecythis prancei: Na amostragem realizada obteve densidade absoluta de 0,381 indivíduos/hectare.
Registrada nas margens direita e esquerda do rio Ji-Paraná, apenas fora do futuro reservatório e dentro e
fora do PARNA dos Campos Amazônicos.

Macrolobium limbatum: No presente estudo foi registrada nas margens esquerda e direita do rio Ji-
Paraná, dentro e fora do futuro reservatório, dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos e com
densidade de 1,619 indivíduos/hectare.

Manilkara cavalcantei: No presente estudo foi registrada nas margens esquerda e direita do rio Ji-Paraná,
porém fora do reservatório e dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com densidade de 0,286
indivíduos/hectare.

Mezilaurus itauba: Na amostragem foi iden�ficada em ambas as margens do rio Ji-Paraná, dentro e fora
do futuro reservatório e dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com densidade absoluta de
2,571 indivíduos por hectare.

Micropholis casiquiarensis: No estudo foi amostrada exclusivamente na margem esquerda do rio Ji-
Paraná, fora dos limites do futuro reservatório e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com densidade
de 0,095 indivíduos por hectare.

Nyc�calanthus speciosus: Apresentou densidade por hectare de DA=0,095, com 01 indivíduo amostrado
em parcela localizada fora do reservatório, na margem direita do rio Ji-Paraná e fora do PARNA dos
Campos Amazônicos.

Pouteria mínima: No presente levantamento foi registrada em ambas as margens do rio Ji-Paraná, dentro
e fora dos limites do futuro reservatório e dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos, com
densidade de 3,905 indivíduos por hectare, não sendo considerada espécie rara na amostragem
realizada.

Pouteria pallens: Sua densidade por hectare foi de DA=0,476, com 03 exemplares registrados fora do
reservatório e 02 exemplares registrados na área do reservatório, em ambas as margens do rio Ji-Paraná
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e dentro e fora do PARNA dos Campos Amazônicos.

Swietenia cf. macrophylla: No levantamento fitossociológico encontrou-se densidade de 0,19 indivíduos
por hectare, com 2 exemplares ocorrendo fora do reservatório, na margem direita do rio Ji-Paraná e
dentro do PARNA dos Campos Amazônicos.

Foi ressaltado ainda que a lista ob�da das espécies com algum grau de ameaça será considerada para a
determinação de espécies-alvo para o salvamento de germoplasma vegetal.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

“...Observou-se ainda um número significa�vo de espécies não iden�ficadas 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 iden�ficação.”

A complementação em seus anexos (8696466) apresentou o seguinte texto:

“Das 704 espécies arbóreas provenientes do levantamento fitossociológico realizado no EIA do AHE
Tabajara, 05 não puderam ser iden�ficadas completamente, sendo u�lizada a abreviatura taxonômica
“cf.”, o que representa 0,7% do total (Vitex cf. odorata, Miconia cf. trianae, Swietenia cf. macrophylla,
Myrcia cf. splendens e Coussarea cf. graciliflora). Entretanto, nenhuma das espécies arbóreas do
levantamento fitossociológico recebeu a abreviatura taxonômica “aff.”.

Com relação à outras indeterminações, 66 morfoespécies arbóreas provenientes do levantamento
fitossociológico receberam o epíteto “sp.”, sendo iden�ficadas até gênero (66 morfoespécies) ou até
família (3 morfoespécies), o que representa 9,4% do total. Assim, o total de indeterminações de espécies
arbóreas do levantamento fitossociológico foi de 10,1%.”

Quanto ao EIA na página 170, 2º parágrafo é citado que: “O número de espécies total amostrado,
somando-se os levantamentos fitossociológicos dos três agrupamentos, foi de 682 espécies (excluindo-se
as árvores mortas). Dessas, 322 espécies foram exclusivas das florestas de “terra-firme” (47,2% do total
de espécies), 141 foram exclusivas das florestas aluviais (20,7%), 18 espécies foram exclusivas do
agrupamento Savana/Campinarana (2,7%) e apenas 02 espécies foram amostradas nos três
agrupamentos (0,3%), Hevea brasiliensis e Sloanea laurifolia.”

Conforme o citado na complementação: “Segundo informações do Herbário, as iden�ficações das
amostras tombadas não foram analisadas, permanecendo o nível de indeterminação equivalente a data
do depósito. As exsicatas foram digitalizadas e encontram-se disponíveis na Rede speciesLink (INCT -
Herbário Virtual da Flora e dos Fungos39), com a mesma iden�ficação fornecida na data do depósito.”

Devendo ser explicado de onde vieram esses novos números.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

“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 cien�ficos realizados na região.”

Em resposta foram analisadas as informações con�das nos 6º e 8° Relatórios Semestrais do Programa de
Conservação da Flora - Subprograma de Monitoramento da Flora da Hidrelétrica de Jirau referentes,
respec�vamente, aos períodos das a�vidades de maio a outubro de 2015 e maio a outubro de 2016.

Para a UHE Santo Antônio foram analisadas as informações con�das no Relatório da 3° Campanha do
Subprograma de Monitoramento da Sucessão Vegetal (Fase de Pós-Enchimento do Reservatório),
elaborado pela Santo Antônio Energia e pela Sete Soluções e Tecnologia Ambiental, que consolida os
dados das coletas realizadas no final da estação chuvosa de 2012/2013 e durante a estação seca de 2013.

Lembramos que é possível ter acesso aos processos das UHE’s Jirau (02001.000508/2008-99) e Santo
Antônio (02001.002715/2008-88), por meio de uma solicitação encaminhada para e-mail:
cohid.sede@ibama.gov.br.

mailto:cohid.sede@ibama.gov.br
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Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

“Tendo em vista a proximidade do empreendimento com várias Unidades de Conservação sugere-se que
seja avaliada a per�nência de comparar através da análise da especificidade florís�ca 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.”

Foram comparadas as listas de espécies encontradas no PARNA dos Campos Amazônicos, a FLONA de
Jacundá, a Reserva Extra�vista Estadual Rio Preto Jacundá, a FLONA de Humaitá e a Terra Indígena
Tenharim-Marmelos, com as espécies encontradas nas áreas de influência do AHE Tabajara. As áreas em
questão possuem Florestas Ombrófilas Aberta e Densa, Savanas ocorrendo de forma representa�va e
Campinaranas iden�ficadas na FLONA de Humaitá, no PARNA dos Campos Amazônicos e na Terra
Indígena Tenharim-Marmelos.

Conforme o apresentado, o Plano de Manejo da FLONA de Jacundá amostrou 286 espécies arbóreas.
Dessas, 161 foram amostradas também no EIA do AHE Tabajara, equivalente a 56,3% de similaridade
florís�ca. Quando comparado apenas com as parcelas de Savana do EIA do AHE Tabajara, foram
amostradas 22 espécies, sendo que nenhuma foi apresentada no Plano de Manejo da FLONA de Jacundá.

O Plano de Manejo da RESEX Rio Preto Jacundá amostrou 471 espécies arbóreas. Dessas, 171 foram
amostradas também no EIA do AHE Tabajara, equivalente a 36,3% de similaridade florís�ca. Quando
comparado apenas com as parcelas de Savana do EIA do AHE Tabajara, foram amostradas 22 espécies,
sendo que duas (Pouteria torta e Xylopia amazonica) também foram amostradas pelo Plano de Manejo
da RESEX Rio Preto Jacundá. Com relação à Campinarana, foram amostradas 10 espécies de árvores no
EIA da AHE Tabajara, sendo que apenas Hevea brasiliensis ocorre na RESEX Rio Preto Jacundá.

Destacou-se que para a FLONA de Humaitá, o PARNA dos Campos Amazônicos e a Terra Indígena
Tenharim-Marmelo a análise de especificidade florís�ca foi realizada através da comparação com os
registros de coleta disponíveis na rede speciesLink. Foram encontradas 111 espécies com registro de
coleta na FLONA de Humaitá, sendo que 19 espécies arbóreas também ocorreram nos levantamentos de
flora do AHE Tabajara. Quando comparado apenas com as parcelas de Savana do EIA do AHE Tabajara,
foram amostradas 22 espécies, sendo que nenhuma dessas foi coletada na FLONA de Humaitá. Com
relação à Campinarana, foram amostradas 10 espécies de árvores no EIA da AHE Tabajara, sendo que
nenhuma apresentou registro de coleta na FLONA de Humaitá.

O PARNA dos Campos Amazônicos registrou 220 espécies, sendo que 24 espécies arbóreas também
ocorreram nos levantamentos de flora do AHE Tabajara. Quando comparado apenas com as parcelas de
Savana do EIA do AHE Tabajara, das 22 espécies amostradas, quatro (Brosimum gaudichaudii, Byrsonima
coccolobifolia, Humiria balsamifera e Qualea grandiflora) também foram coletadas no PARNA dos
Campos Amazônicos. Com relação à Campinarana, foram amostradas 10 espécies de árvores no EIA da
AHE Tabajara, sendo que apenas Mauri�a flexuosa e Humiria balsamifera apresentaram registro de
coleta no PARNA dos Campos Amazônicos.

Por fim, foram encontradas 212 espécies com registro de coleta na Terra Indígena Tenharim-Marmelos,
sendo que 29 também ocorreram nos levantamentos de flora do AHE Tabajara. Quando comparado
apenas com as parcelas de Savana do EIA do AHE Tabajara, das 22 espécies amostradas, apenas Humiria
balsamifera também foi coletada na TI. Com relação à Campinarana, foram amostradas 10 espécies de
árvores no EIA da AHE Tabajara, sendo que apenas Humiria  balsamifera apresentou registro de coleta na
TI.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

“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 iden�ficados pode ser resultado de algumas parcelas terem sido amostradas em uma única
campanha. Nesse caso indivíduos que poderiam apresentar material fér�l em uma segunda campanha
teriam sido iden�ficados.”



28/03/2022 14:15 SEI/IBAMA - 9779902 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11012005&infr… 86/119

A complementação do EIA do AHE Tabajara informa que:

“Primeiramente, destaca-se que todos os módulos foram visitados para realização de levantamento
florís�co pelo menos em duas campanhas (seca e cheia), com exceção das duas parcelas complementares
(fora dos Módulos), que foram instaladas na 3° Campanha.

De qualquer maneira, as informações a respeito de quais parcelas foram mensuradas em cada uma das
três campanhas realizadas pelo levantamento fitossociológico do EIA do AHE Tabajara são apresentadas
no Volume V, Capítulo 5.0, Seção 5.3.2.2.2, páginas 134 e 135, mais precisamente na Tabela 5.3.2.2.2.b.1-
1. Além disso, na Tabela 5.3.2.2.2.b.2-1 (página 153 da mesma Seção) foi apresentada a data correta em
que cada parcela foi mensurada.”

Contudo apesar do texto afirmar que as parcelas foram visitadas em duas campanhas as tabelas mostram
apenas uma visita por campanha.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

“Solicita-se que seja jus�ficado o não atendimento dos itens 154 e 155 do TR, referentes a iden�ficação
das espécies da flora. E que seja considerada a necessidade de outras campanhas de campo com obje�vo
de melhorar o percentual de espécies iden�ficadas.”

A complementação do EIA do AHE Tabajara cita que:

Ademais, 109 espécimes coletados no EIA do AHE Tabajara foram tombados no Herbário Rondoniense
João Geraldo Kuhlmann da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), conforme declaração de 04 de
julho de 2017 (Anexo 20). Em agosto de 2020, a presente consultoria entrou em contato com a curadoria
do herbário para obter informações sobre o avanço na iden�ficação do material coletado. Segundo
informações do Herbário, as iden�ficações das amostras tombadas não foram analisadas, permanecendo
o nível de indeterminação equivalente ao da data do depósito. As exsicatas foram digitalizadas e
encontram-se disponíveis na Rede speciesLink (INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos43), com a
mesma iden�ficação fornecida na data do depósito.

Com relação ao material estéril coletado, 36 amostras foram enviadas ao Herbário da Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), sendo descartadas por não apresentarem flor ou fruto. Durante o
levantamento de campo, muitas das espécies encontradas em estado vegeta�vo foram fotografadas,
principalmente as caracterís�cas notáveis do tronco (como formato, cor da casca e da entrecasca,
presença de exsudação como seixa, látex e resina, presença de sapopemas, dentre outras), das folhas e
dos ramos (glândulas, látex, tricomas, es�pulas, etc.), conforme registros fotográficos apresentados no
Volume V, Capítulo 5.0, Seção 5.3.2.2.2(páginas 226 a 260 e 334 a 351).

Por fim, 3 famílias botânicas �veram a iden�ficação das espécies determinadas por especialista: Marcelo
Trovó Lopes de Oliveira para Eriocaulaceae, Maria das Graças Lapa Wanderley para Xyridaceae e Rodrigo
Schütz Rodrigues para Rapateaceae. Esta consulta aos especialistas para iden�ficação de espécies de alta
complexidade taxonômica auxiliou a diminuir o número de indeterminações apresentadas no EIA do AHE
Tabajara.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

“Em relação ao levantamento florís�co 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.”

A solicitação não foi mencionada no texto da complementação, ressalta-se que essa solicitação é
referente apenas a uma simples correção do texto de forma a deixar o texto coerente com a
metodologia.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.
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“Não foram iden�ficadas 249 espécies no geral do levantamento florís�co, 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 iden�ficação das espécies, é possível
que tenha havido algum avanço na iden�ficação das exsicatas depositadas nos herbários, definição de
espécies indefinidas, atualizações de nomes cien�ficos, atualização de listas de espécies ameaçadas e
etc., sendo, portanto, necessária à sua atualização. Caso não tenha havido avanço quanto a iden�ficação
das espécies, deverão ser realizadas novas campanhas de campo.”

A porcentagem de indeterminações foi explicada pela dificuldade na iden�ficação de exemplares que se
encontram em estágio inicial de desenvolvimento. E pela ausência de flores e frutos em plantas não
adultas. Indicando uma possível deficiência do método da vara.

Dentre os espécimes coletados 109 foram tombados no Herbário Rondoniense João Geraldo Kuhlmann
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), não houve atualização das iden�ficações.

As amostras encaminhadas ao Herbário Rondoniense João Geraldo Kuhlmann da Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), foram descartadas.

Os nomes cien�ficos e a lista de espécies ameaçadas foram atualizados.

Tendo em vista as possíveis deficiências do método, é improvável que sejam alcançados avanços
significa�vos no caso de novas campanhas.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

“Em referência à comparação entre a AHE Tabajara e as hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, reforça-se a
necessidade de que sejam u�lizados estudos mais recentes como o Inventário para supressão de
vegetação, relatórios de acompanhamento e possíveis estudos com base na área.”

Em resposta foram analisadas as informações con�das nos 6º e 8° Relatórios Semestrais do Programa de
Conservação da Flora - Subprograma de Monitoramento da Flora da Hidrelétrica de Jirau referentes,
respec�vamente, aos períodos das a�vidades de maio a outubro de 2015 e maio a outubro de 2016.

Para a UHE Santo Antônio foram analisadas as informações con�das no Relatório da 3° Campanha do
Subprograma de Monitoramento da Sucessão Vegetal (Fase de Pós-Enchimento do Reservatório),
elaborado pela Santo Antônio Energia e pela Sete Soluções e Tecnologia Ambiental, que consolida os
dados das coletas realizadas no final da estação chuvosa de 2012/2013 e durante a estação seca de 2013.

Lembramos que é possível ter acesso aos processos das UHEs Jirau (02001.000508/2008-99) e Santo
Antônio (02001.002715/2008-88), por meio de uma solicitação encaminhada para e-mail:
cohid.sede@ibama.gov.br.

A comparação a qual a solicitação é a referente ao �tulo: “Análise da Especificidade Florís�ca entre o AHE
Tabajara e UHE’s Jirau e Santo Antônio”.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

“Observou-se ainda que apenas 9,5% das espécies não foram iden�ficadas 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
iden�ficação das espécies junto aos herbários que receberam as exsicatas, ou de outras campanhas de
campo visando a iden�ficação de espécies.”

O comentário acima é apenas um complemento da solicitação anterior, não cabendo avaliação de
atendimento.

Não cabe avaliação de atendimento.

 

“A espécie Vitex odorata Huber (Lamiaceae) deve ser considerada nos programas ambientais,
principalmente os seguintes: Programa de Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD, Programa de

mailto:cohid.sede@ibama.gov.br
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Resgate de Germoplasma e Operacionalização de Viveiro de Mudas, Programa de Implantação da Área
de Preservação Permanente do Reservatório – APP.”

O Programa de Resgate de Germoplasma e Operacionalização de Viveiro de Mudas teve sua redação
alterada de forma a atender à solicitação.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

“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
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.”

As tabelas foram atualizadas conforme o solicitado.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.7.2 Ecologia da paisagem

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.

O texto foi atualizado conforme o solicitado.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Levando em consideração a importância da fisionomia campinarana para a fauna e suas especificidades
florís�cas, seria importante conhecer as métricas desse ambiente.

O texto foi atualizado conforme o solicitado.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.8 Meio Socioeconômico

2.8.1 Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID)

A u�lização dos dados provenientes do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) é problemá�ca 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.

Nota-se um esforço de atualização dos dados socioeconômicos, especialmente baseado em projeções
oficiais mais recentes, de forma que a caracterização da AII e da AID tenha passado por evolução
decorrente do Parecer Técnico nº 110/2020-COHID/CGTEF/DILIC.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.8.2 Área Diretamente Afetada (ADA)

"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
quan�dade de pessoas afetadas é o entendimento do perfil sociocultural da população afetada. Nesse
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sen�do, entendemos que os dados apresentados são suficientes para fornecer uma caracterização ú�l da
�pologia 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 quan�dade de pessoas, famílias e
propriedades sujeitas ao impacto da formação do reservatório, sejam aferidos novamente na fase de
instalação, como a�vidade inerente a liberação de terras para implantação do empreendimento."

Nota-se um esforço de atualização dos dados socioeconômicos, especialmente baseado em projeções
oficiais mais recentes, de forma que a caracterização da AII e da AID tenha passado por evolução
decorrentes do Parecer Técnico nº 110/2020-COHID/CGTEF/DILIC.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.8.3 População Potencialmente Afetada Fora da ADA

"Apesar do Diagnós�co 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.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

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 freá�co, os quais tem
potencial de promover a inviabilização das condições de moradia em grande parte da Vila Tabajara. Neste
sen�do, considera-se adequada a inclusão preliminar da Vila Tabajara na ADA do empreendimento.

Na avaliação de mérito sobre os impactos ambientais esperados para o empreendimento, será realizada a
discussão sobre a natureza dos impactos ambientais previstos para a Vila Tabajara, bem como as medidas
possíveis de serem adotadas, inclusive eventual proposta de relocação.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

No que diz respeito à comunidade Dois de Novembro, por sua localização próxima ao eixo do barramento,
bem como a previsão da cons�tuição 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 alterna�vas de mi�gação/compensação de
impactos possam ser descritas no EIA."

Na avaliação de mérito sobre os impactos ambientais esperados para o empreendimento, será realizada a
discussão sobre a natureza dos impactos ambientais previstos para a Comunidade Dois de Novembro,
bem como as medidas possíveis de serem adotadas, inclusive eventual proposta de relocação.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.8.4. A�vidade Pesqueira

O presente diagnós�co apresentou um conjunto variado de informações sobre a a�vidade pesqueira da
região do empreendimento. Contudo, sua análise evidenciou importantes deficiências, que dificultam a
caracterização correta da a�vidade 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.
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Em sua resposta o empreendedor informou, em linhas gerais, a metodologia u�lizada no estudo, que
contou com um cadastro socioeconômico específico. Segundo o empreendedor, este cadastro permi�u o
levantamento censitário de informações importantes junto ao quan�ta�vo de 119 pescadores que
operam na região.

Não deixando de reconhecer a importância dos dados ob�dos e dos resultados apresentados no EIA,
considera-se ainda assim que houve deficiência na forma de obtenção dos dados (inclusive deixando de
atender, sem a apresentação de jus�fica�va técnica, itens do TR), sem obter dados ao longo de um ciclo
hidrológico (e não apenas entre períodos de safra e entressafra) que permi�riam es�mar variáveis
pesqueiras fundamentais - captura, esforço e CPUE - que não só possibilitariam uma caracterização mais
robusta como gerariam uma base de informações necessária para comparar com as ob�das no
monitoramento.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

O estudo deixou de atender, de forma sa�sfatória, análises solicitadas no Termo de Referência. Esta
inconformidade comprometeu os resultados e conclusões apresentadas. As deficiências iden�ficadas
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 exis�r pontos de desembarque e/ou
comercialização na área não jus�fica de forma conveniente a não obtenção de dados pesqueiros com o
uso da metodologia solicitada, uma vez que existem adaptações aplicáveis ao caso concreto;

O empreendedor voltou a jus�ficar a não obtenção de dados de desembarque pela impossibilidade de
iden�ficar pontos de desembarque com caracterís�cas e fluxos que permi�ssem algum �po de
quan�ficação.

Em sequência apresentou as informações sobre a quan�dade em peso da captura por viagem/dia, �po de
comprador de pescado excedente, renda média mensal na safra e na entressafra e os gastos com a pesca.

Resta claro que o �po de informação apresentada, muito embora relevante para a caracterização da
pesca, não possui o detalhamento e a acurácia dos dados provenientes de levantamentos baseados em
acompanhamento de desembarque pesqueiro. Neste caso, o ideal seria o monitoramento diário de
pontos de desembarque específicos, representa�vos da a�vidade na região. Contudo, percebe-se a
inexistência desse �po de estrutura na área de estudo. Muito embora a situação ideal não fosse possível,
a equipe responsável pelo estudo poderia ter optado por alterna�vas metodológicas equivalentes ao do
monitoramento diário de desembarque, que gerariam um conjunto de dados muito mais robusto do que
aquele u�lizado no EIA.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Não foi caracterizada e analisada, para a AID, a pesca de subsistência, iden�ficando a sua importância
para a composição da renda familiar, número de pessoas envolvidas e o grau de impacto do
empreendimento nesta a�vidade, conforme Parágrafo 299 do TR;

Na complementação foram apresentadas informações sobre o tempo como pescador, o nível de
escolaridade, o tempo de residência na região, a par�cipação de familiares na a�vidade, a forma de
desenvolvimento da a�vidade, a quan�dade de quilos de peixe consumidos por semana e a finalidade da
a�vidade da pesca.

O exame da tabela que consolidou o quan�ta�vo de pescadores quanto à finalidade da pesca, mostrou
que 95,0% dos pescadores indicaram que o pescado capturado é para consumo próprio. Estes resultados
conflitam com a informação consolidada na tabela que apresenta o quan�ta�vo de pescadores por faixa
de renda mensal, que evidencia que a quase totalidade dos pescadores aufere renda proveniente da
pesca.

Outra inconsistência surge da comparação dos dados apresentados nas tabelas que consolidam os
quan�ta�vos de pescadores por faixa de pescado capturado por viagem/dia e pescado consumido por
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semana. Nesse caso, se verifica que, se 95% dos pescadores pescassem apenas para consumo, a
quan�dade de pescado capturado seria compa�vel à do pescado consumido, o que não se observa.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Não foram atendidas, de forma sa�sfatória, as seguintes solicitações referentes à pesca

comercial de produção:

a) es�mar 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) es�mar 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) es�mar 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.

As complementações reapresentaram a discussão sobre estes temas. O estudo indicou que a produção
predominante é de até 59 kg por dia/pescaria, que a comercialização da produção ocorre na própria
região ribeirinha ou na área urbana de Machadinho D’Oeste, por meio da venda direta ao consumidor
final ou em estabelecimentos comerciais. Indicou, ainda que os rendimentos mensais inferiores a R$
1.000,00 na entressafra e entre R$ 1.000,00 e 1.200,00 na safra.

Os dados apresentados mostraram que a maioria dos pescadores u�lizam predominantemente rede de
espera (85,7%) e possuem barco próprio (86,6%). As embarcações mais u�lizadas são às canoas e rabetas
de madeira. O estudo também apresentou informações sobre se o pescador pescava ou não durante o
ano inteiro e se pescava na época do defeso.

Foram apresentados dados sobre as faixas de preço para as principais espécies capturadas na região.

Contudo, não foi apresentada nenhuma informação sobre a produção pesqueira por espécie, por
localidade e sazonal. Ressalta-se que a variação sazonal, espacial e por espécie da produção pesqueira
são variáveis fundamentais para o entendimento da a�vidade, principalmente porque são afetadas
diretamente pela implantação do empreendimento.

Foram apresentadas informações sobre a receita bruta, custos por viagem e receita líquida, considerando
valores médios por período (safra e entressafra). Muito embora, esses dados possibilitem um
entendimento superficial sobre o rendimento da a�vidade, considera-se que categorizar estes
parâmetros apenas em períodos de safra e entressafra é uma simplificação da real variação sazonal, o
que não é recomendado.

A pesca amazônica de pequena escala é dirigida a um conjunto de espécies, que possuem períodos de
safra dis�ntos. A divisão proposta e u�lizada no estudo prejudica o entendimento da variação sazonal dos
rendimentos advindos da pesca.

Ressalta-se, ainda, que na prá�ca são os rendimentos pesqueiros (em peso ou em valor econômico) que
sofrerão impactos da implantação do empreendimento.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Entende-se que a não u�lização 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 es�mar 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.
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Muito embora tenham sido apresentadas informações complementares, que permi�ram ampliar a
caracterização da pesca local, considera-se que restaram por apresentar informações fundamentais sobre
a a�vidade pesqueira, com destaque para a CPUE, esforço pesqueiro, captura por espécie e localização de
pesqueiros. Além disso, não houve nenhuma discussão aprofundada sobre a variação sazonal dos
parâmetros analisados, apenas uma discussão simplista quanto a períodos de safra.

Como já mencionado anteriormente, são os rendimentos pesqueiros (expressos em CPUE em peso ou em
valor econômico) que sofrerão impactos da implantação do empreendimento

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Além desta deficiência, não foi avaliada, da forma correta, a variação sazonal de nenhuma das
informações pesqueiras apresentadas no diagnós�co. Também pode se considerar extremamente
insuficiente os dados apresentados sobre a pesca de subsistência, fundamentalmente afetada por
empreendimento desta natureza.

Muito embora tenham sido apresentadas informações complementares, que permi�ram ampliar a
caracterização da pesca local, não foi abordada de forma conveniente a variação sazonal dos parâmetros
da pesca.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Sendo assim, sugere-se que o diagnós�co da a�vidade pesqueira seja reapresentado, considerando as
complementações solicitadas e com a realização de novas visitas à região do empreendimento, u�lizando
metodologia amostral mais adequada, a ser definida posteriormente. Devem ser reapresentados os
resultados e refeitas as discussões e conclusões.

Muito embora tenham sido apresentadas informações complementares, que permi�ram ampliar a
caracterização da pesca local, várias análises não foram apresentadas ou, se o foram, não na forma
desejável.

Desta forma, se mantém a necessidade de reapresentação do estudo, contemplando novos
levantamentos de campo.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Conclusões gerais para A�vidade Pesqueira

Foram apresentadas complementações que atenderam algumas demandas do IBAMA quanto ao
diagnós�co da a�vidade pesqueira. Contudo, parâmetros fundamentais para o entendimento da
a�vidade deixaram de ser apresentados, destacando-se a composição específica das capturas, a
produção por espécie, os pontos de pesca, a variação sazonal e espacial da captura, do esforço e do
rendimento (expresso por CPUE em peso e em valor econômico).

Considera-se que estes dados são fundamentais para a avaliação ambiental robusta da implantação do
empreendimento e para a geração de uma base de dados básicos sobre a pesca local com vistas à
comparação posterior com os dados do monitoramento.

Sendo assim, sugere-se que seja solicitado ao empreendedor que realize novas coletas, u�lizando
metodologia mais adequada, que permita es�mar a variação espacial e temporal dos parâmetros
pesqueiros já mencionados.

 

2.9 Iden�ficação e Avaliação dos Impactos Socioambientais

Impacto 1.01 - Alterações nas propriedades �sico-químicas e da qualidade da água superficial durante as
obras
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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 obje�vo de
iden�ficar possíveis impactos que venham a afetar os usos múl�plos da água.

Conforme informou o empreendedor, essa orientação foi adicionada ao Programa de Monitoramento
Limnológico e de Qualidade da Água (Complementações do EIA – Anexo 27), cujo detalhamento da malha
amostral será realizado no âmbito do PBA.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Impacto 1.03 - Alterações no regime fluviométrico e na qualidade da água durante o enchimento do
reservatório

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

subme�da 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 ob�dos

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 subme�da à jusante durante a fase de enchimento.

Conforme já mencionado, o empreendedor reconheceu que a definição da vazão residual a ser
subme�da a jusante da barragem durante o enchimento e do mês mais adequado para o início do
enchimento do reservatório será realizada posteriormente, considerando os dados ambientais a serem
ob�dos pela execução do PBA.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Impacto 1.04 - Formação de ambiente lên�co e alterações das propriedades �sicas, químicas e biológicas
das águas superficiais na fase de operação

Conforme os resultados mostrados no estudo de modelagem matemá�ca 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 estra�ficação térmica, em função da baixa
circulação da água.

Os pequenos tributários, principalmente aqueles localizados na margem direita e mais próximos do
barramento, estarão subme�dos a altos tempos de retenção hidráulica, o que favorece tanto a
estra�ficação térmica quanto o processo de eutrofização.

Como medida de mi�gação, a supressão de vegetação e a limpeza da bacia de acumulação nesses
pequenos corpos d’água deverão ser significa�vas. A modelagem matemá�ca 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 nega�vos oriundos da a�vidade de supressão.

O estudo registrou também que os segmentos laterais do reservatório deverão se cons�tuir em ambientes
favoráveis para o desenvolvimento de macrófitas aquá�cas, considerando as baixas velocidades de
corrente previstas e as altas concentrações de nutrientes, especialmente de fósforo total. Diante deste
prognós�co, é importante a execução de medidas de controle de proliferação de macrófitas aquá�cas
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

significa�va.
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De acordo com a modelagem, o corpo central do reservatório e o trecho de rio a jusante do barramento
não deverão ser subme�dos a alterações drás�cas 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 ic�ofauna.

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.

O potencial de proliferação de macrófitas aquá�cas na área do reservatório e nos braços laterais foi
melhor detalhado nas Complementações do EIA (Anexo 26), apontando para a necessidade de execução
de medidas de controle, como a remoção mecânica. Foi também adicionada consideração sobre a
potencial proliferação de cianobactérias (Plano de Ação), indicando a necessidade medidas de
monitoramento no âmbito do PBA.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

2.02 - Rebaixamento do lençol em decorrência das obras

Recomenda-se que o empreendedor esclareça se o rebaixamento do lençol freá�co pode causar impactos
sobre a comunidade Dois de Novembro, situada muito próxima dos locais de obras do AHE Tabajara.

Foi informado que o rebaixamento do lençol freá�co terá efeito localizado, restrito ao entorno da área de
escavação necessária à implantação da barragem. Contudo, foi ressaltado que não há possibilidade de
permanência de residências próximas das áreas de escavação obrigatórias, portanto, as residências
situadas em Dois de Novembro também estão dentro da área a ser desapropriada.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Impacto 3.04 - Criação de áreas úmidas permanentes

Na descrição deste impacto o EIA não explorou os prováveis efeitos nega�vos da formação de áreas
úmidas permanentes sobre o Parque Nacional dos Campos Amazônicos (UC de proteção integral). Neste
sen�do, recomenda-se que a revisão do EIA apresente maiores detalhes sobre os prováveis reba�mentos
nega�vos deste impacto sobre a referida UC.

Em resposta, o empreendedor informou que a possível formação de áreas úmidas permanentes laterais
ao reservatório é esperada no trecho entre o barramento e a região das corredeiras (próximas a vila
Tabajara), onde a mancha de inundação terá nível d’água em torno da cota 80 metros e ocupará terrenos
distantes da calha do rio não inundáveis e com caracterís�cas mais favoráveis aos efeitos da elevação do
lenço freá�co.

Avalia-se que a afirma�va do empreendedor é pouco esclarecedora, considerando que não converge com
o Mapa 7.4.1.a (Mapa Síntese de Impactos Diretos - Meio Físico). Além disso, novamente não foram
explorados os eventuais efeitos nega�vos da formação de áreas úmidas permanentes sobre o Parque
Nacional dos Campos Amazônicos.

Recomenda-se que o empreendedor reapresente um mapa que destaque claramente as áreas que
deverão ser mais impactadas pela formação de áreas úmidas permanentes e discuta os reba�mentos
nega�vos da formação dessas áreas sobre a UC.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.
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Impacto 6.04 - Alteração da vegetação remanescente adjacente em virtude do efeito de borda e/ou
elevação do lençol freá�co

“O empreendedor deverá abordar de forma dis�ntas os impactos sobre a vegetação remanescente
adjacente causadas pelo efeito de borda e elevação do lençol freá�co, considerando que estes impactos
resultam em alterações diferentes e requerem medidas diferentes.”

O Impacto foi dividido nos seguintes impactos:

6.04.a - Alteração da vegetação remanescente adjacente em virtude da elevação do lençol freá�co.

6.04.b - Alteração da vegetação remanescente adjacente em virtude do efeito de borda.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Impacto 7.01 - Redução da qualidade do habitat durante as obras

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 diagnós�co.

O impacto também não descreveu de forma precisa o efeito das intervenções sobre a fauna aquá�ca e
semiaquá�ca.

Quanto à ic�ofauna, foi destacado o potencial efeito danoso sobre os rivulídeos e foi proposta a adoção
da medida M.19.3 – Mapeamento, Iden�ficação e Resgate de Rivulídeos no Programa de Monitoramento
da Ic�ofauna.

Contudo, com a inclusão das novas referências bibliográficas, constatou-se a presença de espécies
endêmicas do rio Ji-Paraná, o que não foi indicado na primeira versão do EIA. Desta forma, é necessário
reavaliar este impacto considerando a melhor iden�ficação das áreas de registros dessas espécies.

Além disso, faz-se necessário realizar novas campanhas de campo para a ic�ofauna e ic�oplâncton com
vistas a melhorar o diagnós�co referente aos aspectos alimentares e reprodu�vos da comunidade íc�ca
local, o que permi�ria melhor entendimento sobre os danos às áreas usadas para alimentação e
reprodução.

As considerações rela�vas ao impacto sobre a fauna aquá�ca e semiaquá�ca permaneceram ausentes na
descrição do impacto.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Impacto 7.04 - Alteração na dinâmica de deslocamento da ic�ofauna em decorrência da implantação do
barramento

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 diagnós�co.

As solicitações foram atendidas pelas complementações. Contudo, devem ser incorporadas
considerações quanto as espécies endêmicas iden�ficadas para o rio Ji-Paraná, conforme já discu�do
neste Parecer.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Impacto 7.05 - Alterações nas populações de peixes no rio Ji-Paraná na fase de operação

Conforme já mencionado na análise do diagnós�co da ic�ofauna, as coletas em pedrais
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foram consideradas insuficientes e as informações sobre as espécies com iden�ficação 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.

Muito embora a discussão sobre este impacto tenha sido complementada, considera-se que o texto não
permite uma avaliação precisa do impacto. Para tanto é fundamental a realização das campanhas de
ic�ofauna e ic�oplâncton, conforme já discu�do neste Parecer, e a determinação, com a maior precisão
possível, dos locais onde foram registradas as espécies endêmicas do rio Ji-Paraná mencionadas na
revisão bibliográfica.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

Impactos 8.01 - Perturbação e afugentamento da fauna silvestre durante as obras e 8.02 - Óbito e fuga de
animais durante as a�vidades de desmatamento e durante o enchimento do reservatório

Assim, entende-se que a descrição do impacto no EIA não foi sa�sfatória, devendo os impactos aqui
listados ser separados e melhor descritos, bem como ter suas classificações revistas. Deverão, ainda, ser
propostas medidas mi�gadoras para cada um dos impactos descritos nesta análise.

No anexo 26, o texto do Impacto 8.01 acrescentou informações sobre as espécies potencialmente mais
impactadas pelas perturbações provenientes das a�vidades constru�vas e de supressão de vegetação
(aumento de luminosidade e ruídos), tanto no afugentamento, quanto na atração da fauna. Foram
também abordados aspectos como a possível atração da fauna sinantrópica para os ambientes
florestados e o risco de acidentes e atropelamentos devido à atração da fauna. Nesse úl�mo aspecto, não
foi discu�do o aumento de tráfego ou a abertura de novos acessos. Por fim, não houve alteração na
classificação do impacto.

Já o texto do Impacto 8.02 trouxe uma discussão sobre as espécies exclusivas da ADA, afirmando que o
impacto sobre elas não será tão relevante devido ao fato de elas provavelmente ocorrerem em outros
locais. Tal afirmação é ques�onável, conforme já discu�do ao longo das análises do diagnós�co da fauna
e reiterado na análise do impacto 8.04. Adicionalmente, o texto afirma que o impacto do óbito dos
animais deve ter maior relevância para espécies naturalmente raras na natureza, enumerando-as. Assim
como para o impacto anterior, não houve alteração na classificação do impacto.

Em ambos os textos, não houve organização e separação dos impactos conforme análise do Parecer
110/2020, restando ausentes impactos como: Atração de fauna sinantrópica, Aumento de acidentes com
a fauna, Atropelamento de fauna, Alteração de comportamento da fauna, Óbito de espécies da fauna
ameaçadas, dentre outros mencionados na análise e listados no item 5.4 do Parecer 110/2020.

Adicionalmente, apesar de ter havido ajustes dos impactos, não foram individualizadas as medidas
específicas, tampouco foram revistas as classificações de impacto. Neste sen�do, o documento de
complementação do EIA (pg. 237) não apresenta jus�fica�va ou explicação para o não atendimento da
solicitação do Ibama.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Impacto 8.03 - Aumento da pressão de caça durante o período de obras

Assim, entende-se que a descrição do impacto no EIA não foi sa�sfatória, devendo haver a revisão e
reclassificação do impacto, bem como a proposição de medidas mi�gadoras também para as questões
descritas nesta análise.

O impacto não foi revisado, tampouco foram incorporadas as recomendações do Parecer 110/2020. No
anexo 26 foi apenas acrescentado ao texto os principais grupos e espécies faunís�cos que podem ser
alvos das a�vidades de caça.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.
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Impacto 8.04 - Alteração nas populações silvestres terrestres em função das mudanças e redução dos
habitats naturais

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
freá�co, criando áreas permanentemente úmidas ou mesmo encharcadas. Sendo esse assunto alvo de
ques�onamentos 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 freá�co". Contudo, o EIA não prevê as implicações sobre a fauna, muito embora esse
ambiente tenha sido destacado no diagnós�co 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 faunís�cas 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 dis�nta e/ou
também u�lize 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 freá�co deve ser cuidadosamente avaliada, uma vez que
mesmo pequenas extensões de alguns ambientes (como campinaranas ou florestas aluviais) podem ser
fundamentais à comunidade faunís�ca 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 ex�nção 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 iden�ficação 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 ex�nção local para os casos de perda dos sí�os reprodu�vos. Pelos mo�vos
elencados, entende-se que a descrição do impacto no EIA não foi sa�sfatória, devendo ser readequada.

O Impacto foi reapresentado no Anexo 26, onde foi discu�do em subitens referentes aos grupos
faunís�cos e aos ambientes impactados.

Quanto à mastofauna de médio e grande porte, o EIA revisado apresentou uma discussão correta e mais
detalhada que a previamente apresentada, entretanto, foi man�da a abordagem territorial, considerando
apenas a perda de áreas de vida dos indivíduos da mastofauna. Não foram contemplados os impactos da
perda e/ou alteração de recursos, além de não contemplar as diferenças e especificidades de cada
ambiente e o uso sazonal desses recursos pela fauna.

A necessidade de serem discu�dos os impactos sobre os recursos específicos para todos os grupos
faunís�cos já havia sido mencionado na análise do Parecer 110/2020, que pontuou que “cada ambiente
e/ou habitat oferece recursos específicos, sejam abrigos, locais de reprodução ou fontes de alimentação
aos diversos integrantes das comunidades faunís�cas da região”.

Destaca-se que o EIA revisado menciona a dificuldade de detecção de impactos por meio dos programas
tradicionais de monitoramento, assim, espera-se que, caso seja atestada a viabilidade ambiental do



28/03/2022 14:15 SEI/IBAMA - 9779902 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11012005&infr… 98/119

empreendimento, as propostas de monitoramento apresentadas no PBA sejam aprimoradas, de modo a
responder perguntas específicas.

Quanto aos pequenos vertebrados como an�bios, lagartos, serpentes, roedores, marsupiais de pequeno
porte, aves e morcegos, o documento considera que o impacto será proporcional à área de inundação, ou
seja, os que não forem resgatados sofrerão forte redução populacional, uma vez que sua capacidade de
locomoção é limitada (página 46). Neste sen�do, em atendimento à solicitação do Ibama, o Anexo 26
trata sobre as espécies e indivíduos registrados exclusivamente na ADA, os quais sofreriam o impacto
descrito.

Para a herpetofauna, o Anexo considera que a perda de ambientes na ADA afetará consideravelmente as
populações de an�bios e répteis terrestres, com diminuição de suas populações. Como mi�gação, indica
o programa de resgate de fauna, reduzindo os óbitos previstos. Foram listadas as 10 espécies registradas
exclusivamente na ADA (23 indivíduos), destacando-se a serpente nova para a ciência Dipsadidae gen. &
sp. nov. Segundo o documento, apesar de se tratar de novo gênero e espécie, pesquisadores afirmam
que já foi capturado em outras regiões da Amazônia, descartando-se a possibilidade de endemismo local
na área do empreendimento (página 47).

Em que se pese a Complementação ter atentado à solicitação do Ibama quanto a tratar do impacto sobre
a espécie nova de serpente (Dipsadidae gen. & sp. nov.), ressalta-se que, conforme consta na análise do
diagnós�co da herpetofauna, o Anexo 6 da Complementação informou que a espécie Atractus spn.
também é uma espécie nova registrada exclusivamente na ADA do AHE Tabajara, a qual não foi tratada
nos impactos. Assim como para Dipsadidae gen. & sp. nov., o diagnós�co afirma que a espécie ocorre em
outras localidades. Neste sen�do, é muito importante a ressalva já registrada na análise do diagnós�co
da herpetofauna neste parecer, de que não foram apresentados documentos que comprovem a
ocorrência em outros locais dessas novas espécies. Dessa maneira, a informação de que o Ibama detém
até o momento é que as duas espécies novas possuem ocorrência confirmada somente para a ADA do
AHE Tabajara, podendo ser um endemismo do local do empreendimento. Neste caso, a implantação do
empreendimento sem a comprovação de que as espécies ocorrem em outros locais, poderia incorrer na
ex�nção das mesmas.

Para os pequenos mamíferos, o texto apenas citou as espécies registradas na ADA, omi�ndo o registro de
táxons exclusivamente nesses ambientes. O marsupial Monodelophis saci foi registrado somente em
parcela que será inundada do M4 e dos roedores  Makalata didelphoides  e  Makalata  cf. macrura foram
registrados somente em ilhas que serão completamente inundadas. Ainda, conforme análise do item
“2.4.2.2 Pequenos Mamíferos” deste parecer os dois registros de Oecomys cf. rober� devem ser incluídos
na discussão, uma vez que são exclusivos de parcelas que serão alagadas.  Sobre essas espécies, destaca-
se a ausência de confirmação taxonômica de Makalata  cf. macrura e Oecomys cf. rober�, que podem
representar espécies novas para a ciência registradas unicamente em parcelas que serão alagadas.
Consequentemente, a implantação do empreendimento causaria a ex�nção dessas espécies.  

Para os morcegos houve um grande número de registros de espécies exclusivas da ADA, entretanto,
conforme discu�do no item “2.4.2.3 Quirópteros” deste parecer, os dados referentes às espécies
quirópteros exclusivos da ADA e os impactos do empreendimento sobre os mesmos necessitam de
revisão.

Para as aves, o documento indica que 43 espécies foram registradas somente na ADA. Contudo, considera
que o impacto recairá sobre as espécies dependentes desse ambiente, pois os indivíduos buscarão outras
áreas similares após a perda da área da ADA. O Anexo 26 destaca que as aves dependentes da
campinarana sofrerão com a eliminação local desse ambiente, ainda que existam outras áreas de
campinarana na região. Por esse mo�vo, não se espera a eliminação dessas espécies da região, mas se
espera a diminuição de suas populações, com efeitos ecológicos a médio/longo prazo. Ademais, o
documento também destaca o impacto a ser sofrido pelas aves mais sensíveis, dependentes de
ambientes florestados e que são raras na natureza, uma vez que a perda de indivíduos em uma
população é muito significa�va, implicando na redução populacional a médio e longo prazo (página 48).

Apesar de os impactos sobre as aves terem destacado as espécies da campinarana conforme solicitado
pelo Ibama, esta análise considera que os impactos sobre as aves associadas à campinarana foram
abordados de maneira sucinta. O Anexo 26, não cita as espécies em questão, mas, em muitos trechos, a
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Complementação destacou somente uma espécie associada à campinarana (Xenopipo atronitens),
enquanto no Anexo 8 verificou-se a existência de outras espécies também associadas ao ambiente:
Herpsilochmus stotzi, Zimmerius chicomendesi, Elaenia ruficeps, Elaenia cristata, Cyanocorax chrysops. É
preocupante que a discussão dos impactos do empreendimento sobre as aves no Anexo 26 não tenha
abordado as espécies endêmicas do minicentro de endemismo Ji-Paraná-Aripuanã (Hypocnemis rondoni
e Herpsilochmus stotzi), que terão uma proporção relevante de sua área de ocorrência impactada.
Também é alarmante o fato de a discussão do impacto não incluir os resultados da modelagem de
distribuição de espécies, a qual apontou forte redução no cenário pós-enchimento em toda a AID para a
espécie H. stotzi, endêmica do minicentro de endemismo Ji-Paraná-Aripuanã e endêmica dos campos
amazônicos; sendo tal redução relacionada justamente à variável ambiental que considerou o modelo de
elevação do lençol freá�co.

Quanto aos mamíferos semiaquá�cos o Anexo descreve que as duas espécies de mustelídeos
encontradas na região (lontra e ariranha) são sensíveis a alterações ambientais, especialmente as
relacionadas aos recursos hídricos. Foram citados impactos sobre a seus aspectos reprodu�vos
(construção de ninhos nas margens), alimentação (alteração na população de peixes) e padrões de
comportamento devido às obras, à implantação da barragem e ao alagamento e ocupação das margens.
Adicionalmente, foram citados o adensamento populacional e o aumento da compe�ção por recursos em
áreas adjacentes. Segundo o documento é esperado “para todos os casos, uma diminuição populacional,
e a longo prazo, a perda da variabilidade gené�ca.”

Quanto aos mamíferos aquá�cos, para os botos Sotalia fluvia�lis e Inia spp., foram destacados aspectos
relacionados à oferta de alimentos, devido aos impactos sobre a ic�ofauna, às alterações de taxas
reprodu�vas e à impossibilidade do deslocamento de indivíduos entre montante e jusante.

Tanto para os mamíferos aquá�cos, como para os semiaquá�cos, foram citados no texto diversos
impactos sem a devida discussão acerca de cada um deles. O Parecer 110/2020 havia destacado a
ausência da descrição de impactos para este grupo faunís�co e solicitou que fossem incluídos os
seguintes impactos: Alteração/perda de habitat aquá�co; Aprisionamento da fauna aquá�ca e
semiaquá�ca; Alteração da estrutura da comunidade aquá�ca e semiaquá�ca; Perturbação da fauna
aquá�ca e semiaquá�ca; Perda de locais de reprodução e alimentação para fauna aquá�ca e
semiaquá�ca; Interferência no deslocamento e na migração da fauna aquá�ca; Interrupção do fluxo
gênico da fauna aquá�ca, semiaquá�ca e ic�ofauna. O fato desses impactos não terem sido
individualmente incorporados no EIA, tem como consequência a ausência de discussão específica e, em
especial, a ausência de medidas mi�gadoras e compensatórias específicas. Assim, esta análise conclui
que, apesar de no EIA revisado haver menção aos impactos sobre os mamíferos aquá�cos e
semiaquá�cos, é necessário que tais impactos sejam individualizados e melhor trabalhados para uma
correta avaliação de impacto ambiental.

Quanto às ilhas, o Anexo 26 indica que nenhuma espécie de ave é dependente das ilhas (página 51).
Porém, o diagnós�co da avifauna aponta que Hydropsalis climacocerca é associada às ilhas fluviais
(Anexo 8, página 85) e também lista seis espécies registradas exclusivamente nas ilhas, para as quais o
diagnós�co limitou-se a informar que apresentam ampla distribuição, sem maiores detalhes (Anexo 8,
página 105). Destaca-se a ausência da menção às espécies de pequenos mamíferos localizadas em ilhas.
Segundo o Anexo 7 (página 123) as espécies Euryoryzomys ni�dus, Hylaeamys mecacephalus,
Oligoryzomys micro�s, Didelphis marsupialis Makalata didelphoides, Makalata cf. macrura, Oecomys sp.,
O. bicolor e O. rober� foram registradas em ilhas do Ji-Paraná.

Destas, conforme já mencionado nesta análise, mereciam destaque os roedores Makalata didelphoides,
restrito à ilha 2, e Makalata cf. macrura, táxon exclusivo da ilha 3, não iden�ficado a nível de espécie,
podendo representar uma uma espécie ainda não descrita pela ciência. O EIA deveria descrever os
possíveis impactos sobre essas espécies.

Quanto aos ambientes de campinarana, o Anexo 26 afirma que há áreas de campinarana que não serão
afetadas pelo reservatório, e indica a necessidade de se ter por foco os impactos sobre as espécies de
fauna dependentes desse ambiente. Segundo o documento, nenhuma espécie é dependente da
campinarana, porém há espécies com preferência por esse ambiente (página 51).
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Neste sen�do, há de se ressalvar que o diagnós�co da avifauna (Anexo 8, página 15) indica que Xenopipo
atronitens é endêmica dos ambientes de campinarana da Amazônia. Conforme consta na análise do
diagnós�co, embora o Anexo 8 alegue que a espécie ocorreu em outras fitofisionomias no módulo M3,
verificou-se que esses registros se referem a apenas dois registros dos 125 reportados no estudo. Quanto
à manutenção de outras áreas de campinarana na região, relembra-se que mesmo as áreas de
campinarana fora da ADA estarão sujeitas a fortes impactos devido à elevação do lençol freá�co, que
alterará a umidade do solo e, consequentemente, a vegetação local. Dessa forma, considera-se que a
espécie Xenopipo atronitens será fortemente impactada pelo empreendimento. Além disso, conforme
supramencionado, no Anexo 8 foram verificadas outras espécies associadas à campinarana.

A complementação falha em não tratar sobre outras espécies importantes de aves. Esta análise destaca a
espécie Zimmerius chicomendesi, endêmica dos campos amazônicos dos estados do Amazonas e
Rondônia, e foi registrada em alta densidade nas campinas da região do estudo (Anexo 8, página 16).
Verificou-se que 90,9% dos registros ocorreram nos módulos M2 e M4, os quais terão suas áreas de
campinarana fortemente impactadas pelo empreendimento. Também é necessário destacar que a
espécie Herpsilochmus stotzi, endêmica do minicentro de endemismo Ji-Paraná-Aripuanã, também é
endêmica dos campos amazônicos, tendo sido considerada comum e encontrada em alta densidade nas
campinas durante o estudo para o EIA (Anexo 8, página 16).

Para a herpetofauna, o Anexo 26 indica três espécies que foram registradas somente na campinarana do
módulo M2, para as quais é informado que ocorrem em outras fitofisionomias (página 52). Contudo,
verifica-se que o diagnós�co da herpetofauna (Anexo 6, página 63), não destacou essas espécies para a
campinarana, e sim outras quatro espécies, Leptodactylus cf. furnarius, Dendropsophus cf. rubicundulus,
Bachia scolecoides e Manciola guaporicola, as quais foram registradas nas áreas de campinarana dos
módulos M3 e/ou M4 (conforme consta na análise do diagnós�co da herpetofauna neste parecer).

Para a mastofauna, foram registrados táxons exclusivamente em campinarana de pequenos mamíferos,
que apesar de citados pelo texto, não são discu�dos. Deve-se destacar os dois exemplares de Cerradomys
sp., uma vez que nenhuma espécie do gênero tem ocorrência esperada para a região do
empreendimento. Já para os quirópteros, a complementação do EIA omi�u os registros exclusivos em
campinarana na ADA dos morcegos Lophostoma carrikeri, Chiroderma trinitatum, Chiroderma villosum e
Platyrrhinus incarum (Anexo 7, página 92), além de outros táxons com forte associação a estes
ambientes.

Ainda, não foi possível compreender o mo�vo pelo qual ao final do tópico dos impactos sobre a fauna
relacionada à campinarana, o Anexo 26 incluiu um texto sobre os impactos da fauna associada ao
ambiente aquá�co, indicando o afogamento das lagoas Minas de Ouro e Traíra.

Quanto aos pedrais, o Anexo 26 aponta que três espécies de morcegos (Carollia perspicillata,
Nyc�nomops la�caudatus, Rhynchonycteris naso) e duas de andorinhas (A�cora melanoleuca e A.
fasciata) u�lizam os pedrais do rio Ji-Paraná como locais de nidificação (página 52).

Para essas aves, considerando que a reprodução é dependente dos pedrais, os quais serão perdidos na
área de inundação, o documento informa que se espera que suas populações sejam afetadas
consideravelmente, implicando em redução populacional. Contudo, considera improvável a ex�nção
local, tendo em vista a existência de outros ambientes de pedral na região. Como medida, o documento
indica o monitoramento (página 53).

Com relação aos morcegos, o texto apenas pontua que as espécies de morcegos podem ser encontradas
em outros ambientes, concluindo que “nenhuma das espécies observadas u�lizando as cavidades dos
pedrais é dependente e exclusiva dessas formações”. No entanto, não há qualquer discussão sobre a
relevância dos pedrais para as populações de morcegos e dos possíveis usos desse ambiente e seus
recursos ao longo de seu ciclo de vida, em especial para alimentação ou reprodução. Nesse sen�do,
destaca-se o uso reprodu�vo dos pedrais pela espécie Nyc�nomops la�caudatus, ausente da discussão
de impacto.

Em meio ao texto sobre as espécies associadas aos pedrais, o anexo 26 apresenta um texto tratando
sobre a ex�nção local mencionada no úl�mo Parecer do Ibama (página 53). Novamente, a
Complementação afirma que mesmo as espécies novas para a ciência foram registradas em outras áreas.
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Considerando a repe�ção da Complementação, não é demais repe�r neste parecer que não houve
confirmação do registro das novas espécies de serpentes fora da ADA (Dipsadidae gen. & sp. nov. e
Atractus spn.). A par�r da informação que o Ibama detém hoje sobre essas espécies, cujo registro foi
comprovado exclusivamente na ADA, considera-se que o empreendimento pode provocar a ex�nção das
mesmas.

Quanto aos bancos de areia, o Anexo 26 aponta que são u�lizados para nidificação pelos quelônios
(Podocnemis expansa e Podocnemis unifilis) e por duas espécies de aves (Chordeiles rupestris e
Hydropsalis climacocerca). Segundo o documento, a reprodução dessas espécies será impactada com o
desaparecimento desses ambientes na área do reservatório, implicando na alteração dos seus níveis
populacionais (página 54). Verificou-se que os detalhes sobre as espécies de aves foram apresentados no
Anexo 8 (página 84).

Com relação aos quelônios, o documento afirma que, “para minimizar o impacto da a�vidade reprodu�va
das tartarugas que ocorre de julho a setembro, as obras próximo aos bancos deverão ser paralisadas até
a desova desses animais”. Tal orientação deve constar no PBA e/ou condicionante da LI caso o
empreendimento seja considerado viável. Adicionalmente, considera-se essencial para a avaliação desse
do impacto sobre os bancos de areia e, consequentemente, da viabilidade ambiental do
empreendimento que haja a prospecção prévia de praias, conforme solicitação do Ibama no âmbito do
diagnós�co de quelônios e crocodilianos.

Quanto às espécies iden�ficadas como novas para a ciência no EIA de 2014, o Anexo 26 trata somente
sobre as espécies da herpetofauna, e não dos demais grupos (avifauna e pequenos mamíferos, por
exemplo).

A perereca Scinax sp nov. foi agora iden�ficada como possivelmente Scarthyla cf. goinorum. O lagarto
Gymnophthalmidae gen. & sp. nov. foi descrito como Rondonops biscutatus em 2015 e teve sua
ocorrência comprovada em outras regiões. As serpentes Oxyrhopus sp. nov. e Philodryas sp. nov. haviam
sido encontradas em outros locais e já estavam sendo descritas anteriormente ao EIA.

Novamente, diante das afirmações do documento, é necessário frisar a ausência de comprovação da
ocorrência da nova espécie de serpente Dipsadidae gen. & sp. nov. fora da ADA do empreendimento.
Também é necessário frisar que, além das cinco espécies que haviam sido apontadas como novas no EIA
de 2014, o diagnós�co da herpetofauna (Anexo 6, página 57) confirmou que a espécie Atractus spn.,
registrada exclusivamente na ADA, também é uma espécie nova para a ciência.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Impacto 8.06 - Alteração na dinâmica da população de vetores

Embora o impacto tenha sido denominado como “alteração na dinâmica da população de vetores,
entendesse 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
Coquille�dia 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
diagnós�co da entomofauna (página 325), foram iden�ficadas as espécies Mansonia ��llans e Mansonia
humeralis.
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Inclusive o próprio EIA no diagnós�co afirma "Acusa-se a presença de Mansonia ��llans, um culicídeo que
quando em elevada densidade pode provocar incômodo por picadas" (página 320). Portanto, o EIA deve
considerar também esse impacto.

Embora o �tulo do impacto tenha sido man�do como “alteração na dinâmica da população de vetores” e
não tenha sido alterado para explicitar o problema do aumento dos vetores, verificou-se que o texto do
Anexo 26 foi alterado em relação ao EIA.

Foi readequado o texto em que o EIA previa que o risco de proliferação de mosquitos deveria diminuir ao
longo do tempo (página 133 do EIA). No Anexo 26, o documento prevê uma situação de equilíbrio das
populações de vetores após a estabilização do reservatório, ainda que as condições sejam mais propícias
à reprodução dos mosquitos do que na condição do rio natural. Conforme indicado pelo Parecer do
Ibama, o documento indica apenas a probabilidade de redução do risco de transmissão das doenças
(página 62).

O documento também corrigiu a informação sobre a ocorrência de mosquitos do gênero Mansonia
(iden�ficados no diagnós�co).

Contudo, conforme consta na solicitação do Ibama, verificou-se que o documento não abordou os
incômodos à população provocados pelo aumento desses mosquitos antropo�licos (devido às picadas). A
inclusão de tal impacto havia sido solicitada no tópico ‘5.4 Impactos não previstos ou não avaliados no
EIA’ do Parecer nº 110/2020 (SEI 7948435), cujo atendimento será analisado adiante neste parecer.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Impacto 9.01 - Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção

Apesar de a contratação de mão de obra ser classificada pelo EIA como posi�va, o resultado final da
geração de empregos, especialmente os indiretos, que excederem a capacidade de absorção local, é
nega�vo 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 con�ngente
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
pra�camente pleno emprego, completamente diferente do vivenciado agora. Tal situação jus�fica a
revisão da avaliação deste impacto ambiental e dos demais associados a questão de mão obra e fluxo
populacional, talvez com implicações posi�vas no que diz respeito ao potencial de mão de obra disponível
na região.

Foi apresentada uma revisão da avaliação do impacto, incluindo a proposição de cenários para
comportamento da contratação e atração de mão de obra.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Impacto 9.04 - Atração de fluxos migratórios durante a construção

(...)

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.
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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 ó�mo: 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,
perspec�va de aquisição regional de insumos, medidas mi�gadoras);

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.

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 mi�gadoras e compensatórias.

Foi apresentada uma revisão da avaliação do impacto, incluindo a proposição de cenários para
comportamento da contratação e atração de mão de obra, tais cenários serão considerados na avaliação
de mérito do projeto em apreço.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

Impacto 12.01 - Subs�tuição de usos nas áreas de intervenção e inundação

Não vemos muito sen�do 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
ap�dão agrícola.

Sugestão de revisão não acatada pelo proponente do projeto, o qual defende a permanência da avaliação
da forma como apresentada no EIA.

Avaliação de atendimento: O Ibama avaliará o EIA tal qual apresentado.

 

Impacto 12.02 - Indução de alteração nos padrões de uso e ou cobertura do solo no entorno do
Reservatório

Não vemos muito sen�do 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
ap�dão agrícola.

Sugestão de revisão não acatada pelo proponente do projeto, o qual defende a permanência da avaliação
da forma como apresentada no EIA.

Avaliação de atendimento: O Ibama avaliará o EIA tal qual apresentado.

 

Impacto 12.03 - Indução ao crescimento e alterações nos padrões de uso do solo urbano

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 sen�do, 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
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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).

O proponente do projeto avaliou e preferiu manter a nomenclatura adotada. Neste sen�do durante a
avaliação sobre o mérito do empreendimento, conduziremos uma avaliação específica sobre a natureza
da manifestação do impacto, notadamente, o aspecto nega�vo das transformações socioespaciais
esperadas.

Ao contrário do que afirma a consultoria responsável pela elaboração do EIA, não é equivocada a
premissa de que em empreendimentos semelhantes ao AHE Tabajara, em geral se observa a ocupação
urbana e periurbana desordenadas e em nível superior a capacidade do poder público local em promover
a oferta de terra urbana legalizada. Não raramente, podemos observar processos de favelização e
ocupação de áreas sensíveis do ponto vista social e ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida. O Ibama avaliará o EIA tal qual apresentado.

 

Apesar de estarmos de acordo com a metodologia apresentada no EIA para predição e descrição dos
impactos ambientais, que consiste no exame e iden�ficação das ações potencialmente impactantes, ou
seja, das ações ou intervenções associadas ao planejamento, construção e operação do AHE Tabajara,
alguns impactos ambientais já conhecidos não foram considerados.

Neste sen�do, apresentamos em seguida uma listagem de impactos (não exaus�va) que deveriam
minimamente ser considerados no EIA, tendo como base etapas e a�vidades 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 con�nuidade das a�vidades tradicionalmente pra�cadas 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 extra�vistas pela subs�tuição do uso do solo decorrente da formação do
reservatório;

Sobrecarga na infraestrutura pública de coleta, tratamento e des�nação de resíduos sólidos pelo
aporte de resíduos gerados nas diversas a�vidades de implantação do empreendimento;

Danos em edificações decorrentes de explosões;

Incômodo à população local pelo aumento de material par�culado e ruído em razão do aumento do
tráfego de veículos decorrente das diversas a�vidades constru�vas;

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 produ�vas 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;

Desar�culação de a�vidades tradicionais pelo processo de contratação de mão de obra e pela
formação do reservatório;
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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 freá�co;

Inu�lização de fossas e poços decorrente da elevação do lençol freá�co;

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 exó�cas e/ou invasoras;

Ex�nção 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;

Ex�nção 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;

Perda de locais de reprodução e alimentação da fauna.

Por meio das complementações do EIA, o empreendedor registrou que não há norma com nomenclatura
oficial de impactos ambientais, e que entende que a descrição dos impactos e suas abrangências foram
elaborados no EIA considerando as generalidades e peculiaridades do empreendimento.

Registrou ainda que a lista de impactos apresentada pelo Ibama parece ter caracterís�ca de uma listagem
padrão que relaciona um conjunto de impactos sem relação com o empreendimento e com a área de
implantação do AHE Tabajara.

Por fim, destacou que muitos impactos listados pelo Ibama não apresentam nexo de causalidade com a
implantação e operação empreendimento, e que outros impactos são contemplados no EIA, embora com
nomenclaturas ou individualizações dis�ntas da lista apresentada pelo órgão.

Sobre a resposta encaminhada pelo empreendedor, entende-se que o Ibama possui a prerroga�va de
solicitar que determinados impactos sejam melhor discu�dos nas complementações, caso constate que o
EIA não tenha realizado a contento. Conforme devidamente registrado no Parecer nº 110/2020-
COHID/CGTEF/DILIC, os impactos listados pela equipe técnica são conhecidos e guardam relação direta
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com a implantação/operação de empreendimentos hidrelétricos. A lista de impactos é fruto da
experiência da equipe com outros empreendimentos recém implantados.

Adicionalmente, a avaliação exaus�va das possibilidades de ocorrência de impactos de um determinado
empreendimento é uma boa prá�ca internacional da Avaliação de Impactos Ambientais - AIA, de modo,
que o documento final (EIA) apresentado, demonstre e assegure que todos os impactos potenciais da
a�vidade foram examinados e considerados, sem riscos de subdimensionamento do potencial de
impacto do empreendimento em apreço.

Entende-se que o responsável pelo empreendimento deve, minimamente, discu�r cada impacto listado
pelo IBAMA, deixando claro quais, na sua avaliação, já foram tratados no EIA e quais, na sua opinião, não
apresentam relação direta com a implantação e operação do AHE Tabajara. Para essa análise, o
empreendedor deve jus�ficar tecnicamente de forma clara e inequívoca o seu entendimento. Aqueles
impactos que guardam relação com o projeto e que não foram tratados no EIA devem ser devidamente
tratados na avaliação de impactos, como recomendou a equipe do Ibama.  

Neste contexto, entende-se que a solicitação da equipe técnica não foi atendida pelo empreendedor.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Deve-se destacar que, em adição aos impactos listados acima, a descrição dos impactos sobre os
mamíferos aquá�cos e semiaquá�cos, quelônios e crocodilianos foi negligenciada desde a sua ausência
na descrição dos componentes ambientais suscep�veis a impactos nega�vos. Da mesma forma, esses
grupos não foram adequadamente incluídos nos componentes C.2.02 Fauna e organismos aquá�cos ou
C.2.03 Fauna terrestre.

No componente de organismos aquá�cos, 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 discu�dos. Assim, o
EIA deve, considerando as informações, crí�cas e recomendações apresentadas ao longo da análise do
diagnós�co, apresentar a Mamíferos Aquá�cos e Semiaquá�cos, abrangendo, minimamente, os
seguintes impactos:

Alteração/perda de habitat aquá�co;

Aprisionamento da fauna aquá�ca e semiaquá�ca;

Alteração da estrutura da comunidade aquá�ca e semiaquá�ca;

Perturbação da fauna aquá�ca e semiaquá�ca;

Perda de locais de reprodução e alimentação para fauna aquá�ca e semiaquá�ca;

Interferência no deslocamento e na migração da fauna aquá�ca;

Interrupção do fluxo gênico da fauna aquá�ca, semiaquá�ca e ic�ofauna.

No âmbito do impacto “8.04 - Alteração nas populações silvestres terrestres em função das mudanças e
redução dos habitats naturais” foram inseridos aspectos relacionados aos mamíferos aquá�cos e
semiaquá�cos. Entretanto, conforme descrito na análise do referido impacto e na análise acima sobre os
demais impactos não mencionados no EIA, além não ter sido apresentada a correta discussão dos
impactos, medidas mi�gadoras e compensatórias, tampouco foi jus�ficada a sua ausência no EIA
revisado. Assim, esta análise conclui que, apesar de no EIA revisado haver menção aos impactos sobre
este grupo faunís�co, é necessário que tais impactos sejam individualizados e melhor trabalhados para
uma correta avaliação de impacto ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

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
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revisão do diagnós�co 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 mi�gadoras específicas para sua mi�gação, indicando em
qual programa ambiental a medida está inserida.

Considerando que o proponente não executou a revisão da delimitação do reservatório, avaliamos que
esta solicitação não foi atendida.

Adicionalmente, não foram apresentadas as medidas mi�gadoras especificas, sendo apenas listados os
programas ambientais.

Nesse aspecto, reitera-se o posicionamento descrito na análise do item 2.4.6 - “Considerações Gerais
sobre a Fauna Terrestre” deste parecer de que o “Programa de Compensação Ambiental - Unidade de
Conservação (P.26)”, por se tratar de uma exigência legal, não deve ser considerado como medida
mi�gadora ou compensatória para os impactos ambientais descritos no EIA.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Por fim, considerando os esforços do Ibama em elaborar matrizes de impacto como referência para o
licenciamento das principais �pologias, 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 a�vidades, aspectos e impactos. Portanto, pode servir de referência ao
empreendedor na atualização do capítulo de “Iden�ficação e Avaliação de Impactos Ambientais”.

Trata-se de uma sugestão da equipe técnica do Ibama para melhor construção do capítulo de
“Iden�ficação e Avaliação de Impactos Ambientais”, não cabendo avaliação de atendimento.

Não cabe avaliação de atendimento.

 

2.10 Programas Ambientais

P.02 - Programa Ambiental para a Construção – PAC

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 iden�ficar, dimensionar, avaliar e desenvolver os projetos de
recuperação e melhoria de toda a infraestrutura viária que poderá ser comprome�da pela implantação
do empreendimento, não permi�ndo 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.

Conforme registrado, em atendimento à recomendação do Ibama, incluiu-se no P.02 – Programa
Ambiental para a Construção (PAC) do EIA o P.02.4 - Subprograma de Gestão Ambiental para Implantação
e Recomposição da Infraestrutura Viária e do Ramal de Fornecimento de Energia.

O empreendedor informou que o tempo de recorrência de 100 anos deverá ser adotado como parâmetro
para as especificações das estruturas de drenagem das vias. Sobre este tema, é importante destacar que
as vias a serem implantadas/melhoradas deverão estar protegidas da mancha de inundação do
reservatório do AHE Tabajara, quando aplicada uma cheia com período de retorno de 100 anos. Assim, a
solicitação não deve ser limitada às especificações das estruturas de drenagem.

Sobre a alteração do traçado da RO-133, próximo à comunidade Estrela Azul, o empreendedor informou
que ainda será tema de avaliação junto ao DER-RO (responsável pela rodovia). Informou ainda que as
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recomendações foram consolidadas no P.02.4 - Subprograma de Gestão Ambiental para Implantação e
Recomposição da Infraestrutura Viária.

Destaca-se que apesar do empreendedor afirmar que as recomendações foram consolidadas no
subprograma ambiental, não foram iden�ficadas as recomendações rela�vas à proteção de vias a serem
implantadas/melhoradas contra cheias centenária e à avaliação do traçado da rodovia RO-133, próximo à
localidade de Estrela Azul, visando minimizar impactos do fluxo de veículos na comunidade.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

P.07 - Programa de Monitoramento Sismológico

Conforme o relatório do Observatório Sismológico/UnB, apresentado no diagnós�co do EIA, a prá�ca
adotada no monitoramento sismográfico de áreas de barragens estabelece duas fases dis�ntas. 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 prá�ca
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.

Foi adicionada no Programa de Monitoramento Sismológico (P.07) a diretriz de instalação de três
estações triaxiais para monitoramento sismológico (Complementações do EIA - Anexo 27).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.08 - Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Recomenda-se que o monitoramento de nível d’água (dinâmica do lençol freá�co) 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 freá�co apresenta alta
variabilidade e possui forte influência com a pluviosidade.

A frequência de monitoramento proposta no Programa de Monitoramento Hidrogeológico (P.08) foi
alterada de trimestral para mensal (Complementações do EIA - Anexo 27).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.12 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água

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 jus�fica�va para o monitoramento mensal é a obtenção de
dados mais representa�vos na fase pré-enchimento, que serão u�lizados como dados de entrada na
modelagem matemá�ca da qualidade das águas que definirá o quan�ta�vo 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 ob�dos dois bancos
de dados equivalentes, um para a fase pré e outro para a fase pós-enchimento, que deverão ser
analisados esta�s�camente para concluir sobre os impactos nas águas superficiais resultantes da
formação do reservatório. Após esse período, na fase pós-enchimento, o monitoramento poderá ser
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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.

A frequência de monitoramento proposta no Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade
da Água (P.12) foi alterada, conforme recomendação do Ibama (Complementações do EIA - Anexo 27).

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.32 - Programa de Gestão da Segurança Operacional da Barragem

Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o acompanhamento e a fiscalização rela�vos 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 sen�do, não há a necessidade de inclusão
deste programa ambiental no âmbito do licenciamento ambiental.

O empreendedor se manifestou afirmando que optou pela manutenção do programa para registrar a sua
previsão para gerenciamento de riscos associados ao empreendimento hidrelétrico, embora o Ibama não
se manifeste sobre segurança operacional de barragem.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.04 - Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório

A des�nação da madeira deve ser considerada ainda na fase de viabilidade do empreendimento, pois é
uma medida de di�cil execução. Sugere-se que seja considerada a implantação de uma serraria dentro do
canteiro de obras, viabilizando a u�lização 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 admi�da apenas para casos excepcionais,
ou seja, casos que não viabilizam outras alterna�vas.

Tendo em vista a possibilidade de supressão de vegetação em áreas que o acesso para re�rada só seja
possível através da Unidade de Conservação de Proteção Integral, solicita-se que seja apresentada
metodologia para a re�rada do material lenhoso e des�nação dos resíduos.

O material lenhoso poderá ser u�lizado nas próprias obras para implantação do empreendimento,
disponibilizado aos respec�vos proprietários afetados, doado ou leiloado para terceiros, em especial a
população local. 
Foi sugerido também que seja realizado um levantamento prévio atualizado dos potenciais des�nos para
essa madeira, considerando um raio econômico no entorno do empreendimento e as respec�vas
demandas dos mesmos. 
A complementação cita ainda que: “Esgotadas as possibilidades de des�nação (uso nas obras, repasse
aos proprietários, leiloada), não se descarta como medida excepcional a queima controlada desse
material ou parte do montante gerado, conforme previsto pela Portaria IBAMA Nº 94-N/1998, ou mesmo
disposto adequadamente para decomposição ou até que haja interesse.” Reiteramos que os
procedimentos atuais do licenciamento ambiental evitam a queima controlada, sendo preferível que o
material lenhoso seja armazenado em pá�os de madeira para uso posterior. 
Quanto às áreas de supressão da margem direita do rio Ji-Paraná que estarão confinadas entre o leito do
rio e os limites do PARNA dos Campos Amazônicos foi proposto que as toras com potencial de uso sejam
transportadas por flutuação pelo rio Ji-Paraná até sua margem esquerda.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.14 - Programa de Resgate de Germoplasma e Operacionalização de Viveiro de Mudas
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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 per�nente, 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 coopera�va para a
produção de mudas.

As alterações foram incorporadas conforme o solicitado.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.15 - Programa de Monitoramento da Flora

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 u�lizada, 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.

As alterações foram incorporadas conforme o solicitado.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.16 - Programa de Afugentamento, Resgate e Salvamento Cien�fico da Fauna Terrestre

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 a�vidade 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 (a�vidade de salvaguarda) também deve ser incorporada no
programa.

Não houve a revisão do programa, apenas tendo sido adicionados pequenos trechos referentes ao
resgate durante a fase de enchimento do reservatório. Não houve padronização dos procedimentos e
metodologias entre os grupos faunís�cos, tampouco foi prevista a a�vidade de salvaguarda e de rescaldo.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

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.

O documento de complementação do EIA afirma que a localização das áreas de soltura deverá ser
realizada em campo, não sendo possível nesse momento determinar os locais das áreas de soltura.

No entanto, conforme já discu�do no parecer 110/2020 e no item 2.4.6 deste parecer, a existência de
áreas de soltura ecologicamente e legalmente viáveis é um critério importante para a viabilidade
ambiental do AHE Tabajara, uma vez que no entorno do mesmo se encontram grandes extensões de
áreas de proteção integral ou áreas antropizadas inadequadas a soltura de animais.

Da mesma forma, sem uma área de soltura pré-definida, não é possível que sejam iniciados os trabalhos
de campo necessários à verificação da capacidade de suporte da área e dos possíveis impactos à
biodiversidade local ocasionados pela introdução de animais na área.
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Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

Por fim, devem ser também previstas a�vidades de resgate para a fauna aquá�ca e semiaquá�ca que
sejam aprisionadas em poças, tanto pela alteração de nível do rio durante o enchimento, como durante
as a�vidades constru�vas.

Em atendimento a esta solicitação, foi adicionado na descrição do programa (pg 134) apenas o seguinte
trecho: “Além disso, durante o enchimento do reservatório, serão realizadas buscas a�vas embarcadas
para que os animais não permaneçam isolados como em poças, lameiros, etc. Assim as buscas serão
realizadas no período diurno, e caso necessário no período noturno (crocodilianos). Puçás e redes de
neblina serão u�lizados para esses grupos.”.

Assim, nota-se que não foram contempladas as a�vidades de resgate que possam se mostrar necessárias
durante as a�vidades constru�vas.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

P.17 - Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Semiaquá�ca

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 faunís�ca apenas nos
primeiros dois anos de operação do empreendimento. O monitoramento deverá ter frequência trimestral,
podendo ser revista ao longo do monitoramento.

Dentre os obje�vos 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 ob�dos 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 u�lizados para atender a esses obje�vos.

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 ob�das pela metodologia proposta poderão subsidiá-las. Para
todos os grupos a serem monitorados, embora tenha sido apresentado o detalhamento da metodologia a
ser u�lizada, 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 jus�fica�va, aparentemente apenas
pela u�lização 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 Semiaquá�ca' deve contemplar também a amostragem padronizada
de indivíduos, além da iden�ficação dos sí�os reprodu�vos e metodologia visando o monitoramento e
mi�gação do impacto da quebra do fluxo gênico entre as populações.

O 'Monitoramento da Avifauna' deve focar também nas espécies endêmicas do “minicentro” de
endemismo Ji-Paraná-Aripuanã e nas espécies associadas à campinarana, apontadas no diagnós�co.

O 'Monitoramento de Mamíferos Semiaquá�cos e Aquá�cos (cetáceos)' deve também contemplar outras
áreas a jusante e a montante da barragem, caso a revisão do diagnós�co mostre necessário, podendo ser
revista ao longo do tempo.

O 'Monitoramento de Quirópteros' deve prever também amostragens em pedrais. Cabe salientar que, nas
jus�fica�vas do programa, o EIA inclui o monitoramento dos quirópteros justamente devido à sua
ocorrência em pedrais que serão alagados com a formação do reservatório.

No programa reapresentado no Anexo 27, o cronograma (página 150) prevê a primeira campanha de
monitoramento no primeiro mês de mobilização para as obras. Dessa forma, entende-se que não foi
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atendida a solicitação do Ibama quanto à previsão de campanha antes das intervenções.

O período de amostragem durante a fase de operação con�nua sendo definido como dois anos (página
149).

A frequência amostral foi alterada de semestral para trimestral em alguns trechos do texto (página 139) e
no cronograma (página 150). Contudo, no texto sobre o cronograma, foi man�da a indicação de
campanhas semestrais (página 149).

Os obje�vos e metas não foram readequados conforme solicitado pelo Ibama (página 140).

Foi man�da a metodologia detalhada e esforço amostral para todos os grupos da fauna a serem
monitorados, embora o Ibama tenha determinado que esses serão definidos no PBA.

Os monitoramentos dos pequenos mamíferos não voadores e da herpetofauna terrestre foram
separados, mas man�dos no 'Monitoramento da Fauna de Vertebrados de Pequeno Porte' (página 142).

O 'Monitoramento da Herpetofauna Semiaquá�ca' manteve o monitoramento apenas dos sí�os
reprodu�vos, sem contemplar a amostragem padronizada de indivíduos (página 143).

O 'Monitoramento da Avifauna' manteve a indicação do foco nas espécies preferencialmente florestais,
não sendo acrescentado o foco nas espécies do minicentro de endemismo e das associadas à
campinarana conforme solicitado pelo Ibama. Ademais, foi acrescentado o monitoramento de
andorinhas nos pedrais (página 145). Entende-se que esse monitoramento é importante para verificar os
impactos do empreendimento, tendo em vista que essas espécies serão fortemente impactadas.

O 'Monitoramento de Mamíferos Semiaquá�cos e Aquá�cos (cetáceos)' contemplou áreas a montante e
jusante da barragem (página 146).

O 'Monitoramento de Quirópteros' contemplou a previsão das amostragens em pedrais (página 148).

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

P.19 - Programa de Monitoramento de Ic�ofauna

Em linhas gerais, o Programa é sa�sfatório. Posteriormente, deverão ser detalhados as

a�vidades e procedimentos adotados para sua efe�va implantação.

Contudo, a par�r das deficiências observadas no diagnós�co da ic�ofauna, notadamente em relação às
informações sobre a ecologia trófica, aspectos reprodu�vos, iden�ficação de áreas de alimentação e
reprodução e iden�ficação 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 ic�ofauna 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 gené�co deve ser ampliado para outras espécies migradoras, não apenas os grandes
bagres;

sejam previstas eventuais medidas compensatórias específicas para espécies da ic�ofauna
iden�ficadas como endêmicas ou de importância para conservação da biodiversidade;

este Programa deverá ser executado, a princípio, durante toda a vida ú�l do empreendimento.

O Programa foi reapresentado, contudo, quanto às recomendações indicadas:

Não definiu exatamente quando seria iniciado (o mínimo deveria ser pelo menos 1 ano antes do
início das intervenções);
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Manteve o estudo gené�co apenas para os grandes bagres, não ampliando-o para outras espécies
migradoras;

Não foram previstas medidas compensatórias específicas para as espécies endêmicas ou de
importância para conservação da biodiversidade;

Manteve-se a previsão inicial de que o programa seria executado apenas por 4 anos após o início
da operação.

Além disso, considerando o grande número de taxóns que se mantém ainda não iden�ficados a nível de
espécie e que eventualmente, poderão ser considerados ameaçados ou endêmicos da região, sugere-se
que seja proposta Projeto específico de iden�ficação taxonômica, conforme já abordado neste Parecer.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

P.20 - Programa de Transposição de Ic�ofauna

Em linhas gerais, o Programa é sa�sfatório. Posteriormente, deverão ser detalhados as

a�vidades e procedimentos adotados para sua efe�va implantação.

Contudo, o Programa deve ser ampliado para outras espécies migradoras, não apenas os grandes bagres,
conforme já mencionado.

Não foram iden�ficadas, no novo texto, menção à inclusão das outras espécies migradoras iden�ficadas
no EIA.

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

P.24 - Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente do Reservatório – APP

Tendo em vista a definição da APP, ressalta-se que a Lei Nº 12.651/2012 deve ser interpretada de forma
integral, portanto o ar�go 12 deve ser interpretado levando em consideração todo o regramento. Quanto
ao tema, deve ser dada ênfase aos ar�gos 5º e 15, onde são definidas as regras para APPs de
reservatórios d’água ar�ficiais 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 ob�da resposta através do
Despacho 153/2018/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE (SEI n.º 7948435).

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.

Lembramos que o texto originalmente apresentado no EIA estava desatualizado, sendo importante citar
novos entendimentos para que pudesse ser verificado a necessidade de adequações.

Quanto à solicitação de mapa apresentando a representação espacial de uma possível APP em relação ao
que já existe na região, sua principal finalidade é verificar sua relação com outros programas,
possibilidade de formação de corredores ecológicos, possíveis ganhos ecológicos no caso de implantação
do empreendimento, principalmente quanto a margem esquerda, menos protegida que a direita. Ou
seja, verificar no que a APP do empreendimento pode colaborar quanto à viabilidade ambiental do
empreendimento. Não há a intenção de que a Área de Preservação Permanente seja aprovada na fase de
viabilidade do empreendimento, apenas avaliada a sua contribuição ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

P.26 - Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação
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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 des�nação de recursos financeiros,
denominada como "compensação por significa�vo impacto ambiental", e exigida legalmente. A fim de
garan�r 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.

O programa P.26 está de acordo com o previsto na legislação vigente.

Contudo, é importante reiterar o posicionamento descrito na análise do item 2.4.6 - “Considerações
Gerais sobre a Fauna Terrestre” deste parecer de que o “Programa de Compensação Ambiental - Unidade
de Conservação (P.26)”, por se tratar de uma exigência legal, não deve ser considerado como medida
mi�gadora ou compensatória para os impactos ambientais descritos no EIA.

 

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

P.05 - Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra

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.

A revisão apresentada incorporou a previsão de estratégias para maximizar a contratação de mão de obra
local. Adicionalmente, durante a elaboração de Parecer Conclusivo, serão discu�das diretrizes para
detalhamento do Programa Ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.21 - Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias

Considerando que o diagnós�co 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 aegyp� 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 u�lizada e a frequência amostral serão
analisados quando da apresentação do PBA.

Ademais, observou-se que, dentre as jus�fica�vas para o programa, não foi citado o impacto de
proliferação de vetores (impacto 8.06).

Dentre as solicitações do Ibama, o programa reapresentado no Anexo 27 contemplou apenas uma: de
que o monitoramento de Aedes aegyp� poderá se estender para a fase de operação do empreendimento
(página 175).

Quanto à solicitação para que seja realizada uma campanha antes de qualquer intervenção na região
(cujos resultados seriam u�lizados para comparação e verificação dos efeitos da construção e operação
do empreendimento sobre os vetores), embora o programa reapresentado tenha incluído tal ação dentre



28/03/2022 14:15 SEI/IBAMA - 9779902 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11012005&infr… 115/119

as metas do programa (página 172), o restante do programa não faz nenhuma menção à essa
amostragem, inclusive havendo trechos do texto que contrariam tal previsão. Por exemplo, o cronograma
prevê que o programa seja implementado no início das obras (página 179).

Para as demais solicitações do Ibama, o programa reapresentado manteve o texto do EIA, sem qualquer
alteração (apesar de a Complementação indicar que as alterações e ajustes teriam sido incorporados no
programa reapresentado no Anexo 27).

Avaliação de atendimento: Solicitação não atendida.

 

P.27 - Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

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.

A revisão apresentada incorporou as diretrizes exposta pelo Ibama. Adicionalmente, durante a
elaboração de Parecer Conclusivo, serão discu�das diretrizes para detalhamento do Programa Ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.28 - Programa de Compensação pelas Perdas de Terras e Deslocamento Compulsório da População

Sugerimos acrescentar como diretrizes desse programa ambiental:

Adotar mecanismo para propiciar transparência ao processo avaliatório e negocial e favorecer
par�cipação social do afetado;

Disponibilizar assessoria técnica e jurídica aos afetados;

Adotar estratégia para recrutamento de equipe executora plenamente capacitada para execução
das a�vidades.

Adicionalmente, durante a elaboração de Parecer Conclusivo, serão discu�das diretrizes para
detalhamento do Programa Ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.29 - Programa de Comunicação Social e Relações Comunitárias

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
efe�vos que observamos ao longo dos úl�mos anos de implantação de empreendimentos de grande
porte, tem como caracterís�ca 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 d 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 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.
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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 compa�vel com abrangência esperada do programa.

A revisão apresentada incorporou as diretrizes exposta pelo Ibama. Adicionalmente, durante a
elaboração de Parecer Conclusivo, serão discu�das diretrizes para detalhamento do Programa Ambiental.

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida.

 

P.31 - Programa de Acompanhamento da A�vidade Pesqueira

Em linhas gerais, o Programa é sa�sfatório. Posteriormente, deverão ser detalhados as a�vidades e
procedimentos adotados para sua efe�va implantação.

Contudo, a par�r das deficiências observadas no diagnós�co da a�vidade pesqueira, notadamente em
relação às informações sobre os parâmetros básicos da a�vidade, a saber, captura total e por espécie,
esforço, CPUE, receita total e por espécie, composição específica de captura e custos opera�vos,
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
diagnós�co.

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;

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
lucra�vidade da pesca profissional e redução no consumo de pescado pelas populações locais;

este Programa deverá ser executado, a princípio, durante toda a vida ú�l do empreendimento.

As recomendações propostas foram atendidas parcialmente, devendo ser definido o início das a�vidades
para um ano antes do início das intervenções e que, a princípio, o Programa deverá ser executado por
toda a vida ú�l do empreendimento.

Avaliação de atendimento: Solicitação parcialmente atendida.

 

3. CONCLUSÃO

Este parecer apresenta análise das complementações do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do AHE
Tabajara, encaminhado ao IBAMA para avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento
hidrelétrico.

A análise con�da no Parecer Técnico nº 110/2020-COHID/CGTEF/DILIC apresentou necessidade de
complementação de informações, seja porque foram iden�ficadas divergências nos dados apresentados
no estudo, seja porque tais dados se mostraram ausentes, desatualizados ou insuficientes para a análise
de viabilidade do empreendimento.

Neste Parecer foram transcritas as recomendações e solicitações apresentas no Parecer nº 110/2020,
seguidas pelas suas respec�vas avaliações de atendimento (atendida; parcialmente atendida; e não
atendida).

Conforme exposto na análise, algumas recomendações e solicitações foram atendidas pelo proponente
do projeto, contudo, persis�ram deficiências importantes que foram observadas no Parecer nº 110/2020.

No que se refere à delimitação do reservatório, o proponente registrou que discorda da delimitação do
reservatório sugerida pela equipe técnica do Ibama. Sobre esta questão, recomendamos que a
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delimitação do reservatório do AHE Tabajara, sugerida no Parecer nº 110/2020, seja man�da, até que o
empreendedor apresente análise mais detalhada sobre a não constatação de diferença de áreas
inundadas com e sem o barramento, quando alterado o valor de referência para se determinar até qual
seção topoba�métrica se estendem as influências das vazões Qméd.máx e Qmlt. Adicionalmente,
avaliamos que foi esclarecida nas complementações do EIA a existência de diferença de cota de cerca de
1 metro entre o limite do braço do reservatório do AHE Tabajara e o limite da TI Tenharim Marmelos
(onde passa o igarapé FAG II), o que indica que a formação do reservatório (ADA) não ocupará porções
territoriais da TI.

Em relação às áreas de influência, avalia-se que a AII do meio bió�co deve ser redimensionada,
considerando que o próprio empreendedor reconheceu que os impactos vão além da área definida
inicialmente. Ressalta-se que a delimitação adequada da área de influência do empreendimento é
essencial para a avaliação da viabilidade ambiental. Desta forma, recomendamos que AII do meio bió�co
seja redimensionada, englobando os impactos indiretos citados no estudo.

Um aspecto relevante para tomada decisão sobre a viabilidade deste empreendimento diz a respeito à
necessidade de maior esforço de jus�fica�va do projeto. Trata-se de um AHE, cuja potência média anual
contribuiria com cerca 235 MW ao SIN. Para tanto, seria necessário um reservatório que ocuparia área
superior a 100 km² com extensão pouco inferior a 100 km, em subs�tuição a uma área atual com
significa�va qualidade ambiental, rodeada por UC’s e TI’s. Sabidamente, hidrelétricas são �pologias cuja
implantação e operação resultam em dezenas de impactos ambientais, alguns irreversíveis,
especialmente sobre a ic�ofauna. Nesse sen�do, é importante mencionar que a geração de 235 MW
médios, poderia ser suprida por fontes alterna�vas, por exemplo solar ou eólicas, cujos níveis e a
intensidade de impactos ambientais são menores do que os do AHE Tabajara e que possuem maior
flexibilidade locacional. Tais plantas alterna�vas, poderiam ser instaladas em outras regiões do país:
afetando áreas territoriais bem menores; com pior qualidade ambiental; localizadas próximas a centros
consumidores de energia; posicionadas, muitas vezes, ao lado de subestações já instaladas, o que
pouparia a necessidade de instalação de uma linha de transmissão (que por si só resultará em outros
impactos ambientais significa�vos). Neste contexto, é fundamental que o proponente ofereça
jus�fica�vas criteriosas que possam demonstrar a relevância deste projeto frente aos impactos
ambientais esperados.

Destacamos que não foram realizadas as novas incursões a campo solicitadas pelo Ibama com vistas a (i)
realizar campanhas sazonais por um ciclo hidrológico completo de ic�ofauna e ic�oplâncton; (ii)
complementar os dados sobre a a�vidade pesqueira, profissional e de subsistência, bem como sobre
consumo de pescado; (iii) confirmar os locais de registro das espécies endêmicas da ic�ofauna
iden�ficadas na referência Ohara (2018); (iv) conhecer minimamente e confirmar a distribuição espacial
das novas espécies da fauna descobertas durante os estudos; e (v) verificar a existência de banco de areia
e possíveis sí�os de reprodução de quelônios. A não realização das novas incursões a campo representa
uma lacuna de informações importantes para a análise de viabilidade do AHE Tabajara, notadamente
para os componentes fauna e ic�ofauna.

Falhas graves foram man�das no diagnós�co do meio bió�co. Para grandes mamíferos e quirópteros
foram detectadas inconsistências de dados, bem como alterações não jus�ficadas em classificação
taxonômica de táxons exclusivos da ADA e quan�ta�vos de registros, impossibilitando a análise de
impacto ambiental. Nesse sen�do, reitera-se que toda informação alterada ou adicionada no EIA deve ter
embasamento técnico, preferencialmente corroborada por referências bibliográficas e/ou
posicionamento oficial de especialista da área.

Considerando que os ambientes de campinarana serão afetados mesmo fora da ADA devido à elevação
do lençol freá�co (formação de áreas úmidas permanentes) e consequente alteração da vegetação, há
preocupação com as espécies da fauna exclusivas a estes ambientes e cuja iden�ficação taxonômica não
foi confirmada: Scinax spn., considerada uma espécie nova no EIA, e Cerradomys sp., cujo gênero não é
conhecido para a região. Há, ainda, espécies de iden�ficação taxonômica não confirmada e exclusivas da
ADA do empreendimento: Oecomys cf. rober� e Makalata cf. macrura. Tais táxons podem representar
espécies novas sob risco de ex�nção pela formação do reservatório.
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Outro ponto crí�co para a viabilidade do empreendimento diz respeito às duas espécies novas de
serpentes registradas exclusivamente na ADA durante os estudos para o EIA: Dipsadidae gen. & sp.nov. e
Atractus spn. Embora o Ibama tenha solicitado incursões a campo a fim de confirmar se a distribuição das
espécies novas está restrita à ADA, a Complementação limitou-se a afirmar que os pesquisadores
informaram, por meio de comunicação pessoal, que as espécies ocorrem em outras localidades, apesar
de serem espécies novas para a ciência; não tendo sido apresentada comprovação cien�fica. A não
confirmação da ocorrência dessas espécies fora da área do empreendimento traz ao processo a
possibilidade de um cenário em que a implantação do AHE Tabajara poderá causar a ex�nção dessas
espécies; consequentemente, trazendo sério entrave à viabilidade ambiental do empreendimento. Dessa
forma, para a con�nuidade da análise de viabilidade ambiental, é indispensável que seja elucidado, por
meio de evidências cien�ficas comprobatórias, se a distribuição espacial das espécies em questão
contempla ocorrências fora da ADA e da região do empreendimento.

A mesma dúvida ocorre na ic�ofauna, uma vez que, considerando referência bibliográfica acrescentada
ao estudo, foram iden�ficadas 29 espécies endêmicas do rio Ji-Paraná. Não restou claro, a par�r das
informações apresentadas no EIA, se estas espécies podem ser encontradas em outras bacias ou em
locais do rio Ji-Paraná não afetados pelo empreendimento. Esta deficiência não permite avaliar o risco de
ex�nção dessas espécies, caso restritas a trechos da bacia alterados pela implantação do AHE. Agregue-
se a esta questão o fato do estudo não realizar análise robusta e detalhada sobre os aspectos alimentares
e reprodu�vos da comunidade íc�ca local. Tal análise só poderia ter sido alcançada com a realização de
novas campanhas de ic�ofauna e ic�oplâncton, abrangendo um ciclo hidrológico completo e u�lizando
metodologia mais adequada, o que foi solicitado pelo IBAMA e não atendido pelo empreendedor. Uma
vez que a ic�ofauna termina por ser um dos componentes ambientais mais impactados por essa
�pologia, considera-se que essas lacunas não permitem atestar a viabilidade ambiental do AHE
pretendido.

Quanto à a�vidade pesqueira, muito embora tenha sido parcialmente caracterizada no EIA, considera-se
que deixaram de ser apresentadas es�ma�vas de parâmetros fundamentais para seu entendimento,
conforme já apontado neste Parecer, notadamente a sua variação sazonal e por �po de pescado.
Ressalta-se que o conhecimento destes parâmetros é fulcral para a avaliação e acompanhamento das
mudanças no rendimento econômico da a�vidade, afetado diretamente pela implantação do
empreendimento. Estas mudanças afetam a própria sobrevivência da a�vidade e a segurança alimentar
da população local.

A complementação da avaliação de impactos ambientais solicitada no Parecer nº 110/2020 também não
foi atendida, o que, baseado na experiência da equipe técnica do Ibama com outros empreendimentos
hidrelétricos recém implantados, resulta em uma avaliação de impactos incompleta. É importante
lembrar que no âmbito do EIA, o componente de avaliação de impactos ambientais é essencial. Nesse
sen�do, a avaliação incompleta e/ou imprecisa dos impactos ambientais compromete o estabelecimento
de um prognós�co suficientemente confiável para caracterizar a qualidade ambiental esperada para a
região com a implantação do empreendimento. Afeta ainda a capacidade de formulação de medidas
mi�gadoras, compensatórias, de monitoramento e de controle ambiental, comprometendo, portanto, a
qualidade, função e obje�vos do EIA.  Neste contexto, entendemos que a avaliação de impactos deve ser
complementada pelo proponente, conforme solicitado no Parecer nº 110/2020 e reforçado no presente
Parecer, alinhado às boas prá�cas em avaliação de impactos ambientais.

As complementações não contemplaram a revisão do RIMA, que havia sido solicitada por meio do
Parecer nº 110/2020, com vistas a incorporar as adequações e novas informações que seriam
complementadas no EIA; e também visando a execução adequada das Audiências Públicas.

Por fim, as fragilidades, inconsistências, informalidade cien�fica e ausência de informações observadas
até o momento no EIA e também nas Complementações não sustentam uma decisão favorável de
viabilidade do empreendimento. Desta forma, para con�nuidade do processo de licenciamento do AHE,
reforça-se a indispensável complementação do EIA, com maior esforço de aquisição e análise de dados
cien�ficamente válidos, a fim de esclarecer questões relacionadas à viabilidade ambiental, além de rigor
na avaliação de impactos ambientais já solicitado pelo Ibama.
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O desenvolvimento deste Parecer foi realizado por seis analistas ambientais, sendo que foram u�lizadas
2.100 horas totais, entre estudos e elaboração técnica.
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