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Serviço Público Federal

NOME: UHE

TABAJARA

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO
MACHADINHO D' OESTE / RO

PROCEDÊNCIA!
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REFERÊNCIA:

ASSUNTO:

_

MMA/IBAMA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO: 02001.004419/2007-31
INTERESSADO: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A
CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA: 414.2
DATA: 25/09/2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO IM) MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de l.iceneimncntn Ambienul

Coordenação Geral de Infra-E.vtruluri de Energia Elétrica

Memorando n° 0*^0 /CGENE/DLLIC/IBAMA

:

O

4V

Brasília, J-5 de setembro de 2007.

Sr(a) Coordenador(a)
DCA

Assunto: Solicitação de Abertura de Processo

1- Solicito a abertura de processo visando o licenciamento ambiental do seguinte
empreendimento:

UHE TABAJARA

Empreendedor: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A
CNPJ/CPF: 33.412.792/0001-60

Atenciosamente,

Coordenador Geral ergia Elétrica
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SEIO ICO PUBLICO FEDERAI.

, MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTEF. DOS RECÜRSOSNATURAIS RENOVAVF.N- IBAMA

OFICIO J& /2005 -DILIC/IBAMA

Ao Senhor

Antônio Raimundo S.R. Coimbra
Superintendência de Meio Ambiente - Eletronorte
SCN Quadra 6 Conjunto A Bloco C SI 416
CEP 70718-900 Brasília - DF
TEL:(61)34295320FAX:(21)33273757

Assunto: Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara.

Brasília,^ de dezembro de 2006.

Senhor Superintendente,

1. Em resposta ao oficio CE-EEM 225/2006. que solicita orientações quanto ao
procedimento para o licenciamento ambiental do AHE Tabajara. informo que aempresa deve
solicitar abertura de processo para licenciamento no sítio do Ibama na rede mundial de
computadores, www. ibama .qov. br/licenciamento, conforme a Instrução Normativa
Ibama n° 65/2005.

>. Depois de recebida a solicitação de abertura de processo, esta Diretoria irá avaliar as
informações apresentadas para orientar aempresa sobre acontinuidade do processo.

Atenciosamente,

Luiz FeMppe KuMJuinor
Diretor de licenciamento AmbiWal
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DILIC/IBÀMA

Eletronorte N°: 13.313
„ . no DATA:J} O/ ji /06
Brasília, <<>4 de novembro de 2006. recer*^a ."^
CE-EEM- ZZ5 /2006

limo Sr.

Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02. ed. Sede, 1o andar
70.818-900 Brasília-DF

Ref.: Reinventário Hidrelétrico da Bacia do rio Ji-Paraná

Prezado Senhor:

1. A Reavaliação dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Ji-Paraná foi
contratada pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, Furnas
Centrais ElétricasS.A. e Construtora Queiroz Galvão S.A., e concluída em junho de
2006. Os estudos de engenharia foram desenvolvidos pela Themag Engenharia e
Gerenciamento Ltda. e os ambientais pelas empresas ETS Energia, Transporte e
Saneamento Ltda. e Seiva Engenharia e Projetos Ambientais S.A.

2. Foram estudadas as possíveis alternativas de divisão de queda para o
aproveitamento do potencial hidrelétrico existente, economicamente utilizável e
ambientalmente viável, no trecho do rio Ji-Paraná situado entre sua foz no rio
Madeira e a confluência dos rios Pimenta Bueno e Comemoração, seus formadores.

3. A alternativa selecionada nos estudos é constituída por um único aproveitamento
hidrelétrico, denominado Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Tabajara, com
barramento na região da cachoeira Dois de Novembro, próximo à localidade de
Tabajara, município de Machadinho D'Oeste (Figura 01 do Anexo). O AHE Tabajara
tem potência instalada de 350 MW (192,29 MW de energia firme), com três
unidades geradoras do tipo Kaplan. O reservatório, na cota 80 metros, tem área de
inundação de 128,8 km2.

4. Durante a execução dos estudos, a Reserva Biológica do Jaru (Decreto
Presidencial de 02 de maio de 2006) foi ampliada até a margem direita do rio Ji-
Paraná e a foz do igarapé Buenos Ayres, fato que implicou na revisão das
alternativas de divisão da queda que estavam sendo avaliadas na etapa de estudos
finais.

5. Quando os Estudos Finais estavam concluidos e a alternativa de divisão da queda
estabelecida, ocorreu a criação do Parque Nacional (PARNA) dos Campos
Amazônicos (Decreto Presidencial de 21 de junho de 2006, publicado no DOU de
22 de junho de 2006), abrangendo terras nos Estados do Amazonas, Rondônia e
Mato Grosso, e parte da bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná na região do tríplice
limite entre estes Estados (Figura 02 do Anexo).

6^
Centrais Elétricas do Norle do Brasil SA Tei
Superintendi EEM
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Eletronorte

6. Em 15 de março de 2005, ainda durante o desenvolvimento da etapa de estudo'
preliminares dos estudos de inventário hidrelétrico, a Eletronorte enviou
correspondência ao Dr. Marcus Luiz Barroso Barros, Presidente do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (CE
1.00.149.05, no Anexo), com cópia para o Sr. João Paulo Ribeiro Capobianco, da
Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, e para o
Dr. Maurício Tomasquin, Secretáno de Gabinete do Ministério de Minas e Energia,
solicitando informações sobre os limites propostos para o PAR NA dos Campos
Amazônicos. O principal objetivo da solicitação era discutir e buscar a
compatibilização dos interesses relacionados à criação de unidades de conservação
de proteção integral na região com o aproveitamento dos recursos hidrelétricos
existentes no rio Ji-Paraná. Até a conclusão dos estudos de inventário e a criação
do PARNA dos Campos Amazônicos (ambas no mês de junhode 2006), não houve
atendimento da solicitação.

^ 7. Em julho de 2006, o Relatório Final da Reavaliação dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Ji-Paraná foi protocolado na Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL. Cópias foram enviadas ao IBAMA e Agência Nacional de Águas - ANA
O relatório recebeu o aceite da ANEEL e está em processo de análise e aprovação
por esta agência.

8. O reservatório do AHE Tabajara tem área de 128,8 km2. Deste total, 12,89 km2
sobrepõem-se a terrenos situados ao longo do limite sul do PARNA dos Campos
Amazônicos. Estes terrenos coincidem com áreas sazonalmente inundadas
situadas junto às calhas do rio Ji-Paraná e de seus afluentes pela margem direita A
área de sobreposição representa 0,147 % da área total da unidade de conservação
(8735,70 km2; Figuras 01 e 02 do Anexo). Aextensão das calhas das drenagens
que fazem parte do reservatório e também servem de limite para o PARNA
corresponde a 4,99 % do perímetro total da unidade de conservação (1052,70 km;
Figuras 01 e 02 do Anexo).

9. Considerando as informações acima, a importância e atratividade do AHE Tabajara
í para o setor elétrico brasileiro, e a intenção da Eletronorte, Fumas e Queiroz Galvão

em avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento,
solicitamos da DILIQ orientações para o início do processo de licenciamento
ambiental do AHE Tabajara

Atenciosamente,

Antônio RaimundVS. R. Coimbra
Superintendência deMeío Ambiente

Centrais Elétrica: do Brasil_SA
Fa>

acoimbrau.
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AHE Tabajara

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
ETERRAS INDÍGENAS

LEGENDA Proc ÇWffih
Rubr.:_

Hidrografia
Limite Estadual
Rodovias

L7_~J AHE Tabajara (cota 80m)
© Vila, Povoado

3] Terras Indígena

Escala Gráfica

7.5 0 7.5 15 Kilometers

Escala 1 : 650.000

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

» I 1Parque Nacional dos
^ Campos Amazônicos

I I Parque Nacional ou Estadual
Estação Ecológica

j Floresta Nacional ou Estadual
Reserva Extrativista
Reserva Biológica

^| Eletronorte
Pura energia brasileira

FIGURA02 Novembro de 2006
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Eletronorte
Brasil;a, 15 de marçc de l

1.0C.149.05

- Sua Senhoria c Ser i

Marcos L i z Barroso Barrcs

=residente z-

nstituíc Brasileirc de Meie AnDienn - ecurso Naturais Rer
EN ^'ecr~ 2- Edifício Sece 3c BAMP - Blocc C

- Brasilia-DF

. àveis - IBAMA

grFls.

Proc

Rubr

ntererencia oc AARN/* • :í ;: i : • Amazôi oes ocr ~.c oveitamerics
ore • • ;os -c:

P'6isc; Ser

\: -e 2:: : 2.6 ..orr ssa: c>

3o-: : • "C os

.: : • .: :-;e; stena oars g ic Jcs gi =s 2e Desmaiamemc os

Amazônia _-:-ça .•er" \:;- : stã sn- andamerte : orõcessc de onacãc oc
Pãraue Nac na )sm:. trazei - Esse 3a-o...- \ =sta senoc enace

peic BAMA oorr : objefvc 2e creteger os ecossvstemas assçcaccs as ícrmaç
ssiais o: :ioc cerrade savana existentes na peçãc ;~ do Estaao oc

Amazonas ,unto aos íimites com os esiaccs de Rondônia e Mau >ssi entre as
terras indígenas Tenhanm/Marmeics e Tenhanm oc Igarapé Pretc

-1 Eierronone por meie oe Accrac oe Cooperação con- "urnas e a construtora
Queroz Gaivão iniciou os Estsaos oe inventáno Hidreietrico oa Sac;a Hicrográfics
oc Rio Ji-Paraná. situada integralmente nc Estado oe Re sôi .:: unic aos limites
com os estados do Mato Grosso e de Amazonas Um ces mais oromissores s

para aproveitamento hidreiétnco vislumbrado na oacia hidrográfica oc no Ji-Paraná
situa-se na região de Tabajara. próximo ac iimite com o Estado de Amazonas e da
'egião com formação florestai de iidc cerrado

De mode a evitar possíveis interferências aos limites ao Parque Nacional com o
aproveitamento ao potencial hidreietrico da região oe Tabajara solicitamos
informações sobre os limites propostos para o mesmo e soDre o andamento e
programação do processo de consulta pública para sua criaçãc.
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Secretarie de Gabinete - MME

joâo Paulo Ribeiro Copabianco „,..,.,.
Secretaria de Biodiversidade eFlorestas -SBF/MMA
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Proc..

Rubt.
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Brasília. C'£ de auosto de 21

A Sua Senhoria ova) Sr(a).
JOâO ANT< iMi) Dl: QUEll« IZ GALVãO
CONSTRUTORA QUE1R( >/. GA1 VÃO S A
AV. RIO BRANG i, 156 SAI.AS 3035 A 3037
CENTRO

CEP: 20090-000 - RIO DE JANEIRt >KJ

Assunto: Competência para o licenciamento ambiental da UHE Tabajara.

Prezado Senhor,

1. Em resposta a solicitação de analise de coi , . . • ian
ambiental da UHE Tabajara, informo que n: possível veri ,. los por esta
Diretoria, se o reservatório da futura usina atingirá dii -lamente unidades de co
ou lerras indígena ;.

2. Desta forma., solicito o envio de mapa n escala ade ... .. ;i .. •..
reservatório e a indicação das distâncias do mesmo cm .-laçâo a. teira nas
conservação mais próximas.

Atenciosamente.

Kobei lu Messias liaiuii

Diretor de Licenciamento Ambiental

i .
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construtora queiroz galvão s.a.
RIO DE JANEIRO
Avenida Rio Branco, 156 - Conj. 3037 - CEP 20043-900
PABX (21) 2131.7100 - FAX (21) 2240.9367

RECIFE
Rua Padre Carapuceiro, n° 733 - Empresarial Center I
Salas 901 e 902 - Boa Viagem, Recife/PE - CEP: 51 020-280
PABX (81) 3463.2700 - Fax: (81) 3463.2799

DICEN/BSB - 0019/2007.

F.s: /O

queiroz ga

Brasília, 13 de Setembro de 2007.

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

SCEN Trecho 02 - Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, 1° Andar
70818-900 - Brasília-DF

Att.: Dr. Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

Ref: UHE Tabajara

Ofício n°501/DILIC/IBAMA

Prezado Senhor:

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N°: 11.727

DATA: ^ÍP°\ /07
PsECEBÍDÕ|:T"

Em atenção ao ofício acima referido, encaminhamos 02 cópias do mapa
"Situação do reservatório em relação à Unidade de Conservação e Terras
Indígenas - AHE Tabajara".

Na oportunidade, informamos que foram inseridos os pontos do
reservatório, no site de Licenciamento Ambiental, deste Instituto.

Atenciosamente,

Erico Bitencourt de Freitas

Construtora Queiroz Galvão S.A,
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62-15W

AHE TABAJARA

9-0S-

Rio Preto/uacurydá

62'15'W

6r45W

Obs: a Área 2 corresponde à planície
de inundação do rio Ji-Paraná, inundada
sazonalmente nos períodos de cheia.
Elaboração Superintendência deMeio Ambiente

ELETRONORTE S.A.
Referências Base Cartográfica SIPAM

Base Temática IBAMA (FUNAI
Reservalóno: Relatório de Reavaliação deInventário Hidrelétrico
do Rio Jl-Paranà (Themag Engenharia)
Coordenadas Geográficas- DatumSAD-69

E TABAJARA

Reservatório em Relação a
nservação e Terras Indígenas

1 200.000
10

35

Agosto de 2007
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INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Fl»._/^

Rdfer.. '^'

Dados do Empreendedor (
Nome ou Razão Social: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S A

CPF/CNPJ: 33.412 792/0001-60

N° cadastro: 57217

Endereço: AV. RIO BRANCO, 156 SALAS 3035 A 3037

Bairro: CENTRO

Minicipio: RIO DE JANEIRO/RJ

CEP: 20090-000

Nome do representante legal: JOãO ANTÔNIO DE QUEIROZ GALVãO

CPF do representante: 009.644 767-20

N° cadastro dirigente:

Telefone: (0xx21)2292-3993

Fax: (0xx21)2240-9367

E-mail: trangel@queirozgalvao.com
Situação CTF:

Consórcio Empresarial:

Nome:

Dados do contato junto ao IBAMA

Nome Erico Bitencourt de Freitas

CPF: 468.976 318-68

Endereço SAS Quadra 03 Bloco C - Sala 1114

Bairro: Setor de Autarquias Sul
Município: BRASIL IA/DF

CEP 70070-934

Formação Engenheiro
Vinculo: Engenheiro
Fone (0xx61)2191-6650

Fax: (0xx61)2191-6670

E-mail: efreitas@queirozgalvao.com

Denominação do empreendimento
Código da Aneel:

Municípios de localização do eixo

Potência instalada:

Potência firme:

Municípios na área de inundadaçâo
[Região Hidrográfica:
Nome do rio a ser barrado

Competência:

Principais afluentes:

Rio navegável:

Vazão do projeto:
Previsão do trecho com vazão reduzida:

UHEs e PCHs Montante:

UHEs e PCHs Justante:

Dados do empreendimento

UHE Tabajara

15580050

MACHADINHO D'OESTE/RO

350 MW

192 MW

MACHADINHO DOESTE / RO

Amazônica

Ji Paraná

Estadual

- COMEMORAÇÃO
- PIMENTA BUENO

-JARÚ

Não

1533 nrVs

OKm



Pontos do Polígono do reservatório

Modelo da Usina:

Área total do reservatório

Volume:

Quota mínima de operação.

Quota máxima de operação:

Profundidade média:

Comprimento do reservatório:

Comprimento estimado da barragem:

Altura da crista :

Tipo de turbinas:

Número de máquinas

Coeficiente de geração por área alagada:

Obras associadas

Destinação da energia:

Situação do empreendimento:

Síntese da situação de ocupação da área

em torno do reservatório:

Data de entrada em operação:

Bioma da área:

Presença de UC no raio de 10 Km:

Áreas prioritárias de preservação:
Corpo hídrico - CONAMA n°357/2005:
Dados sobre uso e conflito da água :

Cavernas na área de inundação:

Presença de comunidades indígenas:

Presença de quilombolas:

Municípios polarizadores

Principais vias de acesso.

Atividades econômicas envolvidas:

Patrimônio histórico

Deslocamento de população:

População atingida:

Licença emitidas por outros órgãos:

08 54 15 OS 062 10 21.0 W- 08 53 33.0 S 062 09 47.9 W - 08 54 50.0 S 062 07 36.9 W- 08 53 03.9
S 062 06 21.9 W - 08 48 55.0 S 062 06 19.9 W - 08 52 15.9 S 062 04 48.0 W - 08 50 51.0 S 062 01
39 0 W - 08 55 05.0 S 062 04 14.9 W - 08 56 20.0 S 062 01 30.0 W - 08 57 11.0 S 061 57 23.9 W -
08 58 24.9 S 061 55 28.9 W - 09 01 35.0 S 061 51 38.9 W - 09 01 06.9 S 061 46 55.9 W - 09 00 47.0
S 061 44 38 9 W - 09 01 14.9 S 061 42 45.0 W - 09 01 24.9 S 061 42 41.9 W - 09 02 17.9 S 061 44
11.9 W - 09 02 31.9 S 061 45 00.0 W - 09 01 35 0 S 061 46 57 9 W - 09 01 32.9 S 061 47 30.9 W -

09 02 20.0 S 061 48 07.9 W - 09 02 48 9 S 061 47 43.9 W - 09 02 57.0 S 061 48 03.9 W - 09 02 38 0
5 061 48 32.9 W- 09 03 01.0 S 061 51 13.9 W - 09 02 11.0 S 061 53 42.0 W - 08 59 57.9 S 061 11
06 0 W - 08 58 32.9 S 061 55 45.9 W - 08 57 32 0 S 061 57 06.9 W - 08 57 57.9 S 061 58 07.9 W -
08 56 33.0 S 062 00 31.9 W - 08 56 36.9 S 062 01 48.9 W - 08 55 33.9 S 062 04 12.0 W - 08 56 35.9
S 062 04 41.9 W- 08 57 00.0 S 062 06 43 9 W - 08 55 39.0 S 062 09 48.9 W - 08 56 35.9 S 062 09
57.9 W - 08 59 22.9 S 062 06 54 0 W - 08 59 21.0 S 062 07 49.9 W - 08 56 44 9 S 062 10 12.9 W -
08 55 31.0 S 062 10 12.9 W - 08 55 28.9 S 062 10 43.9 W - 08 54 56.9 S 062 10 55.9 W - 08 53 58.9

S0621017.9W-

Fio d'água

128,8 km'

851.3 Km3

80 metros

80 metros

6,6 metros

Km

3000 metros

31 metros

KAPLAN

2.734375 MW/Km*

Realizando vistorias para subsidiar TR

Dados técnicos sobre a área biótica

Parque Nacionaldos Campos Amazônicos - competência Federal

Dados técnicos sobre a área sócio-econômica

MACHADINHO D'OESTE/RO ,

-BR 364

-RO 133

- RO 257

Turismo - Turismo de Pesca Esportiva

51 famílias a serem deslocadas

51 famílias atingidas

Informações complementares

Estudos ambientais:

OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES. PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE AEXISTÊNCIA DE ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE
PARA A BIODIVERSIDADE

Não foram identificadas

Data da impressão: 23/11/2007 17:41:05
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si RVIÇO PI BLICO FEDERAI.
MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECI RSOSNATI RAISRENOVÁVEIS-IBAMA
SCEN Trecho 02. Edifício Sede. Bloco C. Io Andar. Brasília/DF CEP: 70.818-900

Tel: (61) 3316.1212- ramal 1595 Fax:(61)3225.0564 - URL: http://www.ibama.gov.br

Oficio vf&l.2007 - DIL1C/IBAMA

Brasília,«K^de outubro de 2007.

Ao Senhor

ÉRICO BlTENCOÜRT DE FREITAS
Diretoria de Concesaães de Energia - Construtora Queiroz Galvão S.A.
SAS Quadra 3 Lote 2 Ed Business Point Conj 1114/1121
CEP 70070 934 Brasília - DF
FAX: (61) 21916670

Assunto: UHE Tabajara - licenciamento ambiental.

Senhor Diretor,

1. Informo que após avaliação da solicitação de abertura de proeesso de
licenciamento ambiental perante o Ibama, esta foi aprovada e o número do proeesso é:
02001.004419/2007-31.

2. Para dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima, é necessária apresentação do empreendimento para a
equipe técnica c demais órgãos parceiros no licenciamento ambiental.

3. Conforme reunião previa, sugere-se o dia 07.11.2007, às 14 horas, na sede
deste Instituto.

4. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

li: «lilie COIIII) 1 mprecrulimentos I 'sinas IMII. Tabajara OI"convite aprcsenlacao.doc
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SERVIÇO PUBLICO l-EDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede. Bloco C, Io Andar, Brasília/DF CEP: 70.818-900

Tel: (61) 3316.1212- ramal 1595- Fax: (61) 3225.0564 - URL: http://www.ibaina.gov.br

Oficio n"fá/t /2007 - DILIC/IBAMA

Brasília,<Y 3 de outubro de 2007.

A Senhora

Iara Vasco Ferreira

Coordenadora Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente - CGPIMA
Fundação Nacional do índio - FUNAI
SEPS 702/902, Ed. Lex, 3o Andar
70.340-904 - Brasília - DF Fone: (61) 3313.3652 / Fax: (61) 3313 36 61

Assunto: UHE Tabajara - licenciamento ambiental.

Senhor Coordenador Geral,

1. Informo que foi aberto processo de licenciamento ambiental do empreendimento
UHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-Paraná, sob o número
02001.004419/2007-31, o qual pode ser acessado pelo endereço do Ibama na Internet
www.ibama.gov.br/licenciamento. A usina, conforme ficha de caracterização apresentada pelo
empreendedor, afeta diretamente o Parque Nacional dos Campos Amazônicos.

2. Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referencia que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, convido esta Fundação a participar de
apresentação do empreendimento, a ser realizada no dia 07.11.2007, às 14 horas, na sede deste
Instituto.

3. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

Cr^dilicCOlND.nmprecndimentosTJsiiias^UMC Tabajara Of circular convite aprcscntacao.doc
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede. Bloco C, Io Andar, Brasilia-DF CEP: 70.818-900

Tel: (61) 3316.1212 - ramal 1595 - Fax: (61) 3225.0564 URL: lil(p://www.ibama.gov.br

Rubi..

Oficio no^í/2007 - DILIC/IBAMA

Brasíliap^Bde outubro de 2007.

Ao Senhor

Francisco Lopes Viana

Superintendente de Outorga e Fiscalização
Agência Nacional de Águas - ANA
SPS , Área 5,Quadra 03, Bloco "L"
70.610-200-Brasília DF Fone: (61) 2109.5441 / Fax: 2109.5404

Assunto: UHE Tabajara - licenciamento ambiental.

Senhor Superintendente,

1• Informo que foi aberto processo de licenciamento ambiental do empreendimento
UHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-Paraná, sob o número
02001.004419/2007-31, o qual pode ser acessado pelo endereço do Ibama na Internet
www.ibama.gov.br/licenciamento. A usina, conforme Ficha de caracterização apresentada pelo
empreendedor, afeta diretamente o Parque Nacional dos Campos Amazônicos.

2. Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, convido esta Agencia a participar de
apresentação do empreendimento, a ser realizada no dia 07.11.2007, às 14 horas, na sede deste
Instituto.

3. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Mo Ç-
Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

G^ilic^COlUDvnmprecndinicnlosTJsinaslIME Tabajara\Of circularconvite apresentação,doe
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Bloco C, 1° Andar, Brasilia/DF CEP: 70.818-900

Tel: (61) 3316.1212 - ramal 1595- Fax: (61) 3225.0564 - URL: http://www.ibama.gov.br

Oficio n°^LV2/2007 - DILIC/IBAMA

Rubr

Brasília, v?3dc outubro de2007.

Ao Senhor

Luiz Fernando de Almeida

Presidente - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN
SBN Quadra 2, Edifício Central Brasília - 6" andar,
Edifício Sede, Bloco G, 1° andar.
70040-904 - Brasília - DF Fone: (61) 3414.6282 /Fax: (61) 3414-6275

Assunto: UHE Tabajara - licenciamento ambiental.

Senhor Presidente,

L Informo que foi aberto processo de licenciamento ambiental do empreendimento
UHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-Paraná, sob o número
02001.004419/2007-31, o qual pode ser acessado pelo endereço do Ibama na Internet
www.ibama.gov.br/licenciamento. A usina, conforme ficha de caracterização apresentada pelo
empreendedor, afeta diretamente o Parque Nacional dos Campos Amazônicos.

2. Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, convido este Instituto a participar de
apresentação do empreendimento, a ser realizada no dia 07.11.2007, às 14 horas, na sede deste
Instituto.

3. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

G:Vlilic\COHID\Enipreendimcntos Usinas'1 IHI-: Tabajara.Ofcircularconvite aprcsentacao.doc
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Ins11TUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB.ENTE ElDOS RECUR9 ,S NAJ™^-™^-'™"
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Bloco C, Io Andar. Brasilia/DF CEP. 70.818-9OO

Tel: (61) 3316.1212 - ramal 1595 - Fax: (61) 3225.0564 - URL: http://www.ibama.gov.br
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Oficio n0l&/2Wl - DILIC/IBAMA

Brasília(p23de outubro de2007.

Ao Senhor

AUGUSTINIIO PASTORE

Secretário de Desenvolvimento Ambiental da SEDAM
Estrada Santo Antônio, 900 - ParqueCujubim
CEP: 78.900 - 970 Porto Velho/RO
TEL. (69) 3216-1081 FAX: (69) 3216-1083

Assunto: UHE Tabajara - licenciamento ambiental.

Senhor Secretário,

1 Informo que foi aberto processo de licenciamento ambiental do empreendimento
UHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-Paraná, sob o número
02001004419/2007-31, o qual pode ser acessado pelo endereço do Ibama na Internet
www.ibama.gov.br/licenciamento. Ausina, conforme ficha de caracterização apresentada pelo
empreendedor, afeta diretamente oParque Nacional dos Campos Amazônicos.

2 Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, convido esta Secretaria a participar de
apresentação do empreendimento, aser realizada no dia 07.11.2007, às 14 horas, na sede deste
Instituto.

3 Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

V-
Roberto Messias Franco ,

Diretor de Licenciamento Ambiental PA*LTRANSMITIDOEM
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SKRVICO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO A.MHIIMl.
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NAIURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

SCEN Trecho 02. EdifícioSede, Bloco C. Io Andar, Brasília/DF CEP: 70.818-90(1
Tel (61) 3316.1212 - ramal 1595- Fax: (61) 3225.0564- URL: http://www.ibama.gov.br

Oficio n°^»^2007 - D1LIC/IBAMA

Brasília,^-} de outubro de 2007.

Ao Senhor

Carlos Alexandre Fortuna

Chefe do Centro Nacional de Estudos, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV
Instituto Chico Mendes da Biodiversidade

SCEN Trecho 02, Edifício Sede, CECAV
70.818-900 Brasília/DF Fone: (61) 3316.1575 / Fax: (61) 3223.6750

Assunto: UHE Tabajara - licenciamento ambiental.

Prezado Senhor,

COfJiO

1. Informo que foi aberto processo de licenciamento ambiental do empreendimento
UHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-Paraná, sob o número
02001.004419/2007-31, o qual pode ser acessado pelo endereço do Ibama na Internet
www.ibama.gov.br/licenciamento. A usina, conforme ficha de caracterização apresentada pelo
empreendedor, afeta diretamente o Parque Nacional dos Campos Amazônicos.

2. Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, convido este Centro a participar de apresentação
do empreendimento, a ser realizada no dia 07.11.2007, às 14horas, na sede deste Instituto.

3. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

(^
Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

RECEBIDO EM '̂I / /O J O9"
HOP.A: O3 • I3
ASS.: />?#—- ~~
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Eletronorte
Meitej^gc^rio Campos.

Brasília, 13 de novembro de 2007. «^£5%!!"***
CE-EEMG - 02/2007 su***

llm ° Sr.
Marcelo Belisário Campos
Coordenação de Energia Hidrelétrica e Transposições - COHID
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA

Brasília - DF

Assunto: encaminhamento Reavaliação dos Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Ji-Paraná

Prezado Senhor,

1 Conforme acordado na reunião de apresentação do empreendimento AHE
Tabajara realizada no IBAMA no dia 07 de novembro de 2007, estamos
encaminhando um CD e um DVD contendo a Reavaliação dos Estudos de
Inventário do rio Ji-Paraná.

Atenciosamente,

t/ã
^ Silviani Froehlich

Gerência de Estudos e Projetos Ambientais para
Sistemas de Geração de Energia Elétrica - EEMG

BLP/lcas

Centrais Elétrica, do Norte do Brasil SA SCN /Quadra 6Conjmto ATorre Csala 512 Iei. («^«Jg»
Gerência de Estudos cProjetos Ambientais 70.7164)00 Brasília DF Fax (61) 3328-6019

, ,. , , ,•,„„:„ si viam </elit.20v.brparaSistemas de Geração de Energia



^

/



Fis.: ZM

Rubr.: Lp
SERVIÇO 1'lBl.K O FEDERAL

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

S< EN Trecho 2. Ed. Sede do Ibama - CEP: 70 818 - 900

lei.: (61)3161 1595Fax: 33071801

/2008-DILIC/IBAMA

Brasília. Ade fevereiro de 2008.

Ao Senhor

Júlio César Gonchorosky
Diretor de Unidades de Conservação de Proteção Integral - DIPI
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
SCEN Trecho 02 - Edifício Sede do Ibama

Bloco B - Subsolo - CEP 70.818-900

Brasília-DF

Fone: (61) 3316.1650/Fax: (61)3316.1200

Assunto: Convite para a Participação em Vistoria e Reunião Técnica sobre o Processo de

Licenciamento Ambiental da UHE Tabajara - RO.

Senhor Diretor

1. Após a apresentação do empreendimento UHE Tabajara. ocorrida em 11 de

outubro de 2007 com a participação de técnica da Dipi/ICMBio entre outros órgãos, os

procedimentos de licenciamento ambiental seguem-se pela elaboração do Termo de

Referência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório

de Impacto Ambiental - Rima.

2. Neste processo, houve a solicitação, por parte do Ibama. quanto à realização de

vistoria e reunião técnica para subsidiar a elaboração do documento. Como o empreendimento

em questão atinge diretamente Unidade de Conservação de Proteção Integral, é de grande

importância a participação de técnicos da Dipi/ICMBio. especialmente a chefia do Parna

Campos Amazônicos, nessas atividades, de modo a fundamentar tecnicamente a equipe do

licenciamento e favorecer a indispensável manifestação do ICMBio no decorrer do processo,

especialmente antes da elaboração do TR.

3. Face à inexistência de procedimentos processuais estabelecidos que definam o

momento para o cumprimento das disposições legais contidas na Lei Federal No. 9985/ 2000.

especialmente no art.36 §2°. quanto à autorização do órgão responsável pelo gerenciamento

de Unidade de Conservação afetada pelo empreendimento em processo de licenciamento.

<> i i (JMIDI MPKLLNDIMhMOs I SINAS r/ABAJARA/OFICIOSICMBIO-CONVITE VISTORIA DOC
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entendo ser necessária a realização de reunião entre a Dilic ea Dipi para entendiment<&&tbEe)
esta questão.

4. Ressalta-se a realização de vistoria técnica entre os dias Io e 7 de março de

2008. na qual se prevê a participação de dois técnicos da Dipi/ICMBio a serem ainda

indicados, conforme programação anexada.

Atenciosamente,

kU
Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

(, 1)11 K lOHIIH MIMtl I SDIMI MOS I SINAS I MIAMKA OI |( |US IIAIUIU- l UM 11 L \ IS IOKIA [XX'
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ins muro brasileiro do meio ambiente edos recursos naturais renováveis - ibama
SCEN Trecho 2. Ed. Sededo Ibama- CEP:70818- 900

lei.: (61)3161 1595 Fax: 33071801

MEMO n°&> /2008 - DILIC /IBAMA

Brasilia?Ale fevereiro de 2008.

A Superintendência do Ibama em Rondônia

Assunto: Convite para a Participação em Reunião Técnica sobre o Processo de Licenciamento
Ambiental da UHE Tabajara - RO/AM.

Senhor Superintendente.

Após a apresentação do empreendimento UME Tabajara. ocorrida em 11 de outubro de 2007. os
procedimentos de licenciamento ambiental seguem-se pela elaboração do Termo de Referência para a
orientação ao empreendedor quanto ao conteúdo emetodologias do Estudo de Impacto Ambiental -
EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - Rima.

Neste processo, houve a solicitação, por par.e do Ibama. quanto à realização de vistoria e reunião
técnica para subsidiar aelaboração do documento. Éde grande importância aparticipação de técnicos
da Supes/RO nessas atividades, de modo a compor e fundamentar tecnicamente a equipe do
licenciamento durante todas as etapas do processo.

Face às limitações logísticas para arealização da vistoria, não poderemos contar nesta etapa com a
participação de técnicos da Supes/AM. tendo sido convidados no entanto técnicos da Diretoria de
Unidades de Conservação de Proteção Integral do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - Dipi/ICMBio, especialmente aChefia do Parque Nacional dos Campos Amazônicos,
afetado diretamente pelo empreendimento.

Ressalta-se arealização da vistoria técnica, entre os dias I»e 7de março de 2008, na qual se prevê a
participação de um técnico da Supes/RO aser ainda indicado, conforme programação anexada.

AUiilf.iftS

rfpmm%T
amente.

às ISTSL H
• . . r-'-tj ,.:. . Diret

Direto

TRANSMITIDO EM:frSnr

ÀSmbienta

f^Ambiental-DIUC

FAXN»

-^1:03 H
RESPON6AVEL:

=

<i>DIUC/COI.ID<tMI>RtENDIMRNTOS,l MNAS IMiAJ ARA/OFÍCIOS SUPKS-CONVI |, vi>SIORIA IXV



V

N^̂
#



C<?'

^TEB/oy
Rubr. j

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITI IO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN Trecho 2, F.d. Sede do Ibama - CEP: 70 818 - 900

TeL: (61)3161 1595 Fax: 33071801

OFÍCIO n° ^1 /2008 - DILIC /IBAMA

Brasília/» de fevereiro de 2008.

Ao Senhor

Júlio César Gonchorosky "TüRCP
Diretor de Unidades de Conservação de Proteção Integral - ÔfP-J
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
SCEN Trecho 02 - Edifício Sede do Ibama

Bloco A - Subsolo - CEP 70.818-900
Brasília - DF

Fone: (61)3316.1^56/Fax: (61)3316.rSGO-

Assunto: Convite para a Participação em Vistoria e Reunião Técnica sobre o Processo de

Licenciamento Ambiental da UHE Tabajara - RO.

Senhor Diretor

1. Após a apresentação do empreendimento UHE Tabajara, ocorrida em 11 de

outubro de 2007 com a participação de técnica da Dipi/ICMBio entre outros órgãos, os

procedimentos de licenciamento ambiental seguem-se pela elaboração do Termo de

Referência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório

de Impacto Ambiental - Rima.

2. Neste processo, houve a solicitação, por parte do Ibama, quanto à realização de

vistoria e reunião técnica para subsidiar a elaboração do documento. Como o empreendimento

em questão atinge diretamente Unidade de Conservação de Proteção Integral, é de grande

importância a participação de técnicos da Dipi/ICMBio, especialmente a chefia do Parna

Campos Amazônicos, nessas atividades, de modo a fundamentar tecnicamente a equipe do

licenciamento e favorecer a indispensável manifestação do ICMBio no decorrer do processo,

especialmente antes da elaboração do TR.

3. Face à inexistência de procedimentos processuais estabelecidos que definam o

momento para o cumprimento das disposições legais contidas na Lei Federal No. 9985/ 2000,

especialmente no art.36 §2°, quanto à autorização do órgão responsável pelo gerenciamento

de Unidade de Conservação afetada pelo empreendimento em processo de licenciamento.

R E C E B i
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA/RO
Superintendência Estadual de Rondônia

Parque Nacional dos Campos Amazônicos

Rs. 22

Rui

Porto Velho, 02 de agosto de 2007

MEMO- /2007 GAB/SUPES/RO

Para: Gabinete da Diretoria de Licenciamento

Assunto: UHE Tabajara

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N°: 2.190

DATAr-Jt-A-^/QS
RECEBIDO:

Sabendo que a Construtora Queiroz Galvão S.A. solicitou a abertura
enoTnXuHES^ T X™ "*" ^^ n° rio ^denominada UHE Tabajara e localizada em Machadinho D'Oeste - Rondôniasolicito mais detalhes sobre oandamento do processo. «onaonia,

Na solicitação o empreendedor coloca que a UHE Tabaiara não está
dP SSTií "^-TZ Uídade de conse™Ção, entretanto está no7 to d ? kmde quat o. Duas un.dades federais: Parna Campos Amazônicos eFlona Humaita e
duas estaduais: Resex Rio Preto - Jacundá e Fers do Rio Machado
impactos d, UHP°'L h rÍ° Mfhad° Seja consider^o um rio Estadual, os
IKvE 4 claramente interestaduais, atingindo também oAmazonas
Sc?rp0,naorí0tenCI,a da UHE t35° MW) deixa claro ser u™ ^ra de grandeSciamento ' P ° qUe entendemos ser de competência do IBAMA tal
no ontnrn Preocupado com olicenciamento de um empreendimento de tal porte
nomn ?•• UCS C'tadaS' SolÍcito '"formações desta Diretoria sobre a
competência do licenciamento da obra.

Certa de contar com vossa colaboração, desde já agradeço.
Atenciosamente,

'A Caud
£$€£ qp

na Miram úejtmfihu
Assessora Técnica
Matrícula 2441613

DILIC/IBAMA
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OFÍCIO n° 37/2008- COH1D/CGENE/DILIC/IBAMA

Ao Senhor

Carlino Lima

Superintendente do INCRA em Porto Velho
Avenida Lauro Sodré. n.3050

Pq. dos Tanques - Estr. Aeroporto - Porto Velho - RO
CEP 78904-300

Tel: (069)3229-1545/3229-1106/ Fax: (069)3229-3583

R,: ã<]

Rubf.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA
SCEN Trecho 2. Ed. Sede do Ibama - CEP: 70 818- 900

TeL: (61)3161 1595Fax: 3225 0564

Brasília. 28 de fevereiro de 2007.

Assunto: Convite para a Participação em Reunião Técnica sobre o Pedido de Licenciamento

Ambiental para a UHE Tabajara

Senhor Superintendente

I. Obedecendo aos ritos processuais que regem o licenciamento ambiental, houve a

apresentação do projeto preliminar para a Usina Hidrelétrica Tabajara. localizada no Município de

Machadinho do Oeste, empreendimento pretendido peloConsórcioQueirozGalvão/ Eletronorte.

2- Composta a equipe técnica que acompanha o processo, foi solicitada a realização de

vistoria ao local do barramento pretendido e adjacências. Como fonte importante de informações, e

para promover o necessário intercâmbio institucional nas atividades de licenciamento, busca-se reunir

profissionais e técnicos dos demais órgãos de governo no Estado de Rondônia no intuito de coletar

informações e reunir conhecimentos que venham a subsidiar a emissão de Termo de Referência para a
elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental.

3- Essa reunião ocorrerá no dia 07 de março às 9h00 na sede da Eletronorte - Regional
de Engenharia de Rondônia, Subestação Porto Velho - Segunda Portaria - BR-364. Km 7.5. A pauta

inclui a apresentação das intenções de projeto e conhecimento prévio da área do empreendimento,

seguida das considerações dos presentes e da troca de informações técnicas. Assim, formalizo o

convite para a sua participação na referida reunião ou de técnico desse Instituto, conforme sua

indicação.

Atenciosamente,

Marcelo'

Coordenador de Hidrelétricas e!Transposições

G \l>ll IC/COHIIVEMPRI-l-NMMRNTO&lSINAS/IAUAJARA/OIÍCIOS'Rtl.\IAO IR
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA
SCEN Trecho 2. Ed. Sede do Ibama - CEP: 70 818 - 900

Ta: (61)3161 1595Fax: 3225 056-1

Rvbr.

OFÍCIO n" 34/2008 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília. 28 de fevereiro de 2007.

A Senhora

Helena da Costa Bezerr\

Chefe da Residência da CPRM em Porto Velho

Avenida Lauro Sodré, n.2561
Bairro Ianques - Porto Velho - RO
CEP 78904-300

Tel: (069) 3901-3703/ Fax: (069) 3229-3097

Assunto: Convite para a Participação cm Reunião Técnica sobre o Pedido de Licenciamento

Ambiental para a UHE Tabajara

Senhora Chefe da Residência

1. Obedecendo aos ritos processuais que regem o licenciamento ambiental, houve a

apresentação do projeto preliminar para a Usina Hidrelétrica Tabajara, localizada no Município de

Machadinho do Oeste, empreendimento pretendido peloConsórcioQueirozGalvão/ Eletronorte.

2. Composta a equipe técnica que acompanha o processo, foi solicitada a realização de

vistoria ao local do barramento pretendido e adjacências. Como fonte importante de informações, e

para promover o necessário intercâmbio institucional nas atividades de licenciamento, busca-se reunir

profissionais e técnicos dos demais órgãos de governo no Estado de Rondônia no intuito de coletar

informações c reunir conhecimentos que venham a subsidiara emissãode Termo de Referência paraa

elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental.

3. Essa reunião ocorrerá no dia 07 de março às 9h00 na sede da Eletronorte - Regional

de Engenharia de Rondônia. Subestação Porto Velho - Segunda Portaria - BR-364, Km 7,5. A pauta

inclui a apresentação das intenções de projeto e conhecimento prévio da área do empreendimento,

seguida das considerações dos presentes e da troca de informações técnicas. Assim, formalizo o

convite para a sua participação na referida reunião ou de técnico dessa companhia, conforme sua

indicação.

Atenciosamente,

lisário Campos
Coordenador de Hidrelétricas e "Transposições

O JJILIOCOIIII) I MI'K! I.NWMI 'MUS IMNA.S I \M\JAKA Or ICIOSRR.M AO TR
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTIII TO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA
SCEN Trecho 2. Ed. Sede do Ibama - CEP: 70 818 - 900

Tcl.:(61)3161 1595Fax: 32250564

Rubr.:.

OFÍCIO n" 35/2008 - COHID/CGENE/DILIC /IBAMA

Brasília. 28 de fevereiro de 2007.

Ao Senhor

Deolindo Carvalho Neto

Departamento Nacional de Produção Mineral - 19° Distrito RO/AC
Avenida Lauro Sodré, n.266l

Bairro Tanques - Porto Velho - RO
CEP 78904-300

Tel: (069) 3901-1043/ Fax: (069) 3901-1046

Assunto: Convite para a Participação cm Reunião Técnica sobre o Pedido de Licenciamento

Ambiental para a UHE Tabajara

Senhor Chefe do Distrito

1. Obedecendo aos ritos processuais que regem o licenciamento ambiental, houve a

apresentação do projeto preliminar para a Usina Hidrelétrica Tabajara, localizada no Município de

Machadinho do Oeste, empreendimento pretendido pelo Consórcio Queiroz Galvão/ Eletronorte.

2. Composta a equipe técnica que acompanha o processo, foi solicitada a realização de

vistoria ao local do barramento pretendido e adjacências. Como fonte importante de informações, e

para promover o necessário intercâmbio institucional nas atividades de licenciamento, busca-se reunir

profissionais e técnicos dos demais órgãos de governo no Estado de Rondônia no intuito de coletar

informações e reunir conhecimentos que venham a subsidiar a emissão de Termo de Referência para a

elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental.

3. Essa reunião ocorrerá no dia 07 de março às 9h00 na sede da Eletronorte - Regional

de Engenharia de Rondônia. Subestação Porto Velho - Segunda Portaria - BR-364. Km 7.5. A pauta

inclui a apresentação das intenções de projeto e conhecimento prévio da área do empreendimento,

seguida das considerações dos presentes e da troca de informações técnicas. Assim, formalizo o

convite para a sua participação na referida reunião ou de técnico desse departamento, conforme sua

indicação.

Atenciosamente, / I PX' O 7 ^fíE^

•'M
JVIarcelo Belisario '

Coordenador de Hidrelétricas e Transposições

(, OU II ( Ollllli MIMII I SIIIMIAIOVI NINAS IAUAJARAOIK lOS.HI.UNIAO III



-f

enibrm^



•o

•^E^t-Prcc:

Rubr.:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTOBRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI

SCEN Trecho 2. Ed. Sede do Ibama - ( EP: 70 818 - '«Kl

Td.: (61)3161 1595Fax: 32250564

OFICIO n" 36/2008 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília. 28 de fevereiro de 2007.

Ao Senhor

Vicente Batista Filho

Administrador Executivo da Regional da Funai de Ji-Paraná
Rua Manoel Franco, n. 1.780

Bairro Nova Brasília - Ji-Paraná - RO

CEP 78963-005

Tel: (069) 3424-2498/ Fax: (69) 3424-5870

Assunto: Convite para a Participação em Reunião Técnica sobre o Pedido de Licenciamento

Ambiental para a UHE Tabajara

Senhor Administrador

1. Obedecendo aos ritos processuais que regem o licenciamento ambiental, houve a

apresentação do projeto preliminar para a Usina Hidrelétrica Tabajara. localizada no Município de

Machadinho do Oeste, empreendimento pretendido pelo Consórcio Queiroz Galvão/ Eletronorte.

2. Composta a equipe técnica que acompanha o processo, foi solicitada a realização de

vistoria ao local do barramento pretendido e adjacências. Como fonte importante de informações, e

para promovero necessário intercâmbio institucional nas atividades de licenciamento, busca-se reunir

profissionais e técnicos dos demais órgãos de governo no Estado de Rondônia no intuito de coletar

informações e reunir conhecimentos que venham a subsidiar a emissão de Termo de Referência para a

elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental.

3. Essa reunião ocorrerá no dia 07 de março às 9h00 na sede da Eletronorte - Regional

de Engenharia de Rondônia, Subestação Porto Velho - Segunda Portaria - BR-364. Km 7,5. A pauta

inclui a apresentação das intenções de projeto e conhecimento prévio da área do empreendimento,

seguida das considerações dos presentes e da troca de informações técnicas. Assim, formalizo o

convite para a sua participação na referida reunião ou de técnico dessa fundação, conforme sua

indicação. p^TajNSMiTlTOEM:
ÀS ^O :Lr< H

Atenciosamente. ac^onáicív/ci •

Marcelo Beüsario Campos"*-
Coordenador de Energia 1lidrelétrica e Transposições - substituto

f, 1)11 irrOHIDTMPRrrNDIMENTOS/l;SINAS.7ABAIAR.VOFICIOS/REIJNIAO TR
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NAU RVIS RENOVÁVEIS- IBAMA
SCEN Trecho 2. Ed. Sede do Ibama - CEP: 70 818 - «MIO

lei.: ((.1)3161 1595Pax: 33071801

OFÍCIO n°J^/2008 - DILIC /IBAMA
Brasilia,oAle fevereiro de 2008.

Ao Senhor

Augustinho Pastore
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Estrada Santo Antônio, n.900

Parque Cujubim - CEP 78.900-970
Porto Velho - RO

Fone: (69) 3216.1045 / Fax: (69) 3216.1059

Assunto: Convite para a Participação em Reunião Técnica sobre o Processo de

Licenciamento Ambiental da UHE Tabajara - RO.

Senhor Secretário

1. Obedecendo aos ritos processuais que regem o licenciamento ambiental, houve a

apresentação do projeto preliminar para a Usina Hidrelétrica Tabajara. localizada no Município de

Machadinho do Oeste, empreendimento pretendido pelo ConsórcioQueirozGalvão/ Eletronorte.

2. Composta a equipe técnica que acompanha o processo, foi solicitada a realização de

vistoria ao local do barramento pretendido e adjacências. Como fonte importante de informações, e

para promover o necessário intercâmbio institucional nas atividades de licenciamento, busca-se reunir

profissionais e técnicos dos demais órgãos de governo, no intuito de coletar informações e reunir

conhecimentos que venham a subsidiar a emissão de Termo de Referência para a elaboração dos

Estudos de Impacto Ambiental.

3. Essa reunião ocorrerá no dia 07 de março às 9h00 na sede da Eletronorte - Regional

de Engenharia de Rondônia. Subestação Porto Velho - Segunda Portaria - BR-364. Km 7.5. A pauta

inclui a apresentação das intenções de projeto e conhecimento prévio da área do empreendimento,

seguida das considerações dos presentes e da troca de informações técnicas. Assim, formalizo o

convite para a participação de técnicos das duas Gerências que compõem essa Secretaria na referida

reunião, conforme sua indicação.

Atenciosamente.

i^aC
Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

,i, 33
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Rubr.:

SERVIÇO PUBLICOFEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRODO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAISRENOVÁVEIS-IBAMA
SC EN Trecho 2. Ed. Sede do Ibama - CEP: 70 818 - 900

TH.: (61)3161 1595 Fax: 3225 0564

OFÍCIO n° 38/2008 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 29 de fevereiro de 2008.

À Senhora
Ana Rafaela DAimico

Chefe do Parque Nacional dos Campos Amazônicos
Em mãos

Assunto: Permissão para entrada de equipe de vistoria na Unidade de Conservação

Senhora Chefe do Parque Nacional

1. Obedecendo aos ritos processuais que regem o licenciamento ambiental, houve

a apresentação do projeto preliminar para a Usina Hidrelétrica Tabajara. localizada no

Município de Machadinho do Oeste, empreendimento pretendido pelo Consórcio Queiroz

Galvão/ Eletronorte.

2. Composta a equipe técnica que acompanha o processo, foi solicitada a

realização de vistoria ao local do barramento pretendido e adjacências. Como tratado junto ao

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade oportunamente o Parque Nacional

dos Campos Amazônicos está na área de influência direta do empreendimento pretendido.

3. No intuito de proceder ao reconhecimento do local e verificar a extensão dos

danos previstos no projeto preliminar, além de ouvir a chefia desta Unidade de Conservação,

a equipe que acompanha o andamento deste processo de licenciamento deverá realizar vistoria

técnica entre os dias Ioe 7 de março, podendo ser necessário adentrar os limites do Parque em

alguns momentos.

4. Para tanto, solicitamos a devida autorização para entrada no parque, durante

essa vistoria, e seu acompanhamento à equipe composta pelos seguintes profissionais:

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

SERVIDOR MAT.

Adriano Rafael Arrepia de Queiroz 1512542

Fabiola Schupcheki Cleto 1399075

Liliana Pimentel 1438721

Luiz Alberto Lima Cantanhéde 0679517

oiniurToniorsiraníndimentosi sinasa uiviARvorinosRi i niao ir
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SERVIDOR MAT.

Luiz Fernando Suffiati 1572945

Mônica Cristina Cardoso da Fonseca 1423150

Ricardo Brasil Choueri 1455549

Centrais Elétricas do Norte do Brasil

Profissional RG

Bruno Leonelo Payolla 8.758.909-SSP/SP

Jucemir Miguel da Silva 283.842 - SSP/RO

Luiz Carlos Danilow 970 778 - SSP/PR

Respeitosamente.

Llliana Pimentel

Analista Ambiental

Liliana Pimentel
Anaitta Ambie niai

COH«yCGEHE/OILIC/lBAMA
Mal 1438721
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PROGRAMAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA DO IBAMA À REGIÃO DO
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO TABAJARA, PARA SUBSIDIAR A

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA PARA O EIA/RIMA

1) Período Previsto
Dias 01/03/2008 a 07/03/2008

2) Roteiro Proposto

• Dia 01/03/2008 (sábado) - Chegada em Porto Velho
- Saída de Brasília às 10:53 h e chegada em Porto Velho às 12 35 h pelo vôo
TAM JJ 3546.

- Deslocamento para Machadinho D'Oesfe: via terrestre, pela BR-364 até
Anquemes (+/- 200 km), e daí para Machadinho pela RO-133 (+/- 156 km) com
saída de Porto Velho às 13:00 h Chegada em Machadinho D'Oeste por volta das
20:00 h. Serão utilizados quatro caminhonetes 4x4, com motorista e três
passageiros em cada uma, considerando a previsão de participação de 12
técnicos (três por caminhonete), pernoite (sugestão: Hotel Estar).

Pernoite em Machadinho do Oeste- Sugestão: Hotel Estar

• Dia 02/03/2008 (domingo) - reconhecimento aéreo (sobrevôo) da região
de influência do empreendimento e de parte do reservatório planejado

Pela manhã: sobrevôos na área de influência do AHE Tabajara; duas turmas
de 6 pessoas, com duração de +/- 2 horas cada sobrevôo Decolagens e
pousos no aeroporto de Machadinho DOeste.
Roteiro:

- saída do aeroporto de Machadinho D'Oeste, seguindo até o Distrito de
Tabajara (margem esquerda do rio); observação do uso e ocupação da região
neste trecho.

- a partir de Tabajara, sobrevoando o canal do rio Machado pela sua margem
direita para montante, cruzando a foz do igarapé dos Marmelos, foz do igarapé
da Cruz, foz do igarapé do Ata, foz do igarapé São Domingos, seguindo até o
"cotovelo' do rio Ji-Paraná; retornando pela margem esquerda do canal do no
Ji-Paraná, cruzando a foz do igarapé São Cristóvão, foz do rio Machadinho foz
do igarapé do Inferno, chegando a Tabajara; neste percurso será observado o
trecho de montante do reservatório planejado, restrito ao canal do no Ji-Paraná
no sub-trecho entre Tabajara até a foz do igarapé dos Marmelos e foz do
igarapé do Inferno, e ocupando o canal e a planície de inundação do rio Ji-
Parana no sub-trecho entre a foz do igarapé dos Marmelos e a foz do igarapé
do Inferno ate a foz do igarapé do Ata e foz do igarapé São Cristóvão, final do
reservatório.

- a partir de Tabajara. segue pela margem direita no trecho das cachoeiras até
o local do barramento (cachoeira Dois de Novembro); neste trecho, o
reservatório planejado se toma mais largo, ocupando áreas planas e com
baixa topografia das margens esquerda e direita do rio, e avançando pelos
vales dos igarapés Candelária e do Cajueiro (margem esquerda) e igarapé
Preto (margem direita); a seguir sobrevôo do trecho a jusante do barramento,
por cerca de 30 km pela margem esquerda do rio, para observar a mudança no
padrão geomorfológico do rio Ji-Paraná, agora caracterizado por extensa
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planície de inundação com inúmeras lagoas, e canal sem corredeiras.
Retomando pela margem direita até a região do eixo de barramento, e daí
seguindo até as cabeceiras do igarapé Preto, já na região dos campos e na
divisa dos estados de Rondônia e Amazonas (divisor de águas entre o rio Ji-
Paraná e rio Marmelos), onde começa a Terra Indígena Tenharim-Marmelos.
- retorno ao aeroporto de Machadinho D'Oeste

Pela tarde: Percurso Machadinho D'Oeste - Tabajara
Pernoite no Refúgio Ecológico Rio Machado, margem direita do rio Ji-Paraná,
em frente ao Distrito de Tabajara. O Refúgio dispõe de alojamento para até 12
pessoas, em quartos com três camas cada O valor da diária, de RS 80,00,
inclui café da manhã, almoço e jantar.

Dia 03/03/2008 (segunda-feira) - Saída do Refúgio Ecológico Rio Machado
e caminhamento pela trilha que limita a propriedade.

- A caminhada será iniciada no Refúgio, situado próximo ao canal do rio
(margem direita), e seguirá pela trilha até a região dos campos, percorrendo
uma distância máxima de 10km (20 km ida e volta). Serão observados os tipos
de paisagem (vegetação e relevo) que se sucedem a partir da margem direita
do rio Ji-Paraná (com uso agropecuário), passando de floresta ombrófila aberta
com relevo relativamente movimentado, para transição floresta-savana e
savana (campos) em relevo plano. Essa região não será afetada pelo
empreendimento, exceto a área marginal ao rio e a região próxima às
cabeceiras do igarapé Preto.

Observação: 1) parte do percurso na trilha (trecho de campo) se dará na área
do PARNA dos Campos Amazônicos - verificar necessidade de autorização
para entrada, e 2) o Refúgio fornecerá guia que conhece a região, e lanche e
água para a caminhada.
Pernoite no Refúgio Ecológico Rio Machado

• Dia 04/03/2008 (terça-feira) - Reconhecimento Fluvial
Pela Manhã: Reconhecimento fluvial do rio Ji-Paraná no trecho entre Tabajara
e a região da foz do igarapé do Ata e da foz do igarapé São Cristóvão, final do
reservatório planejado. Serão utilizados três barcos tipo voadeira, e previsão
de participação de 12 técnicos (quatro por barco). Será observado aspectos da
calha do rio Ji-Paraná (no período de cheia), de suas margens (estado de
conservação e ocupação) e planície de inundação. Se o horário permitir, será
feita uma incursão na lagoa situada na planície de inundação da margem
esquerda do rio, na região conhecida como Mina de Ouro.
Pela Tarde: visita ao Distrito de Tabajara
Pernoite no Refúgio Ecológico Rio Machado.

• Dia 05/03/2008 (quarta-feira) - Reconhecimento terrestre e fluvial
Visita ao local do eixo de barramento do Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara
(deslocamento terrestre pela RO-133 de Machadinho D'Oeste ao Distrito de
Tabajara por 60 km, e de Tabajara ao local do barramento. na margem
esquerda do rio Ji-Paraná (ou Machado, com +/- 20 km), junto à cachoeira
Dois de Novembro).
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No percurso Tabajara - cachoeira Dois de Novembro a estrada segue pája
margem esquerda do rio Machado, percorrendo um trecho com vegetação de
savana (campos) e transição floresta ombrófila - savana, em terreno
caracterizado por uma cobertura aluvionar arenosa, e que fica muito úmido
durante o período de chuvas.
No percurso Tabajara - Machadinho DOeste poderemos observar o uso e
ocupação atual da região, com extensas áreas com pastagem para pecuária.
além de agricultura (café, etc), e dois locais de extração de rochas
ornamentais.

Reconhecimento do trecho do rio Ji-Paraná logo a jusante de Tabajara.
caracterizado por corredeiras e cachoeiras e ilhas rochosas, com o apoio dos
barcos do Refúgio, (atividade dificultada por questões logísticas. O
deslocamento dos barcos levaria em torno de 5 horas podemos então tentar
unir a parte terrestre e a fluvial. Precisa ser confirmada pelo empreendedor e
equipe do Refúgio)
Pernoite em Machadinho do Oeste - Sugestão: Hotel Estar

• Dia 06/03/2008 (quinta-feira) - Retorno de Machadinho DOeste para Porto
Velho.

Pela Manhã: Reunião com o Prefeito de Machadinho DOeste. Incra, Funai,
lideranças locais e outros órgãos interessados.
Pela Tarde: Deslocamento Machadinho do Oeste - Porto Velho

Pernoite em Porto Velho

• Dia 07/03/2008 (sexta-feira) - Retorno de Porto Velho para Brasília
Pela manhã: Reunião com a o Ibama/ Sede, Sedam, Incra, Funai, Supes/RO,
ICMBio, e outros órgãos interessados para a apresentação do
empreendimento. Pode ser realizada num hotel em que parte da equipe esteja
hospedada, no escritório da Eletronorte ou no do IBAMA.

Saída de Porto Velho às 13:15 h e chegada em Brasília às 17:00 h, pelo vôo
TAM JJ 3547.

3) Endereços / Telefones importantes para Contatos
Equipe do Ibama em Brasília-061 3316 1595/3316 1596
Equipe do Ibama em Rondônia - 069 3217 2730
Parna Campos Amazônicos - 069 32172726

4) Equipe Técnica prevista para a Vistoria
(considerando as limitações logísticas, número máximo de 12 participantes)

IBAMA

Liliana Pimentel - meio físico e meio socioeconômico

Fabíola Schupeki Cleto - fauna
Mônica Fonseca - vegetação
Ricardo Brasil Choueri - ictiofauna e qualidade da água
Adriano Queiroz - meio físico

Luiz Fernando Sufiatti - meio socioeconômico

Técnico da Supes/ RO - Aguardando indicação
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Instituto Chico Mendes
- Ana Rafaela DAmico - Chefe do Parna Campos Amazônicos
- Aguardando Indicação

Eletronorte

- Bruno Leonelo Payolla - geólogo/analista de meio ambiente - EEMG
- Aguardando indicação
- Aguardando indicação
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Rubr.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D' OESTE

PODER EXECI TIVO / GABINETE DO PREFEITO

Lista de (Presença
Machadinho IVOeste - RO.

Em, 06 de Março de 2.008.

íegue a relação nominal Técnicos do IBAMA que participaram da reunião.
realizada ia data de hoje 06/03/2008 às 08:00brs, nas dependências do Gabinete, localizado
na sede d, Prefeitura. A referida reunião conto., com a presença .Io Prefeito Municipal
±21ílL»LUi±JÜl!^ ^nhor Promotor de Machadinho Matheus. Técnicos do Ibama .
Técnicos da Reserva Rebio. Técnicos em consultoria Ambiental. Vereadores, entre demais
representantes de entidades econvidados para amesma, Machadinho DOeste/RO.

PAI IA LUO\ IPA.\HA\IES TO l>( >SESJ1J>QS AMUI ESTA IS OAJjJlE IA liA.IAKA
/•• ( n\\l I IORIA TEt A7t,1. My\ÇU±l)ISHO D'OESTEdIÇL

Ordem: Nome:
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Memória de Reunião
Apresentação do Processo de Licenciamento da UHE Tabajara
Local: Auditório da Regional de Engenharia da Eletronorte em Porto Velho/RO
Data: 07 de março de 2008
Participantes: Lista de presença anexa

1. Apresentação dos procedimentos de licenciamento ambiental e da etapa em que se
encontra atualmente o processo administrativo da Usina Hidrelétrica de Tabajara - UHE
Tabajara.
2. Apresentação do empreendimento c comentários sobre os estudos do inventário
hidrelétrico da bacia do rio Ji-Paraná cm seus aspectos ambientais c dados de engenharia que
subsidiaram a escolha da alternativa de projeto oraem fase inicial de licenciamento ambiental.
3. Rodada de apresentações dos participantes da reunião.
4. Esclarecimento sobre a participação da Superintendência do Ibama em Rondônia -
Supes/RO e outras instituições no processo de elaboração do Termo de Referência (TR) para a
Elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) c respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (Rima).
5. O Consultor c Representante do Município de Machadinho DOeste expressou a
preocupação da municipalidade com relação à localização da construção da vila residencial que
porventura possa ser construída cm função do empreendimento ressaltando que a proximidade
dessas estruturas junto ao nucleamento urbano já existente possibilita o seu melhor
aproveitamento mesmo após o término da fase de obras.
6. Colocação do representante do Órgão Ambiental Estadual - Sedam/RO sobre a
necessidade de participação daquela instituição nas vistorias realizadas pelo Ibama para
empreendimentos localizados em Rondônia. Aequipe do Ibama esclareceu aexistência de uma
limitação logística para a realização dessas atividades, o que nem sempre permite a vistoria
conjunta oque não impede, no entanto, a realização de vistorias ou reconhecimentos de campo
levados à frente por qualquer dos órgãos envolvidos no processo, especialmente os integrantes
do Sisnama, sempre que estes o julguem necessário segundo seus procedimentos
administrativos próprios c desde que guardadas as suas competências c atribuições. Foi
lembrado que especialmente no caso do empreendimento cm análise essa dificuldade mostrou-
se ainda mais limitante em função das particularidades envolvidas, como a ausência de
acomodações suficientes c adequadas nolocal da vistoria.
7. Os analistas ambientais do Ministério Público Estadual MPE externaram a sua
contribuição ao TR. lembrando que o EIA/Rima deve contemplar estudos sobre mecanismos de
transposições de organismos aquáticos, lembraram ainda que o empreendimento, caso
constatada a sua viabilidade, poderá potencializar o uso e ocupação irregular do território c a
expansão de atividades ilegais já observadas hoje na região. Pedem que se verifique questões
impostas pela legislação estadual no que concerne àcriação emanutenção de UCs.
8. Foi acordado o prazo de 15 dias para envio, ao Ibama. das contribuições à minuta do TR
para a elaboraçãodo EIA/Rima.
9. Foi informado a todos os presentes que o Estudo de Inventário da Bacia cumpriu os ritos
estabelecidos nas normas que regem a sua elaboração, tendo sido entregues cópias para a Ancel.
Ibama e Sedam, tratando-se de documento público que pode ser consultado ou obtido por
qualquer das instituições ou cidadão interessados.
10. Esclarecimento dos técnicos do Ibama c Instituto Chico Mendes da Conservação da
Biodiversidade - ICMBio. quanto ao impedimento legal já identificado ainda antes da
realização do EIA/Rima ao empreendimento qual seja o impacto direto por inundação de área
integrante do Parque Nacional dos Campos Amazônicos - Parna Campos Amazônicos, além da
necessidade de verificação quanto a possíveis impactos indiretos cm outras Arcas Protegidas ou
Unidades de Conservação criadas em âmbito Federal ou Estadual e que integram o mosaico de
UCs identificadas na região. Foi ressaltado ainda que esse fato inviabiliza hoje, dada a restrição
legal existente, a concessão de licenças ambientais para a UHE Tabajara e pode ainda, somada
às conclusões do EIA, acusar a inviabilidade sócio ambiental do empreendimento.
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Brasília. 17 de abril de 2008.
Dl CEN/008/08

queiroz galvão

llm° Sr.
Roberto Messias Franco
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC 1BAU.
íns£o Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Natura,, Renovável -IBAMA
SCEN Trecho 2, Bloco C. 1o andar. Edifício Sede do IBAMA
70.818-900 - Brasília DF

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N°: 4.440

DATA:/^C£_/°8
RECEBIDO:

Assunto: processo de licenciamento ambiental do AHE Tabajara

Prezado Senhor,

1. AConstrutora Queiroz Galvão SA, na qualidade de MMdli ngttj»g»
iunto à ANEEL em conjunto com a Centrais Elétricas do Norte do Brás ISA
ELETRONORTE. para realização dos Estudos de Viabilidade do Aproveitamento
Hidrèléthco Tabajara. e com processo de licenciamento amb.ental ja .meado
So ao IBAMA (n° 02001004419/2007-31), encam.nha a D.retor.a de
Licenciamento Ambiental - DILIC, osseguintes documentos:

a cÓDia do Ofício n° 592/2008-SGH/ANEEL eDespacho n° 519, de 15/02/2008
emPque°a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL informem, anuenc.a
à solicitação de acréscimo da Centrais Elétricas do Norte do Bras.l SA
ELETRONORTE na titularidade do processo referente aos Estudos de
Viabilidade da UHE Tabajara, e

b. duas cópias da proposta de Termo de Referência para a elaboração do
EIA/RIMA do AHE Tabajara.

Atenciosamente,

Érico éitencourt de Freitas
Diretoria de Concessão de£nergia

Construtora Queiroz Galvão S.A. Setorde Autarquia Sul,Qd 03. bloco C.
Edf Business Powet. sala 1114
70.070-934 Brasília DF

Tel.(61) 2191-6650
Fax. (61) 2191-6671

as*



Maria ImMmaâíiMime
-\ssessora Técnica
Matrícula 2441613

DILIC/IBAMA

Re»|LA A-rsIAUS^ d^_

^.o4.oe

íloYãfííVftrá^ssorr
Coordonidc!' - ic Energia Hidrelétrica

I e iiunsposiçòes
HID/CGENE/DILIC/IBAMA

{~rA Ttrf°; j=>icaíw^ \Vr«_

l

24o4 .oi©

Woara Menta Giasson
Cterdenadota de Energia Hidrelelncí

e Transposições
COfflD/CGEME/DIUCflBAMA



Ofício nc 55 Z /2008-SGH/ANEEL

A Sua Senhoria o Senhor

Érico Bitencourt de Freitas
Construtora Queiroz Galvão S.A.

Brasília - DF

C/C

Wilson Fernandes de Paula

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte

Brasília - DF

Rubr: lp '

Brasília. /,_ de ypJVOO de 2008.

Assunto: Processo n° 48500.002234/2007-63 - Acréscimo de Titularidade.

Prezados Senhores,

Tramita nesta Agência o Processo n° 48500.00223- 63, referente aos Estudos
Viabilidade da UHE Tabajara, no qual a empresa Construtora Queiroz Galvão S.A., por meio da carta PVN-
009/08, datada de 26/02/2008, protocolada na ANEEL em 05/03/2008, solicitou o acréscimo da
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronortena titularidade do processo.

2. _ Em anuência àsolicitação de VS3 foi publicado em í%de p*tt*** de 2008, oDespü
n°í^ ;de JSde < y de 2008. ;

Rogério ^abjsü menescal
Superintendente de Gestão e Estudos Hidroêrhergéíicos

• •

ffi

•
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Rub(.__k2—
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

DESPACHO N°519, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E ESTUDOS IIIDROENERGÉTICOS DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, EM EXERCÍCIO, de acordo com a
Portaria n° 216, de 10 dejaneiro de 2006, nouso das atribuições estabelecidas na Resolução Normativa n°
116. de 29 de novembro de 2004. com amparo no artigo Io do Decreto n.° 4.932, de 23 de dezembro de
2003. com a redação dada pelo Decreto n.° 4.970, de 30 de janeiro de 2004 c o que consta do Processo n.°
48500.002234/2007-63, resolve: I - Anuir com o pedido de acréscimo de titularidade do Processo n°
48500.002234/2007-63, referente aos Estudos de Viabilidade da UHE Tabajara. com potência estimada
de 350 MW, situada no rio Ji-Paraná, sub-bacia 15, bacia hidrográfica do rio Amazonas, no Estado de
Rondônia, solicitado pela empresa Construtora Queiroz Galvão S.A., inscrita no CNPJ sob o n."
33.412.792/0001-60, para o acréscimo da empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. -
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ROGÉRIO DE ABREU MENESCAL
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O presente Termo de Referência objetiva dar início ao processo de licenciamento
ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara -AHE Tabajara, empreendimento sob
responsabilidade das empresas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. -
ELETRONORTE e Construtora Queiroz Galvão S.A., detentoras do Registro Ativo do
empreendimento junto à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

0 desenvolvimento deste documento considerou os termos da Instrução Normativa
n° 065, de 13 de abril de 2005, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, que estabeleceu os procedimentos para o licenciamento
ambiental de Usinas Hidrelétricas - UHE e Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, e
criou o Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental Federal - SISLIC. com o
módulo UHE/PCH

Assim sendo, o Termo de Referência padrão, integrante do SISLIC, que determina a
abrangência, os procedimentos e os critérios gerais para a elaboração de Estudos de
Impacto Ambiental - EIA e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA para
empreendimentos hidrelétricos, serviu de base, tendo sido devidamente adaptado às
características específicas do AHE Tabajara e de seu ambiente de inserção, de forma
possibilitar a avaliação integrada das interferências ambientais relacionadas ao
empreendimento.

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AHE TABAJARA

O AHE Tabajara está localizado no rio Ji-Paraná (ou Machado), setor nordeste do Estado
de Rondônia. Seu reservatório, projetado para operar a fio dágua na cota 80 metros,
possui área de 128,8 km2, ocupando parte do território do município de Machadinho
DOeste. (Figura 1.1, Anexo 1). Sua barragem tem cerca de 3 km de extensão e altura de
31 m. O vertedouro proposto possui 6 comportas do tipo segmento e capacidade de
9.450 nfVs.

A potência total instalada do AHE Tabajara é de 350 MW, com 3 turbinas do tipo Kaplan.
enquanto a energia firme estimada é de 192.29 MW médios. A Ficha Técnica Resumo,
apresentada no Anexo II do presente TR, relaciona as principais características técnicas
de engenharia do AHE Tabajara, conforme a Reavaliação dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Ji-Paraná.

Aárea de inserção do AHE Tabajara situa-se no Bioma Amazônia, em zona de transição
entre áreas de Florestas Ombrófilas Densa e Aberta e de Savana. A área encontra-se
relativamente conservada, apesar das frentes de colonização que se desenvolvem de sul
para norte a partir de Machadinho DOeste, e de leste para oeste, a partir de Colniza e
outros municípios do Mato Grosso em direção a Rondônia.

O reservatório do AHE Tabajara, em toda sua extensão, atingirá diretamente apenas
terras do município de Machadinho DOeste, Estado de Rondônia. Ele apresenta
interferência direta com o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, unidade de
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conservação de proteção integral administrada pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade. Essa interferência ocorre ao longo da calha e planície de
inundação da margem direita do rio Ji-Paraná, no trecho final do reservatório (área de
11,34 km2), e nas cabeceiras do igarapé Preto, afluente do rio Ji-Paraná pela margem
direita (área de 2,76 km2; Figura 2, Anexo I). Ainda na região das cabeceiras do igarapé
Preto, o reservatório dista cerca de 800 metros da Terra Indígena Tenharim-Marmelos,
localizada nos municípios de Humaitá e Manicoré, Estado do Amazonas (Figura 2, Anexo
I). Por último, o reservatório está situado a cerca de 1.100 metros da Reserva Extrativista
Rio Preto-Jacundá e a 7.200 metros da Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Rio
Machado (Figura 2, Anexo I).
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL Rkibr:-

2.1 PROCEDIMENTOS

O ato administrativo para conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente foi instituído como
instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente na Lei Federal n° 6.938/81 A referida
lei institui ainda o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, atribuindo
competências concorrentes, entre os diversos entes da Federação (União, estados e
municípios), para a implementação dessa Política.

Embora o AHE Tabajara, esteja situado em rio estadual, seu reservatório atinge parte de
uma unidade de conservação federal. Esse fato remete o licenciamento ambiental do
empreendimento ao órgão licenciador da instância federal, representado pelo IBAMA.
Nesse procedimento, o IBAMA dará oitiva ao órgão estadual de meio ambiente de
Rondônia (§ 1o, art. 4o da Resolução CONAMA n° 237/97). Areferida Resolução diz, no
seu art. 7o, que o licenciamento ambiental se dará em apenas um nivel de competência,
podendo o órgão licenciador solicitar ao empreendedor alterações e modificações que se
fizerem necessárias para a perfeita consistência técnica do EIA.

O EIA integra a etapa de avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento, com a
concessão, ou não, da Licença Prévia - LP ao empreendimento, habilitando-o à
continuação dos estudos, que compreendem o Projeto Básico Ambiental - PBA, o Projeto
Executivo e o Inventário Florestal da área de formação do reservatório, necessários à
obtenção da Licença de Instalação - LI.

Ao EIA/RIMA, deverá ser dada publicidade, conforme exige a Constituição Brasileira, em
seu artigo 225, que se dará por meio da realização de Audiência Pública, durante o
período de análise do EIA/RIMA, conforme estabelece a Resolução CONAMA n° 009/87.

2.2 REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

A Constituição Federal, no seu art. 225, inc. IV, determina que, para as atividades ou
obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, è
exigível o estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade.

A Resolução CONAMA n° 001/86 situa as usinas de geração de energia elétrica com
potência acima de 10 MW no campo das obras e empreendimentos sujeitos à avaliação
de impacto ambiental, determinando a necessidade da apresentação e aprovação de
EIA/RIMA e indicando o conteúdo mínimo dos estudos. A Resolução CONAMA n° 237/97
define as competências para proceder o licenciamento e indica as fases a serem
contempladas.

Assim sendo, a viabilidade ambiental só pode ser atestada após a análise do EIA/RIMA e
a realização das Audiências Públicas, culminando com a expedição da Licença Prévia -
LP. ALicença de Instalação - LI, deverá ser obtida antes do início de qualquer obra ou
atividade relativa à implantação do empreendimento. Para esta etapa, faz-se necessário
a emissão de uma Autorização de Supressão de Vegetação - ASV, para implantação da
área do canteiro de obras e para a superfície de formação do reservatório. A Licença de
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Operação - LO. que permite o início do funcionamento do empreendimento, deverá seRubr._^
obtida antes do fechamento da barragem.

A elaboração do EIA/RIMA do AHE Tabajara e o encaminhamento dos seus respectivos
procedimentos de Licenciamento Ambiental deverão observar as seguintes normas
legais:

- Lei Federal n° 3.924/61, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos;

- Lei Federal n° 4.771/65, que institui o novo Código Florestal e as alterações advindas
da Lei Federal n° 7.803/89 e da Medida Provisória n° 2.166-67/01;

- Lei Federal n° 5.197/67. que dispõe sobre a proteção à fauna;

- Lei Federal n° 7.247/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por
danos causados ao meio ambiente;

- Lei Federal n° 7.990/89, que institui para estados, Distrito Federal e municípios a
compensação financeira derivada de empreendimentos hidrelétricos;

- Lei Federal n° 9.427/96, que dispõe sobre solicitação à ANEEL de autorização para
realização de estudos ligados ao setor elétrico;

- Lei Federal n° 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, as Leis Estaduais de
Recursos Hídricos e seu decreto regulamentador;

- Lei Federal n° 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

- Lei Federal n° 9.985/00, que dispõe sobre a criação e categorias das Unidades de
Conservação;

- legislação estadual de meio ambiente do estado envolvido, no presente caso,
Rondônia;

- Decreto-lei n° 25/37, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional;

- Decreto Federal n° 79.367/77, que dispõem sobre normas e padrões de potabilidade
da água;

- Decreto Federal n° 95.733/88, que dispõe sobre a inclusão de dotação de 1% no
orçamento de empreendimentos de médio e grande portes, a título de recursos
destinados à prevenção ou correção dos prováveis prejuízos de natureza ambiental,
cultural e social decorrentes do mesmo, implementado total ou parcialmente com
recursos federais. Este decreto pode ser aplicado em qualquer fase do licenciamento;

- Decreto Federal n° 1.141/94, que dispõe sobre ações de proteção ambiental de saúde
e apoio a comunidades indígenas;
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- Decreto n° 4.340/02, que regulamenta artigos da Lei n° 9.985/00, que dispõe sobrei
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e dá outras
providências;

- Resolução CONAMA n° 006/86, que institui e aprova modelos para publicação de
pedidos de licenciamento;

- Resolução CONAMA n° 357/2004, que dispõe sobre a classificação dos corpos de
água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes;

- Resolução CONAMA n° 006/87, que dispõe sobre regras gerais para o licenciamento
ambiental de obras de grande porte do setor elétrico;

- Resolução CONAMA n° 009/87, que dispõe sobre a realização de audiências públicas
durante o período de análise do EIA/RIMA;

- Resolução CONAMA n° 013/90, que estabelece normas referentes ao entorno das
Unidades de Conservação;

- Resolução CONAMA n° 009/96, que dispõe sobre a definição de "corredores entre
remanescentes", assim como estabelece parâmetros e procedimentos para a sua
identificação e proteção,

- Resolução CONAMA n° 300/02, que dispõe sobre os casos passíveis de autorização
de corte previstos no art. 2o da Resolução n° 278/01;

- Resolução CONAMA n° 302/02, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites
de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do
entorno;

- Portaria IBAMA n° 122-P/85, que preconiza sobre a necessidade de autorização do
IBAMA para coleta, transporte, comercialização e industrialização de plantas
ornamentais, medicinais, aromáticas e tóxicas, oriundas de floresta nativa;

- Portaria IBAMA n° 37-N/92, que apresenta e torna oficial a lista de espécies da flora
brasileira ameaçadas de extinção;

- Instrução Normativa MMA n° 03/03, que publica a lista oficial de espécies da fauna
brasileira ameaçada de extinção;

- planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de
influência do empreendimento, considerando-se a sua compatibilidade; e

- dispositivos legais em vigor nas instâncias Federal, estadual e municipal, referentes á
utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais, ao uso e a ocupação do
solo e às penalidades por atividades lesivas ao meio ambiente.





Termo de Referência para Elaboração do EIA/RIMA doAHE Tabajaifr

Abril 12WJ»oc.

3 ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL-EIA RubT

3.1 DIRETRIZES METODOLÓGICAS BÁSICAS

O EIA consiste em documento de natureza técnico-cientifica, que tem como finalidade
subsidiar a avaliação dos impactos ambientais gerados por atividades e/ou
empreendimentos potencialmente poluidores ou que possam causar degradação
ambiental e propor medidas mitigadoras e de controle ambiental, procurando garantir o
uso sustentável dos recursos naturais. O EIA também deve determinar o grau de impacto
do empreendimento e o seu respectivo percentual para fins de compensação ambiental.

Assim sendo, para que este documento venha a atender a estas duas funções básicas, a
seguir estão elencadas as principais diretrizes metodológicas que deverão ser
observadas no processo de sua elaboração:

- apresentação dos levantamentos e dos potenciais impactos.

- as informações de caráter regional serão baseadas em dados secundários e as
relativas à área de influência do empreendimento devem estar complementadas com
dados primários.

- as bases e metodologias utilizadas para a realização de cálculos e estimativas
deverão ser claramente especificadas, referenciadas e justificadas

- deverão ser utilizadas tecnologias de geoprocessamento para avaliação integrada
dos temas ambientais, dando suporte à avaliação de alternativas de localização do
empreendimento, gerando cartas temáticas em escala apropriada.

- os mapas apresentados deverão ser georreferenciados em conformidade ao
estabelecido no item 5 (Elaboração da Cartografia) e confeccionados em escala
compatível com o nível do detalhamento dos elementos manejados e adequados para
a área de influência. Os mapas deverão conter legenda, referência, carimbo com
número do desenho, autor, proprietário, data e orientação geográfica.

- para as áreas referentes às obras de maior porte, unidades de conservação, áreas
indígenas e aquelas que apresentarem processo de degradação ambiental, deverão
ser apresentados em mapas em escala de maior detalhe, de acordo com as
definições contidas neste Termo de Referência.

- as referências bibliográficas utilizadas deverão ser mencionadas no texto e
relacionadas em capítulo próprio, contendo as informações referentes ao autor, título,
origem, ano e demais dados que permitam o acesso à publicação.

- a abordagem metodológica do meio socioeconômico deverá considerar o
histórico das relações entre o homem e a natureza na região de influência, analisando
as interações entre os diversos grupos sócio-culturais ao longo do tempo, de forma a
possibilitar o estabelecimento de tendências e cenários.

- os Programas de Monitoramento deverão ser apresentados com Cronograma de
Execução e metodologia a ser aplicada.
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o prognóstico ambiental (meios físico, biótico e socioeconômico) deverá sdW>f-'.JlJ
elaborado considerando-se as alternativas de execução e de não execução do
empreendimento.

a proposição de programas ambientais deverá ser capaz de minimizar as
conseqüências negativas do empreendimento e potencializar os reflexos positivos.

O estudo deverá apresentar uma proposta de zoneamento ambiental da área de
entorno do reservatório, com objetivo de ordenar e disciplinar os usos naquela faixa,
para posterior desenvolvimento de instrumento normatizador, conforme Resolução
CONAMA n° 302/02.

para realização dos levantamentos da fauna, torna-se imprescindível obter a
Licença de Captura e Coleta da fauna, conforme a Portaria n° 332/90 e a Licença de
Coleta, Transporte do material botânico, em atendimento as diretrizes estabelecidas
na Conversão sobre Diversidade Biológica e na Política Nacional de Meio Ambiente

3.2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Na apresentação dos dados gerais do AHE Tabajara, deverá constar as seguintes
informações a respeito do empreendedor: o nome ou razão social, o número dos
registros legais, o número de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF, o endereço
completo, o telefone e fax, os representantes legais (nome, CPF, endereço, e-mail, fone e
fax) e a pessoa de contato (nome, CPF, endereço, e-mail, fone e fax).

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O AHE Tabajara deverá ser detalhadamente descrito, minimamente no que se refere aos
seguintes itens:

- apresentação geral: com os objetivos da implantação do empreendimento, a sua
localização, seus dados construtivos (arranjo, tipo, comprimento e altura da barragem,
potência, lay-out da obra, desvio do rio Ji-Paraná, tamanho da área a ser inundada,
cota e fase do enchimento do reservatório, sistema extravasor. sistema adutor, casa
de força, energia, etc), as etapas de implementação com as respectivas ações
correspondentes e os empreendimentos associados e decorrentes;

- histórico do proponente: com uma descrição sucinta da origem da empresa, dos
trabalhos realizados pela organização e dos tipos de projetos de desenvolvimento,
executados ou propostos, além das experiências em trabalhos semelhantes ao
proposto;

- descrição do empreendimento: com um relato sumário do AHE Tabajara. desde a
sua concepção inicial até a conclusão da obra, informando sobre o projeto no seu
conjunto, com destaques para a localização; as matérias-primas necessárias e
tecnologia empregada para a construção e operação; o cronograma relativo às fases
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de planejamento, instalação e operação do empreendimento, bem como oiu
procedimentos de controle e manutenção;

justificativas técnicas, econômicas e sócio-ambientais para a implantação do AHE
Tabajara;

infra-estrutura de apoio à obra: com a descrição dos centros administrativos e
alojamentos, das estradas de acesso e de serviços, dos canteiros de obra
(saneamento básico: água, esgoto e lixo), das áreas de empréstimo e bota-fora, da
mão-de-obra necessária (quantitativo, nível de especialização e origem para as
diversas etapas da obra) e uma estimativa da área para supressão de vegetação do
canteiro de obras.

3.4 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS

Estudos de alternativas locacionais e tecnológicas à implantação do AHE Tabajara serão
analisadas, visando a confrontação das mesmas de maneira a demonstrar a melhor
hipótese do ponto de vista ambiental.

No caso de implantação do Empreendimento, deverão ser avaliadas as possíveis
variantes com relação aos pontos mais críticos estudados, tais como: as zonas de
instabilidade, quanto a fatores abióticos; de extrema importância biológica e para
conservação ou proteção da biodiversidade, no biótico; e no socioeconômico, as áreas de
pressão antrópica, indústrias, projetos agrícolas, entre outras.

3.5 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

As áreas de influência do AHE Tabajara correspondem aos limites das porções
geográficas que serão direta e indiretamente afetadas pelos impactos resultantes das
ações de sua implementação, em cada uma das diferentes etapas. A proposta de
definição destas áreas baseou-se em levantamentos preliminares sobre a área de
inserção do AHE Tabajara. A área de influência direta contempla especificamente as
áreas que serão totalmente inundadas pelo reservatório, ocupadas pelas estruturas do
empreendimento (barragem, cada de força, vertedouro, pelo canteiro de obras, pelas
áreas de extração de materiais naturais de construção, além de um trecho do rio situado
a jusante do barramento.

Assim sendo, a seguir são apresentadas, segundo cada um dos recortes específicos, as
áreas de influência preliminarmente definidas para o AHE Tabajara. Estes distintos
recortes de áreas serão objeto de estudos específicos no EIA/RIMA, incluindo a
descrição e análise dos fatores ambientais e de suas interações, a situação ambiental da
área de influência antes da implantação do AHE Tabajara, e as variáveis susceptíveis de
sofrer, direta ou indiretamente, efeitos significativos das ações referentes às fases de
planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento.
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3.5.1 Área de Abrangência Regional - AAR

A Área de Abrangência Regional - AAR corresponde à área objeto da caracterização
regional dos estudos, utilizada para efeito da identificação de impactos cumulativos e
sinérgicos, considerando outros empreendimentos hidrelétricos planejados e existentes
na bacia hidrográfica.

As informações necessárias à caracterização da AAR serão obtidas da Reavaliação dos
Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Ji-Paraná, no trecho compreendido entre sua foz
no rio Madeira e a cidade de Ji-Paraná, elaborada pela Eletronorte S.A., Furnas S.A e
Queiroz Galvão S.A., e do Zoneamento Econômico-ecológico do Estado de Rondônia.

Assim, para o EIA do AHE Tabajara, a AAR corresponderá à bacia hidrográfica do rio Ji-
Paraná ou a recortes da bacia hidrográfica, com a condição de que esses recortes sejam
suficientes para as abordagens temáticas consideradas. A escala de estudo e
apresentação será de 1:1.000.000.

3.5.2 Área de Influência Indireta - Ali

A Área de Influência Indireta - Ali é aquela real ou potencialmente ameaçada pelos
impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os
ecossistemas e o sistema socioeconômico, que podem ser impactados por alterações
ocorridas na área de influência direta.

Para os meios físico e biótico, a AH é parte da bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná,
contribuinte ao reservatório, na qual o AHE Tabajara se insere, com os seguintes limites,
conforme apresentado no Mapa 3.5-1 (Anexo II).

- a jusante da barragem, até a foz do rio Juruazinho no rio Ji-Paraná; e

- a montante da barragem, até a foz do igarapé Buenos Aires no rio Ji-Paraná (limite da
REBIO do Jaru).

A escala de estudo a ser adotada é de 1:250.000.

Para o meio socioeconômico, a área de influência indireta compreende o território do
município com terras alagadas pelo empreendimento (Machadinho DOeste), somado aos
daqueles que constituem pólos regionais, que vivem de atividades ligadas aos recursos
hídricos (pesqueiras e turísticas) e que potencialmente possam vir a sofrer impactos
resultantes de alterações sofridas pela área de influência direta (Vale do Anari). Assim
sendo, foram definidos os territórios dos municípios de Machadinho DOeste e Vale do
Anari para compor a AN socioeconômica do AHE Tabajara.

3.5.3 Área de Influência Direta - AID

A Área de Influência Direta - AID, eqüivale àquela sujeita aos impactos diretos da
implantação e operação do AHE Tabajara, incluindo o sistema de transmissão de uso
exclusivo do empreendimento. Sua delimitação será definida em função das
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características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados
e das particularidades do empreendimento. Aescala de estudo proposta é de 1:100.000.
Assim sendo, as propostas de delimitação da AID, no tocante aos diferentes meios, são
as seguintes:

- para os meios físico e biótico: corresponde às áreas que serão ocupadas pelas
estruturas e reservatório do AHE Tabajara na sua cota máxima, acrescidas da área
de preservação permanente em projeção horizontal (faixa com 100 mde largura), das
áreas do canteiro de obras, dos alojamentos, das áreas de extração de materiais
naturais de construção e de bota-fora, das estradas, e o trecho do rio situado a
jusante do barramento, até a foz do rio Jatuarana; e

- para o meio socioeconômico: foi considerada a extensão territorial do município de
Machadinho DOeste, onde estarão situados o barramento, o reservatório, e a infra-
estrutura necessária à construção e operação do empreendimento.

3.5.4 Área Diretamente Afetada - ADA

Corresponde às áreas destinadas à instalação da infra-estrutura necessária à
implantação e operação do empreendimento, áreas inundadas e respectivas áreas de
preservação permanente - APP. Inclui a área do barramento, pontos de localização de
obras civis decorrentes ou associadas ao empreendimento, como vilas residenciais e
alojamentos juntos ao empreendimento, canteiros de obras, vias deacesso existentes ou
a serem implantadas, áreas de extração de materiais naturais de construção (solo, areia
e cascalho, e rocha), bota-foras, e áreas de segurança, impostas pela tipologia do
empreendimento. Quando necessário, para estudos temáticos específicos que não
podem ser representados adequadamente na escala adotada para a AID, poderá ser
adotada a escala de 1:50.000 ou mesmo 1:25.000.

3.5.5 Área do reservatório

A abrangência do reservatório deverá ser estabelecida segundo critérios técnicos que
avaliem as diferentes áreas de inundação referentes a diferentes vazões. As áreas e
perímetros deverão ser definidos a partir da realização de estudos que contemplem:

- nível máximo normal na casa de força (barragem);

- reservatórios para diferentes vazões, a saber: vazão mínima mensal, vazão média
mensal, vazão máxima mensal, e vazão média de longo termo (MLT); e

- efeitos de remanso para as diferentes vazões referidas no item acima

Os resultados desse estudo devem ser apresentados da seguinteforma: 1) perfis da linha
dágua (e suas cotas) para as diferentes vazões consideradas, para o rio Ji-Paraná (ou
Machado) e principais afluentes contribuintes ao reservatório, nos trechos em que serão
influenciados pelo reservatório; 2) georreferenciamento de cada uma das projeções
obtidas para os diferentes reservatórios, e o resultado de suas fusões
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A área diretamente afetada - ADA, deverá incorporar as áreas de preservação
permanente - APP, a serem delimitadas conforme abaixo descrito:

- delimitar a APP do reservatório e de suas ilhas (se for o caso) de acordo com o disposto
na Resolução Conama no 302/02, e demais instrumentos pertinentes ao licenciamento
ambiental;

- Identificar, espacializar e georreferenciar o limite do leito "menor" do rio e sua respectiva
APP na condição atual (sem a barragem), definidas pela legislação vigente, a partir da
utilização da média das vazões máximas anuais;

- Elaborar estudo e propor, a partir de uma análise de impactos ambientais, o
estabelecimento de APP (100 metros no geral e 30 metros em áreas urbanas) para o
reservatório.

3.5.7 Área do entorno do reservatório - AER

A Resolução Conama no 302/2002, estabelece a elaboração do Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Reservatório Artificial - Pacuera, que objetiva orientar e disciplinar
a ocupação do entorno de reservatórios artificiais, assegurando a qualidade de vida da
população e garantindo e preservando os usos múltiplos da água e as condições de
sustentabilidade ambiental.

Solicita-se que os estudos ambientais já indiquem uma proposta para a área de entorno
do reservatório de acordo com os objetivos do Pacuera, onde seja desejável o
ordenamento do uso e ocupação do solo para garantir a qualidade das águas, a
manutenção da operação do empreendimento e da vida útil do reservatório, conforme
previstos no projeto.

3.6 ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O diagnóstico ambiental das áreas de influência definidas deverá retratar a atual
qualidade ambiental das mesmas, indicando as características dos diversos fatores que
compõem o sistema ambiental vigente. Para o desenvolvimento do diagnóstico deverão
ser utilizados dados bibliográficos secundários, complementados com dados primários
coletados em campo, de forma a permitir o pleno entendimento da dinâmica e das
interações existentes entre os meios físico, biótico e socioeconômico, bem como da
fragilidade ambiental das áreas com a inserção do empreendimento, conforme a
seqüência apresentada no presente item.

A descrição e análise dos fatores ambientais e de suas interações, caracterizando a
situação ambiental atual das áreas de influência, antes da implantação do AHE Tabajara,
deverão considerar os seguintes aspectos:
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- as variáveis susceptíveis de sofrer, direta ou indiretamente, os efeitos significativos
das ações referentes às fases de planejamento, implantação e operação do
empreendimento, destacando a importância da área diretamente afetada no
ecossistema da bacia; e

- a inserção regional do AHE Tabajara, abordando as suas inter-relações e influências
(positivas ou negativas) com relação às políticas e obras governamentais de
desenvolvimento, bem como das políticas de conservação e manejo da
biodiversidade.

A elaboração do diagnóstico ambiental, dos meios físico, biótico e socioeconômico,
consistirá em uma análise integrada, multi e interdisciplinar, com base em levantamentos
primários e secundários.

As informações ambientais básicas serão obtidas em órgãos oficiais, universidades e
demais entidades, sendo complementadas com trabalhos de campo para validação ou
refinamento destes dados ou informações. Para o meio socioeconômico, o diagnóstico
ambiental deverá basear-se em dados primários e secundários atualizados, tais como: o
último Censo Demográfico do IBGE, o Zoneamento Ecológico-Econômico de Rondônia,
indicadores de qualidade socioambiental, tais como índice de Desenvolvimento Humano
(IDH - PNUD/ONU, 1998), dentre outros disponíveis.

Os dados levantados para o trabalho do diagnóstico ambiental deverão abranger pelo
menos um período hidrológico completo.

3.6.1 Meio Físico

3.6.1.1 Clima

Estudos Específicos para a AAR e AH

Caracterizar o clima da AAR e Ali, destacando e avaliando as mudanças ocorridas no
comportamento dessa variável. O estudo deverá ser baseado em séries de dados
históricos, obtidos em estações climatológicas presentes na AAR e Ali, além de indicar a
metodologia e parâmetros utilizados.

Caracterizar o clima, com relação à precipitação, temperatura, umidade relativa,
evapotranspiração, insolação, nebulosidade e ventos, considerando valores médios,
máximos e mínimos das séries históricas. Caracterizar a dinâmica atmosférica e o
balanço hídrico.

3.6.1.2 Geologia, Geomorfologia. Solos e Recursos Minerais

Estudos Específicos para a AAR e AN

- Caracterizar os grandes domínios e compartimentos geológicos, geomorfológicos,
morfodinâmicos e pedológicos, o potencial metalogenético e a situação atual da
extração de recursos minerais e a sismicidade natural na AAR e Ali, considerando as
respectivas escalas de estudo e de apresentação.
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Apartir do detalhamento geológico/geotécnico da AID/ADA do empreendimento, deverão
ser avaliadas e identificadas possíveis áreas de risco geotécnico e de fuga d'água. em
especial para o eixo da barragem e obras civis.

Identificação e avaliação dos principais condicionantes/mecanismos de deflagração de
escorregamentos, a partir da caracterização da dinâmica superficial, e identificação de
setores com diferentes graus de suscetibilidade a processos erosivos e deposicionais,
com mapeamento das encostas quanto a suas declividades, indicando o tipo de
solo/afloramento de rocha associado.

Caracterização geomorfológica, com destaque para a rede de drenagem da Ali e das
feições do canal do rio Ji-Paraná na Ali e ADA.

Caracterização dos recursos minerais de interesse econômico cadastrados na AID e dos
materiais para construção civil (análise da situação legal referente aos direitos minerános
perante o DNPM e das potencialidades minerais).

Analisar a suscetibilidade natural dos solos à erosão, bem como aptidão agrícola,
silvicultural e uso atual dos mesmos, considerando a caracterização e descrição das
classes dos solos, sua gênese e distribuição espacial na AID do empreendimento.

3.6.1.3 Recursos Hídricos

Estudos Específicos para a AAR

Caracterizar a bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná, a partir de dados referenciais do
regime hidrológico (vazões média, mínima e máxima) dos principais cursos d'água (rio Ji-
Paraná, seus formadores e principais afluentes). Indicar os postos hidrométricos e
hidrometeorológicos e as estruturas hidráulicas existentes e planejadas na bacia, bem
como os grandes usuários desse recurso.

Estudos Específicos para a AH

- Caracterizar a rede hidrográfica da Ali, a partir de dados referenciais do regime
hidrológico dos principais cursos d'água (vazões média, mínima e máxima). Indicar as
estações hidrometeorológicas existentes (localização, tipo e período de operação) e
as estruturas hidráulicas implantadas, bem como os grandes usuários desse recurso.
Essas informações deverão ser apresentadas também por meio de mapas e
planilhas.

Avaliar a qualidade das águas quanto aos aspectos físicos, químicos e
bacteriológicos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, destacando as
principais fontes poluidoras. Esse estudo deverá contar com a indicação e justificativa
dos pontos de coleta e dos parâmetros selecionados, além de análise da influência
desses níveis de qualidade nas demais atividades da Ali.

Estudos Específicos para as AID e ADA

- Caracterizar e avaliar o regime hidrológico dos cursos d'água da AID, a partir da
análise das séries históricas de descargas líquidas. Essa avaliação deverá
contemplar a estimativa de vazões de referência (Q , Q , Q , Q , Q e

r max min med 7.10 90%
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outras), variação dos níveis d'água e estudos sobre transporte de sedimentos na
calhas fluviais, identificando suas fontes e os locais de deposição. Essa avaliação
deverá resultar na análise do balanço hídrico, tendo em vista os usos atuais e futuros
desse recurso, bem como as exigências quantitativas e qualitativas desses usos.

- Avaliar o comportamento hidrológico do curso d'água considerando a intervenção do
empreendimento nesse regime, bem como sua influência nos demais usos desse
recurso. Nesse item deverá ser apresentada a regra de operação do empreendimento
e suas alterações nos níveis d'água na barragem e a jusante dessa, observando as
variações diárias e sazonais

Cálculo da vida útil do reservatório, avaliando a sua viabilidade ambiental

Determinação da curva cota x volume e área inundada.

Avaliar a potencialidade dos aqüíferos existentes na área de influência do
empreendimento, estudando, entre outros:

a) localização, natureza, litologia e estruturas geológicas condicionantes;
b) alimentação, fluxo e descarga;
c) profundidade dos níveis das águas subterrâneas, dando enfoque ao lençol freático;
d) relações com águas superficiais e com outros aqüíferos.

- Avaliação do comportamento do nível do lençol freático, a partir de informações do
cadastramento de poços existentes e/ou da rede de perfurações e sondagens
disponíveis, em relação ao futuro nível do reservatório.

- Avaliar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, a partir de um refinamento
dos dados obtidos no âmbito da AAR e Ali. Esse estudo deverá contar com
informações sobre parâmetros físicos, químicos, incluindo metais pesados,
bacteriológicos e hidrobiológicos, com a identificação das principais fontes de
poluição. As estações, parâmetros, freqüência e metodologias utilizadas deverão ser
apresentados e justificados, considerando a sazonalidade da região estudada.

- Avaliar a qualidade da água do futuro reservatório e da restituição de vazão a jusante
do barramento. Essa atividade deverá ser realizada a partir do uso de modelos
matemáticos específicos. Essa previsão da qualidade da água deverá abordar
também a possível dinâmica de eutrofização do reservatório, relacionada à biomassa
inundada e a carga potencial de nutrientes.

Avaliação hidrossedimentológica, com medições de descarga sólida realizadas no
local do aproveitamento, a fim de que seja possível a caracterização das condições
atuais de transporte de sedimentos pelo rio Ji-Paraná na região do barramento e a
avaliação do possível assoreamento do futuro reservatório.

Apresentar cadastro atualizado de usuários de água da ADA, com representação em
mapa.

3.6.2 Meio Biótico

3.6.2.1 Observações Gerais

Para a Ali, deverão ser caracterizados os ecossistemas terrestres e aquáticos. Todas as
fontes de informação devem ser identificadas, assim como as principais publicações
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relativas à ecologia da região. Para odiagnóstico da fauna e flora, deverá ser indicada^- {Q
claramente à origem dos dados, a saber: dados primários, secundários ou fontes
informais, incluindo a descrição da metodologia utilizada, com justificativas.

Deverão ser caracterizados todos os ecossistemas na AID do empreendimento, a
distribuição, interferência e relevância na biota regional, através de levantamentos de
dados primários e secundários, contemplando a sazonalidade regional. A metodologia
referente ao esforço amostrai deverá ser detalhada e os resultados deverão demonstrar
compatibilidade com dados pré-existentes.

Adicionalmente, deve-se caracterizar e georreferenciar as estações de coleta, justificando
a escolha dos pontos e a metodologia de análise para cada parâmetro, o índice de
similaridade entre os pontos de coleta e o tratamento estatístico aplicado.

Para os ecossistemas terrestres e aquáticos, identificar espécies vetores e hospedeiras
de doenças, avaliando o seu potencial de proliferação com a implantação do
empreendimento e propondo medidas de controle.

Com relação à questão de biodiversidade, elaborar uma análise da flora local e seu
contexto, com destaque para a área da margem direita do rio Ji-Paraná, que contém
habitats com possibilidade de apresentar espécies endêmicas, raras e de distribuição
restrita.

3.6.2.2 Ecossistemas Terrestres

Estudos Específicos para a AAR

Caracterizar a vegetação e o uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Ji-
Paraná, considerando a abrangência e escalas de estudos e apresentação para a AAR,
incluindo tipologias de vegetação, unidades de conservação, terras indígenas, áreas
prioritárias para conservação, e demais áreas protegidas por legislação federal, estadual
e municipal.

Estudos Específicos para a AH

A caracterização e análise dos ecossistemas terrestres deverão abordar:

- O mapeamento georreferenciado dos biótopos e ecótonos da Ali, indicando as
fitofisionomias e a florística;

Identificação das espécies faunísticas (em especial as endêmicas, raras, e
ameaçadas de extinção, migratórias, bem como as de valor econômico e valor
ecológico significativo) e de seus habitats, destacando as espécies mais relevantes
que utilizam porções da Ali;

- Avaliação do grau de conservação dos corredores ecológicos reconhecidos na Ali e
as conexões existentes com outros fragmentos florestais, com vistas a identificar as
áreas a serem utilizadas para o suporte da fauna.

- Classificação das áreas de sensibilidade ambiental, localizadas na Ali, contendo as
unidades de conservação e áreas protegidas por legislação específica no âmbito
federal, estadual e municipal, ressaltando os ecossistemas existentes e as espécies
protegidas, além da distância ao empreendimento proposto. Estas informações
deverão ser georreferenciadas e apresentadas em escala compatível, em mapa
temático específico, contendo os limites dessas áreas e de suas áreas de entorno.
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- Deverá ser dada importância ao mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal no
entorno das áreas supracitadas, em especial para as Zonas de Amortecimento já
estabelecidas para as Unidades de Conservação existentes. Deverá ainda identificar
a existência ou não de Planos de Manejo para essas áreas.

Estudos Específicos para as AID e ADA

Acaracterização e análise dos ecossistemas terrestres deverão conter:

- O mapeamento dos biótopos da AID, indicando as fitofisionomias e a florística.

Para as áreas sujeitas à degradação causada pela execução das obras, deverá ser
elaborada caracterização mais detalhada, com a finalidade de subsidiar o
planejamento de sua recuperação.

- Levantamento qualitativo da vegetação da AID, contemplando os diversos estágios
sucessionais, contendo:

• Mapeamento das áreas de abrangência dos estudos, caracterizando as
formações vegetais;

• Identificação das espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, e as de
valor econômico e alimentício, vulneráveis e de interesse científico; e

• Caracterização dos aspectos floristicos e faunísticos do bioma onde se inserem
as áreas de influência do empreendimento.

- Identificação das espécies da fauna e da flora que poderão ser objeto de resgate,
para fins de elaboração de projetos específicos para conservação in situ e ex situ e
preservação.

Flora:

Apresentação da metodologia da amostragem, justificando o número de amostras
avaliadas, cálculo de volume e os resultados encontrados. Apresentação dos diversos
índices de avaliação da estrutura florestal. Deverá ser apresentada a Anotação de
Responsabilidade Técnica do Engenheiro Florestal subscritor do Inventário Florestal.

Deverá ser apresentado mapa com a localização das parcelas amostradas, com o
detalhamento da metodologia e do esforço e intensidade amostrai, localização e
sazonalidade das campanhas.

A princípio, deverão ser realizados levantamentos floristicos em todos os estratos
fitofisionõmicos, bem como em todos os ambientes, considerando os períodos de
enchentes e vazantes.

Observa-se que as estações de amostragem de dados floristicos e faunísticos deverão
ser, a principio, as mesmas, à exceção de justificativas técnicas que embasem eventuais
alterações.

Elaboração de análise comparativa da cobertura vegetal atual, incluindo as tipologias
identificadas (expressas em percentual) em relação à cobertura vegetal da Área de
Influencia Indireta (AH)
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Caracterização e elaboração de mapa de fitofisionomias da AID, contemplando o grau de
conservação da área, os diferentes estratos vegetais, com destaque para a área da
margem direita do rio Ji-Paraná, os corredores e as conexões existentes com outros
fragmentos florestais, identificando as espécies protegidas, raras, endêmicas e
ameaçadas de extinção atingidas, além daquelas de valor ecológico significativo,
econômico, medicinal, faunístico e ornamental.

Elaboração de estudos qualitativos e quantitativos da flora na AID, incluindo a
composição floristica dos diferentes estratos, inclusive espécies epífitas. e estudos
fitossociológicos. Deverão ser contemplados os principais estádios de regeneração das
formações vegetais.

Os indivíduos deverão ser identificados até o nível de espécie. As espécies deverão ser
tabuladas, indicando-se família, nome vulgar e hábitat, espécies de valor econômico,
ecológico, etc

Apresentação de curva espécie-área para todos os grupos amostrados, acompanhadas
das devidas justificativas a partir dos esforços de amostragem e da metodologia
empregada.

Identificação e avaliação da existência de extrativismo vegetal na área de estudo. Com
relação ao potencial madeireiro, identificar as espécies de valor econômico significativo.

Caracterização dos corredores ecológicos identificados na AID do empreendimento,
quantificando as diferentes fitofisionomias atingidas.

Identificação das áreas com potencial para o estabelecimento de unidades de
conservação e sítios ímpares de reprodução, considerando-se que tais áreas deverão ter
a capacidade de manter espécies raras, endêmicas ou em extinção. As áreas prioritárias
à aplicação da compensação ambiental deverão levar em conta os aspectos de
similaridade entre o ecossistema impactado e as áreas recomendadas à compensação;

Avaliação de áreas potenciais para fins de relocação da fauna que será resgatada,
quando do desmatamento e de sua capacidade de adaptação à nova área, definindo as
áreas destino, justificando previamente tais locais.

Fauna:

- Caracterização da fauna local, abrangendo mastofauna (inclusive quirópteros),
herpetofauna e avifauna, a partir de dados qualitativos e quantitativos, caracterizando
as inter-relações com o meio, contendo:

• Mapa com a localização das estações de coleta, com o detalhamento da
metodologia e do esforço e intensidade amostrai, localização e sazonalidade das
campanhas. As estações deverão ser identificadas segundo os diferentes grupos
de fauna amostrados.

• Identificação/mapeamento e uso de habitats, incluindo espécies bioindicadoras
que utilizam as áreas que serão atingidas;

• Listagem das espécies (destacando as raras, endêmicas, migratórias, vulneráveis,
ameaçadas de extinção, de interesse científico, de valor econômico e alimentício)
contendo o tipo de registro - pegada, visualização, entrevista;

• Apresentação de dados de abundância das espécies;
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• Para os quirópteros hematófagos, associar a fauna levantada com os casos de
raiva na região, de forma a subsidiar a identificação e avaliação de potenciais
impactos;

• Para os pequenos mamíferos, levantamento de dados primários através da
utilização de pitfalls.

- Avaliação e seleção de bioindicadores ambientais para fins de monitoramento, assim
como áreas com potencial interesse ecológico, tais como abrigo, criadouro, correntes
de migração, locais de reprodução e alimentação;

- Estudo dos bancos de areia quanto a sua utilização por quelônios e outros
componentes da fauna local.

Realização de comparação com a situação geral da Área de Influência Indireta (Ali),
incluindo informações sobre pressão de caça e destruição de habitats.

3.6.2.3 Ecossistemas Aquáticos

Estudos Específicos para a AH

Acaracterização e análise dos ecossistemas aquáticos deverão abordar:

A ictiofauna da Ali, considerando a distribuição e diversidade das espécies de
interesse comercial, das espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, abordando a
perda de fontes de alimentação, locais de desova, de reprodução e cnadouros
existentes.

- As espécies reofilicas, identificando as rotas migratórias das espécies de maior
relevância. Especial atenção deverá ser dada aos principais tributários e áreas
úmidas da Ali, visando verificar os processos reprodutivos das espécies migratórias

- Os mamíferos aquáticos da Ali.

Estudos Específicos para as AID e ADA

- Apresentação e justificativa dos parâmetros selecionados que serão posteriormente
utilizados para monitorar as comunidades através de bioindicadores de alterações
ambientais.

- Apresentação da composição da ictiofauna local, incluindo a distribuição e
diversidade das espécies, destacando as de interesse comercial, reofilicas,
endêmicas e ameaçadas de extinção.

- Avaliação das comunidades aquáticas, considerando preliminarmente o levantamento
do fito e zooplâncton, e nécton. Deverão ser abordadas a riqueza, diversidade e
similaridade, contemplando ainda densidade populacional das espécies identificadas
e a sua diversidade, identificação e localização de lagoas marginais, naturais ou
artificiais, relacionando-as aos sítios de alimentação e de reprodução ou pontos de
introdução de espécies exóticas. Os pontos amostrais deverão ser representados em
mapa com escala adequada.

e
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- Identificação das plantas aquáticas existentes no rio, lagoas marginais e tributários,
avaliando sua importância nestes locais e a necessidade de futuro monitoramento e
controle Especial atenção deverá ser dada às macrófitas. considerando tanto a
possibilidade de sua proliferação quanto a possibilidade do aumento de vetores a ela
relacionada.

- Caracterização dos mamíferos aquáticos.

- Elaboração de estudos específicos sobre quelõnios aquáticos, seus habitats e locais
de desova.

- Elaboração de estudos referentes à ictiofauna:

• Deverá ser apresentado mapa com a localização das estações de coleta, com o
detalhamento da metodologia e do esforço e intensidade amostrai, localização e
sazonalidade das campanhas.

• Levantamento da ictiofauna presente nos afluentes do rio Ji-Paraná (pequenos
rios e igarapés) presentes na AID, principalmente os situados na margem direita,
provenientes do PARNA dos Campos Amazônicos, e que serão alterados pelo
empreendimento (reservatório).

• Identificação de locais para desova.

- Elaboração de estudos referentes à pesca:

• Caracterização da pesca comercial por meio da coleta de dados atualizados em
Tabajara e porto Dois de Novembro

• Utilização de outros métodos, tais como acompanhamento de pescarias,
acompanhamento de barcos e mapeamentos participativos, com a descrição
detalhadas das metodologias empregadas e suas justificativas.

• Avaliação atualizada da atividade de pesca amadora.

- Avaliação sobre a necessidade de existência de mecanismo de transposição de
peixes, com a indicação conceituai das alternativas previstas para esse mecanismo.

3.6.3 Meio Socioeconômico e Cultural

Estudos Específicos para a AAR

Apresentar o histórico da ocupação humana não-indígena na região.

Apresentar o histórico dos Planos, Programas e Projetos de governo para a Amazônia
Ocidental e para Rondônia, e suas relações e implicações para a bacia hidrográfica do no
Ji-Parana.

Avaliar os aspectos sócio-econômicos da região da bacia do rio Ji-Paraná, estabelecendo
tendências históricas de crescimento demográfico e econômico, ciclos econômicos, etc.

Estudos Específicos para a AH
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Deverá ser apresentado um diagnóstico socioeconômico e do Patrimônio Histórico,
Cultural Paisagístico e Arqueológico (com base em dados secundários), onde deverão
constar os aspectos relacionados à dinâmica demográfica dos municípios da Ali,
mdicando-se definições básicas quanto ao uso e ocupação dos solos, alem de uma
caracterização da estrutura produtiva regional. Serão avaliados a evolução, a distribuição
espacial e ocrescimento da população residente na área e a situação de infra-estrutura.

Deverá ser elaborado Mapa de Uso e Ocupação do Solo, com avaliação das tendências
de ocupação.

Acaracterização socioeconômica deverá contemplar os seguintes temas, com base em
dados secundários disponíveis e em análises quali-quantitativas, a partir de entrevistas
institucionais nos municípios da AH:

Dinâmica Demográfica (distribuição populacional; avaliação da tendência de
crescimento das áreas urbana e rural, breve histórico da ocupação territorial urbana e
rural e migração).

- Polarização e hierarquização Urbana: avaliação das regiões de influência das cidades
sede dos municípios da Ali, com base em dados secundários disponíveis.

- Infra-estrutura de saneamento ambiental, incluindo abastecimentos de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana e controle de inundações, coleta e
disposição final de resíduos que interfiram nos recursos hídricos.

- Condições gerais de saúde, com ênfase para as enfermidades relacionadas à
transmissão por via hídrica e devidas às condições de saneamento básico. Identificar
a situação da saúde nos municípios que integram a Ali, incluindo o perfil
epidemiológico das doenças sob o monitoramento do SUS e a morbi-mortalidade da
população.

- Avaliação da capacidade de suporte dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana e controle de inundações, coleta e
disposição final de resíduos que interfiram nos recursos hídricos e de saúde.

Condições gerais dos acessos.

- Condições gerais de segurança pública.

Condições gerais de comunicação.

- Condições gerais de atendimento por energia elétrica.

Atividades Econômicas, incluindo:

- Finanças públicas municipais, com situação das receitas, despesas, níveis de
endividamento e de investimentos.

• Caracterização do uso das terras, estrutura fundiária e identificação de
assentamentos rurais consolidados.

• Caracterização das principais atividades econômicas, urbanas e rurais, incluindo
extrativismo, atividades pesqueiras e principais usuários dos recursos hídricos na
AH, com a avaliação da mão-de-obra local e regional.
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Condições de Vida: Dados e análises diagnosticas referentes aos temas IDH,
educação, saúde, transporte, comunicação e habitação, entre outros, que
caracterizem os municípios integrantes da Ali.

Dinâmica sócio-política e institucional, incluindo.

• Identificação da representação política local e regional (número de representantes
na Assembléia Legislativa, composição partidária), quadro de assistência social,
leis municipais de meio ambiente e com interface com o Aproveitamento.

• Levantamento atualizado dos agentes sociais que atuam na Ali (movimentos
sociais, organizações não governamentais - ONGs e associações, dentre outras).

• Identificação dos potenciais conflitos sociais pelo uso da água e posse da terra.

Acaracterização do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico (Pré-
histórico/Histórico) e do potencial turístico, com base em dados secundários atualizados e
análises quali-quantitativas a partir de entrevistas institucionais nos municípios da Ali.
deverá contemplar os seguintes temas:

- Patrimônio Histórico, cultural e arqueológico.

Comunidades étnicas remanescentes.

Potencial turístico das atividades que, de alguma forma, estão ligadas aos recursos
hídricos.

Comunidades Indígenas

• Identificação e Caracterização das Terras Indígenas, grupos e aldeias existentes
na área de influência do empreendimento (esta área deverá ser delimitada
segundo o modo de vida e as relações interétnicas observadas para cada grupo e
situação a ser estudada), apresentando sua localização geográfica e vias de
acesso caracterizando a população atual, os aspectos demográficos, dinâmica
socioeconômica, condições ambientais do território, organização social e política
(expectativas com relação à intervenção), avaliando os fatos históricos e atuais
relacionados à presença indígena, além da situação legal do território.

Planos e Projetos co-localizados:

• Avaliação dos planos e projetos que se inserem na Ali e que possam sofrer
interferências do empreendimento, ou que possuam algum efeito sobre o mesmo.

Estudos Específicos para as AID e ADA

Além da compilação e análise de dados secundários atualizados disponíveis, deverão ser
realizadas uma pesquisa socioeconômica censitária e entrevistas qualificadas, com a
seguinte abrangência:

Pesquisa socioeconômica censitária nas seguintes áreas:
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• Área do reservatório previsto (considerando as envoltórias relativas a diferentes
vazões), incluindo uma faixa de APP com largura de 100 m;

• Estruturas componentes do arranjo geral do AHE Tabajara (barragem, vertedouro,
áreas de extração de materiais naturais de construção e áreas de bota-fora), bem
como infra-estrutura logística a ser implantada para a obra (canteiro,
alojamentos);

• Área urbana de Tabajara, que pode sofrer interferências diretas do reservatório,
considerando uma faixa de APP de 30 m.

- Entrevistas qualificadas e outras técnicas de investigação nas seguintes áreas:

• Reservatório previsto (considerando as envoltórias relativas a diferentes vazões),
incluindo uma faixa de APP com largura de 100 m;

- Estruturas componentes do arranjo geral do AHE Tabajara (barragem, vertedouro,
áreas de extração de materiais naturais de construção e áreas de bota-fora). bem
como infra-estrutura logística a ser implantada para a obra (canteiro,
alojamentos);

- Área urbana de Tabajara, que pode sofrer interferências diretas do reservatório,
considerando uma faixa de APP de 30 m.

A partir dos resultados quali-quantitativos da pesquisa censitária, das entrevistas
qualificadas, de outras técnicas de investigação socioantropológica e dos dados
secundários atualizados, caracterização dos seguintes aspectos

Dinâmica Populacional

• A partir da análise dos aspectos socioeconômicos da região, utilizando-se os
indicadores básicos de dinâmica populacional, avaliação da tendência de
crescimento da área urbana x rural

• Distribuição e mapeamento da população urbana e rural, com hierarquização dos
núcleos.

- Uso e Ocupação do Solo

• Avaliação dos principais usos do solo e da paisagem por meio de análise
descritiva e mapeamento, contemplando aspectos que envolvem áreas urbanas e
de expansão, culturas sazonais, permanentes, pastagens naturais e/ou cultivadas,
matas e outras tipologias de vegetação natural, bem como outros tipos
introduzidos, práticas de conservação do solo, infra-estrutura existente quanto ao
sistema viário pontos de travessias, unidades de conservação, estrutura fundiária
indicada segundo o módulo fiscal local, as áreas de colonização ou ocupadas sem
titulação, bem como áreas ocupadas por populações tradicionais

• Elaborar Mapas de Uso e Ocupação do Solo para a AID, considerando as áreas
de influência definidas para os meios Físico e Biótico.

- Polarização e Hierarquização Urbana

• Estudo da região de influência das localidades/cidades identificadas na AID
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- Infra-estrutura e Serviços Públicos

- Caracterização dos serviços oferecidos à população: saúde pública (serviços e
tipos de acidentes), saneamento básico, educação (nível de escolaridade, oferta e
cursos existentes), sistema viário, abastecimento de água, transporte, energia,
turismo e lazer, comunicação, segurança, defesa civil.

- Identificação das principais endemias e seus focos, apresentando dados
qualitativos e quantitativos da evolução dos casos.

. Elaboração dos Estudos de Levantamento do Potencial Malarígeno (APM), em
acordo com a Portaria 47/2007 do MS/SVS/CGVAM, para subsidiar a analisei e
emissão do Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM) pela SVS,
necessário à obtenção da Licença Prévia. Nesse sentido, para a AID deverão ser
realizadas avaliações entomológicas, em acordo com a metodologia prevista na
citada Portaria, para as localidades de Tabajara e porto Dois de Novembro.

• Levantamento dos equipamentos e sistemas a serem diretamente afetados,
passíveis de relocação ou indenização, tais como: sistema de distribuição de
energia, sistemas de transposição, sistemas de comunicação, equipamentos
isolados de saúde, educação, igrejas e cemitérios.

- Atividades Econômicas

- Avaliação da estrutura produtiva e de serviços na AID, considerando os aspectos
referentes a atividades econômicas comerciais e de subsistência e
caracterização da importância do turismo e das atividades extrativas como fontes
de renda.

• Caracterização dos núcleos ribeirinhos, consolidados ou não.

Condições de Vida

- Dados e análises diagnosticas referentes aos temas educação, saúde, transporte,
comunicação ehabitação, entre outros, para as localidades que integram a AID.

- Caracterização Socioeconômica da População Diretamente Afetada

- Análise do conjunto das propriedades nas comunidades urbanas e rurais
afetadas inclusive dos proprietários não residentes, definindo os padrões da
ocupação através de levantamentos quali-quantitativos em amostras
representativas desse universo, avaliando as condições de habitação, a dimensão
das propriedades, o regime de posse e uso da terra, o nível tecnológico da
exploração as construções, benfeitorias e equipamentos, as principais atividades
desenvolvidas a composição da produção e nível tecnológico por setor, tais como
setor primário secundário e terciário, a estrutura da renda familiar e resultados da
exploração econômica, o preço de terras e de benfeitorias e a participação das
comunidades em atividades comunitárias e de associativismo.

- Identificação das comunidades ribeirinhas, tradicionais e eventuais comunidades
quilombolas:

Para a população e comunidades rurais, ribeirinhas e urbanas da AID:
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• Justificar a tipologia a ser adotada em função de especificidades dos
modos e condições de vida e relações com o rio e com a terra:

• Dimensionamento da população de cada núcleo populacional,
caracterização dos tipos de moradias, incluindo usos dos terrenos,
identificação das atividades produtivas realizadas e características da
organização social, cultural e política;

• Levantamento qualitativo e quantitativo da população considerando
localização, dimensionamento e caracterização das comunidades
diretamente afetadas, seus modos típicos de vida e formas especificas de
reprodução social e manifestações sociais e culturais das comunidades
envolvidas.

• Acaracterização da população a ser diretamente afetada territorialmente deverá
ser feita de forma quantitativa e qualitativa na área de abrangência da pesquisa
socioeconômica censitária, conforme anteriormente explicitado.

- Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico.

• Identificação e avaliação, na AID, dos saberes e fazeres da população e das
manifestações de cunho artístico e cultural, bem como de caráter religioso.

• Identificação dos bens imóveis de interesse histórico-cultural:

• Identificação das áreas de relevância arqueológica através de fontes secundárias
arqueológicas e etno-históricas, levantamentos de campo e relatório de avaliação
do Patrimônio Arqueológico, conforme preconizado pelo IPHAN. Os estudos
referentes ao patrimônio arqueológico devem ser conduzidos de acordo com o
estabelecido por Portaria específica do IPHAN;

• Mapeamento das áreas de valor histórico, cultural e paisagístico, conforme os
procedimentos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN,
descrevendo envolvimentos de comunidades e prefeituras;

- Lazer, Turismo e Cultura

• Relação das manifestações culturais, inclusive religiosas;

• Identificação das principais atividades de lazer da população, áreas de lazer mais
utilizadas, com ênfase na utilização de praias temporárias e sua importância
econômica e social.

3.7 ANÁLISE INTEGRADA

Após o diagnóstico de cada meio, deverá ser elaborada uma síntese que caracterize as
áreas de influência direta e indireta do empreendimento. Esta deverá conter a interação
dos itens de maneira a caracterizar as principais inter-relações dos meios físico, biótico e
socioeconômico
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As condições ambientais atuais e suas tendências evolutivas serão objeto de analise,
com a explicitação das relações de dependências e/ou de sinergia entre os fatores
ambientais anteriormente descritos, de forma a se compreender a estrutura e a dinâmica
ambiental das áreas de influência. Esta análise terá como objetivo fornecer dados para
avaliar e identificar todos os impactos decorrentes do empreendimento, bem como a
qualidade ambiental futura da região.

3.8 IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
AMBIENTAIS

Aavaliação dos impactos ambientais deverá levar em consideração os diversos fatores e
seus tempos de incidência (abrangência temporal) nas fases de planejamento,
implantação e operação do empreendimento.

Aavaliação dos impactos será realizada considerando os fatores ambientais descritos
pelo diagnóstico ambiental e contemplando as suas interações e características. Os
impactos serão divididos, para facilitar a avaliação, em: impactos positivos ou negativos;
locais (na área de influência direta) ou difusos (na área de influência indireta); de grande,
média ou pequena magnitude; reversíveis ou irreversíveis; temporários ou permanentes
de curto, médio ou longo prazo; e de difícil, médio ou alto potencial de
mitigação/resolução.

Na apresentação dos resultados, deverão constar:

- a metodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados para a
interpretação e análise de suas interações;

- a valoração, magnitude e importância dos impactos;

- uma descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante,
considerado no diagnóstico ambiental, e

- uma síntese conclusiva dos principais impactos que poderão ocorrer nas fases de
planejamento, implantação e operação, acompanhada de suas interações.

3.9 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS DE
CONTROLE E DE MONITORAMENTO

Com base no prognóstico e na avaliação de impactos ambientais, deverão ser
identificadas as medidas de controle e os programas que possam minimizar, compensar
e, eventualmente, eliminar os impactos negativos, bem como aquelas que possam
maximizar os benéficos. Essas medidas deverão ser implantadas, quando da obtenção
da Licença de Instalação, visando tanto a recuperação quanto a conservação do meio
ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condições a serem criadas pelo
AHE Tabajara, consubstanciadas na forma do Projeto Básico Ambiental - PBA.
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As medidas mitigadoras e compensatórias deverão ser consideradas quanto ao
componente ambiental afetado, à fase do empreendimento em que deverão ser
implementadas, ao caráter preventivo ou corretivo de sua eficácia e ao agente executor,
com definição de responsabilidades.

Na implementação das medidas, em especial aquelas vinculadas ao meio
socioeconômico, deverá ser proposta a participação efetiva da comunidade diretamente
afetada, bem como dos parceiros institucionais identificados, buscando-se, desta forma a
incorporação do empreendimento pela população, o que será possibilitado por meio de
procedimentos de comunicação social.

Os programas integrados para o monitoramento ambiental, propostos para a área de
influência do AHE Tabajara, terão como objetivo o acompanhamento da evolução da
qualidade ambiental ea adoção de medidas complementares que se façam necessárias.

3.10 PROGNÓSTICO AMBIENTAL

Oprognóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico deverá ser elaborado
considerando-se as alternativas de execução e de não execução do AHE Tabajara,
sendo a base da identificação e avaliação dos impactos ambientais.

A partir da análise integrada, principalmente do diagnóstico da qualidade ambiental,
devem ser elaborados quadros prospectivos, tendências para a região, considerando um
horizonte temporal com o empreendimento e outro considerando a sua não-implantação.
Esses dois quadros prospectivos serão comparados entre si e com um quadro de
diagnóstico de qualidade ambiental atual.

3.10.1 Prognóstico das Condições Ambientais na Ausência do
Empreendimento

Corresponde à síntese do diagnóstico ambiental, devendo representar um quadro
sintético das tendências ambientais futuras da região sem o empreendimento. Dessa
forma, com base no inventário dos fatores físicos, bióticos e socioeconômicos, deverá ser
feita, basicamente, uma projeção do nível de apropriação futura dos recursos naturais do
meio físico, do estado de conservação da biota e do perfil da população humana na área,
alicerçado nas possibilidades de desenvolvimento econômico, considerando-se
hipótese de não implantação do empreendimento.

a

3.10.2 Prognóstico das Condições Ambientais com o Empreendimento

Em função do conhecimento do empreendimento e do diagnóstico ambiental, serão
identificados os fatores a serem impactados pelas ações de sua implantação e operação.
Para qualquer tipo de abordagem, deve-se realizar uma avaliação e discussão de todos
os aspectos ambientais envolvendo, inclusive, os impactos não quantificáveis de forma
precisa, ou seja, aqueles que deverão sofrer uma análise apenas qualitativa, <e a
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avaliação quantitativa com maior profundidade dos impactos mais importantes na área de
influência direta, em função da suscetibilidade ambiental diagnosticada. Os resultados
deverão surgir da comparação entre os fatores ambientais mais significativos e as ações
a serem geradas pelo empreendimento.

Os fatores ambientais a serem impactados serão determinados a partir do diagnóstico
ambiental e deverão abranger os meios físico, biótico e antrópico. Uma vez caracterizado
o elenco de impactos suscetíveis de ocorrerem devido à implantação do Projeto, estes
devem ser agregados, de forma a permitir análise das conseqüências ambientais das
suas diversas ações.

Oprognóstico ambiental constitui a etapa onde, a partir do diagnóstico e dos elementos
constituintes do empreendimento, delineiam-se quadros prospectivos de uma qualidade
ambiental futura e se estabelece o impacto ambiental.

3.11 CONCLUSÃO

As conclusões dos estudos e levantamentos ambientais elaborados deverão constar
deste último capítulo do EIA do AHE Tabajara, avaliando a qualidade ambientai das
áreas de influência do empreendimento, considerando a implementação dos programas
propostos frente aos impactos identificados.
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RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

As informações técnicas geradas no estudo de Impacto Ambiental - EIA deverão ser
apresentadas em um documento em linguagem apropriada ao entendimento do publico,
que é o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, em conformidade com a Resolução
CONAMA n° 001/86.

Alinguagem utilizada neste documento conterá características e simbologias adequadas
ao entendimento das comunidades interessadas, devendo ainda conter, como
instrumento didático auxiliar, ilustrações tais como: mapas, quadros, gráficos e demais
técnicas de comunicação visual, expondo de modo simples e claro as conseqüências
ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens e desvantagens de
cada uma delas.

5 ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA

Aseguir estão descritas as especificações técnicas a serem adotadas para o material
cartográfico a ser elaborado para os estudos ambientais de licenciamento do
AHE Tabajara

5.1 FORMATOS PARA APRESENTAÇÃO DE MAPAS E IMAGENS

- seguir os padrões e normas técnicas em cartografia adotadas, propostas e
referendadas pelo Conselho Nacional de Cartografia - CONCAR:

- efetuar o referenciamento geodésico utilizando o padrão segundo definição do IBGE
(quanto a Datum Vertical e Horizontal e demais padrões cartográficos), especificando
claramente o sistema de projeção utilizado (UTM, WGS84 ou outro compatível com o
adotado no Brasil);

- entregar os mapas vetoriais nos formatos passíveis de exportação para o sistema
ArcGis ou compatíveis com padrão OpenGIS;

- entregar as imagens georreferenciadas em formato GEOTIFF;

- apresentar níveis de informação de acordo com a natureza temática (rios, estradas,
limites, etc) nos arquivos em formato CAD;

- armazenar em bancos de dados, planilhas ou formatos compatíveis, os atributos
relacionados a cada elemento gráfico que não puderem ser identificados através de
níveis de informação; e

- consistir as feições cartográficas apresentadas quanto a sua topologia e toponímias.

5.2 PADRÃO DE LEGENDA

- adotar padrão de legenda vigente segundo normas CONCAR, IBGE, DSG.
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5.3 ESCALA

- condicionar ao tipo de empreendimento em analise (predominantemente linear,
espacial, pontual, por nível de exigência de acuracia e precisão especificas de cada
classe de empreendimento), segundo as normas técnicas estabelecidas no item
2.2 Regulamentação Aplicável, do presente Termo de Referência; e

- considerar, quando da representação de informações na forma de mapas temáticos, o
fator unidade mínima de mapeamento, a ser definida segundo escala e acuracia
requerida; ou seja escala 1:1.000.000 para a AAR; 1:250.000 para a Ali; 1:100.000
para a AID e 1:50.000 para a ADA.

5.4 ENTREGA DOS PRODUTOS

- entregar os arquivos digitais em formato estabelecido no item 5.1. formatos para
apresentação de mapas e imagens, do presente documento;

5.5 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

- apresentar as informações relativas ao memorial descritivo, se necessário, em
arquivos metadados, anexos aos principais, que deverão conter obrigatoriamente
formato, acuracia, precisão e origem dos dados utilizados, assim como descrição
detalhada dos procedimentos (processamento digital e analítico) dos dados e
informações constantes nas bases de dados; e

- integrar as tabelas, relacionamentos, fontes, etc. ao documento geral de descrição
dos dados digitais (metadados)

5.6 DADOS NO FORMATO RASTER

- entregar os dados do tipo RASTER (imagens) em formato GEOTIFF,
geometricamente corrigidos segundo projeção adotada do empreendimento da qual
fazem parte; e

- apresentar as imagens temáticas em anexo (metadados), com informação da
acuracia do mapeamento, dos processamentos adotados e da verificação de acuracia
e consistência dos produtos finais

6 AUTENTICAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA

Deverá ser apresentada a equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do
EIA/RIMA, nas páginas de abertura dos documentos, contendo a identificação dos
profissionais contratados para sua elaboração com: nome completo, CPF. formação,
número do conselho regional de classe, número da inscrição no Cadastro Técnico
Federal - CTF (Instrumentos de Defesa Ambiental), bem como os dados da consultoria
contratada constando: razão social, CNPJ, número de inscrição do CTF (Instrumentos de
Defesa Ambiental).
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Ao lado da identificação deverão constar as assinaturas dos profissionais individuais
responsáveis, bem como do responsável pela administração da consultoria. Todas as
páginas deverão estar rubricadas pelos coordenadores da equipe de técnicos.

7 BIBLIOGRAFIA

O EIA/RIMA deverá conter a bibliografia citada e consultada, as quais deverão ser
especificadas por área de abrangência do conhecimento e referenciada, segundo as
normas de publicação de trabalhos científicos da ABNT.

8 GLOSSÁRIO

O EIA/RIMA deverá conter uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.

9 APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

O IBAMA determinará a quantidade de cópias impressas e em meio magnético a ser
entregue. Mas, pelo menos uma das cópias em meio magnético deverá ser elaborada em
formato PDF, gerado com baixa resolução, priorizando a performance para visualização e
não para impressão, em um único arquivo (contendo capa, índice, texto tabelas, mapas e
figuras), para serem disponibilizadas na internet.

As cópias que serão distribuídas para as instituições municipais, estaduais e federais
envolvidas, por determinação do IBAMA, deverão ser entregues pelo empreendedor,
enviando cópia dos recibos de entrega.
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MINISTÉRIO DOMEIOAMIENTI
ENOTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

DIRETORIA DE IINIDADES DE CONSERV \(, ÃO l)i: PROTEÇÃO INTEGRAL
COORDENAÇÃO DO BIOMA UIA/OMA

si :EN Trecho2.EdSededo IBAMA. CEP 7O81S-9O0
Telefones (611 S316 I 1.63 FAX (61)3316-1167

OFICIO n° 21 /2008/COBAM/ICMBio
Brasília, de abril de 2008

Ao Senhor

Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SCEN Trecho 02 - Edifício Sede do Ibama - CEP 70.818-900
Brasília - DF

Tcl: (61) 3161 1595 / Fax: (61) 3307 1801

Assunto: Relatório de Vistoria n"01/2008/PNCA/ICMBio -1
Processo de Licenciamento Ambiental da VHE Tabajara - RO

Senhor Diretor

I Vimos através dessa encaminhar o Relatório de Vistoria

n"01/2008/PNCA/ICMBio, elaborado pela chefe do Parque Nacional dos Campos

Amazônicos referentes a vistoria técnica realizada em conjunto com a equipe da
COHID desta DIL1Q. no local proposto para o aproveitamento Hidrelétrico Tabajara.

em Machadinho do Oeste - Rondônia.

Atenciosamente.

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIOUA

C^íL^^i

Anael Aymoré J^tcob
Coodenador

Liluin Hangac/COBAM/2008
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Edgar Vos Santos Costa Pereira
Analista Ambiental
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral
PARQUE NACIONAL DOS CAMPOS AMAZÔNICOS

Rs.:

ProcHHlÕJoY
Rubr..

Porto Velho, 26 de março de 2008

Oficio n° 21/2008 - PNCA/ICMBio

Prezado Diretor,

Venho através deste, encaminhar o Relatório do Parque Nacional dos

Campos Amazônicos referente à vistoria técnica realizada em conjunto com a equipe
da COHID desta DILIQ, no local proposto para oAproveitamento Hidrelétrico Tabajara,

em Machadinho D'Oeste - Rondônia.

Atenciosamente,

D'Armco

Resp. Parná Campos Amazônicos
OS. N°^W2Q07 - BS N° 8 de 06/08/2007
Analista Ambiental -151.338-7/ICMBio

limo. Sr.
Roberto Messias Franco
Diretor de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF

Av. Governador Jorge Teixeira, 3559 - Costa e Silva, Porto Velho/RO. CEP: 78.904-320.
TELEFONE: 69 32172726.
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Porto Velho, 26 de março de 2008

Relatório de Vistoria ^01/2008 - PNCA/ICMBio

Assunto: Vistoria para elaboração de Termo de Referência para oestudo de impacto
ambiental doAproveitamento Hidrelétrico Tabajara

1. APRESENTAÇÃO

Opresente relatório apresenta os dados identificados durante a vistoria técnica
realizada para avaliação da área proposta para implantação do Aproveitamento
Hidrelétrico (AHE) Tabajara no rio Machado ou Ji-Paraná, Município de Machadmho
DOeste Rondônia com vistas à elaboração, por parte da Diretoria de Licenciamento
(Diliq) do IBAMA, do Termo de Referência (TR) para realização dos Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento.

O Processo de Licenciamento (02001.004419/2007-31) foi aberto no IBAMA
por solicitação da Construtora Queiroz Galvão S/A, que integra o consórcio
responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental e de engenharia do empreendimento,
juntamente com a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte e Furnas
Centrais Elétricas S/A.

O barramento proposto localiza-se na cachoeira São Vicente (Coordenadas
geográficas: 62°10.21.0 W e 08°54.15.0 S), a montante da cachoeira Dois de
Novembro e a cerca de 10 km do Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Embora
a hidrelétrica proposta seja do tipo "fio d'água" está previsto a formação de um
reservatório de aproximadamente 12.880 hectares, sendo que cerca de 1.410 hectares
sobre a área do Parque Nacional (anexo 1), conforme dados dos solicitantes da
autorização para realização do EIA. Ahidrelétrica proposta apresenta barragem na
cota 80m (em relação aonível do mar) e prevê potência instalada de 350 MW.

As primeiras propostas de barramentos ao longo do rio Machado afetavam
diretamente a Reserva Biológica do Jaru e a Terra Indígena Igarapé Lourdes. Corna
reavaliação das propostas, os solicitantes optaram por investir no AHE Tabajara, côhi
cota 80m, que afeta indiretamente a Reserva Biológica do Jaru, e as Terras lndigeng
Igarapé Lourdes e Tenharim Marmelos, entretanto, causando impactos diretos àà
Parque Nacional dos Campos Amazônicos. K*

Av. Governador Jorge Teixeira, 3559 -Costa e Silva, Porto Velho/RO. CEP: 78.904-320.
TELEFONE: 69 32172726. '/8
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2. TRABALHOS DE CAMPO

Avistoria foi realizada entre os dias 1 e 7 de março do corrente ano, quando
avaliou-se a área do empreendimento, tanto do barramento quanto do reservatório,
por meio terrestre aéreo e fluvial. Também foram realizadas reuniões com grupos de
interesse para identificação da realidade local e de aspectos necessários para
comporem o TR para o EIA.

A equipe responsável pela elaboração do TR e presente na vistoria foi
composta pelos técnicos da Diliq: Liliana Pimentel (técnica responsável pelo
processo) Fabíola Schupeki Cleto (fauna terrestre), Mônica Fonseca (vegetação)
Ricardo Brasil Choueri (ictiofauna e qualidade da água), Adriano Queiroz (meio físico)
e Luiz Fernando Sufiatti (meio socioeconômico) e pelo representante da
Superintendência (SUPES) do IBAMA em Rondônia, Luiz Alberto Cantanhede.
Acompanharam a vistoria, representando oInstituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, os Analistas Ambientais Ana Rafaela DAmico (Responsável pelo
Parque Nacional dos Campos Amazônicos) e Juliano Rodrigues Oliveira (Responsável
pela Reserva Biológica do Jaru). Pela Eletronorte participaram os Srs. Bruno Leonelo
Payolla e Luiz Carlos Danilow.

Os trabalhos decampo forneceram dados sobre a área impactada, não sóosjá
apresentados pelos responsáveis pelos estudos, mas principalmente sobre outros
impactos ainda não listados, conforme relatado no item 3.2 deste relatório.

Foram realizadas três reuniões sobre o empreendimento: na vila de Tabajara,
aberta à comunidade e com participação das principais lideranças locais; na Prefeitura
de Machadinho DOeste, com o Prefeito, alguns secretários e representantes da
Câmara de Vereadores, EMATER, Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM), Ministério Público Estadual, entre outros; e em Porto Velho, no
escritório da Eletronorte, com representantes da SEDAM, FUNAI, Ministéno Publico
Estadual e DNPM.

Oobjetivo principal das reuniões foi levantar dados e sugestões para compor o
Termo de Referência para o EIA do empreendimento, entretanto, foram de suma
importância para esclarecer as comunidades locais sobre o processo de licenciamento
e principalmente sobre a incerteza da realização do empreendimento. Para a
população local, tanto da Vila Tabajara quanto do município de Machadinho DOeste,
as obras do AHE Tabajara seriam iniciadas no final de 2008, informação esta,
repassada por representantes de FURNAS, que realizaram reunião pública em
Machadinho em setembro de 2007, criando expectativas na comunidade local. Sabe-
se também, que outras reuniões públicas foram realizadas, por FURNAS, em outras
cidades da região, com o mesmo teor. Foi esclarecido à comunidade que atualmente a
proposta é ambientalmente e legalmente inviável, uma vez que afeta diretamente uma
unidade de conservação de proteção integral.

Cabe ressaltar que apenas ageração de expectativa já tem causado impactoj
na região, não apenas pela especulação de terras, mas também pela retirada ilegal dd
madeira das áreas de possível inundação, uma vez quefoi ventilado por FURNAS que

Av. Governador Jorge Teixeira, 3559 - Costa e Silva, Porto Velho/RO. CEP: 78.904-320.
TELEFONE: 69 32172726.
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a vegetação deveria sertoda suprimida, os"toreiros" da região já estão antecipando a
retirada da madeira da Área de Preservação Permanente do rio Machado, prevista
para inundação (segundo informações da SEDAM local).

A reunião em Porto Velho também serviu para esclarecer o processo de
licenciamento aos participantes, e reunir sugestões para o TR, como a repassada pelo
Ministério Público Estadual, que chamou a atenção para a possível criação de uma
Reserva Extrativista Federal às margens do rio Machado, a jusante do
empreendimento.

3. ANÁLISE PRELIMINAR DOS POSSÍVEIS IMPACTOS DO AHE TABAJARA

3.1 Caracterização geral da área

A bacia hidrográfica do rio Machado localiza-se na porção leste do estado de
Rondônia, em uma das regiões com maiores taxas de desmatamento na Amazônia.
Com uma área de drenagem de aproximadamente 73.900 km2, tem suas principais
nascentes na Chapada dos Parecis, atravessa Rondônia no sentido sudeste-norte. É
rio mais extenso do Estado, sua porção final (da foz do rio Machadinho até sua foz no
rio Madeira) atravessa uma das áreas com menor grau de antropização em Rondônia,
abrangendo alguns polígonos identificados como de alta prioridade para a
conservação. Neste local está situada a propostado AHE Tabajara.

A região de abrangência do empreendimento apresenta elevado grau de
conservação, principalmente na margem direita do rio Machado, onde está situado o
Parque Nacional dos Campos Amazônicos, que apresenta grandes extensões de
Floresta Ombrófila Aberta e Floresta Ombrófila Densa e em menor grau Floresta
Ombrófila Densa Aluvial, Formações Pioneiras, Savana Parque, Savana Gramíneo-
Lenhosa e Área de Tensão Ecológica contato Savana-Floresta ainda conservados.

A criação do Parque Nacional dos Campos Amazônicos (Decreto Federal de 21
de junho de 2006) foi justificada principalmente por proteger um dos maiores enclaves
de Cerrado na Amazônia, sendo uma área com grande heterogeneidade ambiental e,
conseqüentemente, elevada diversidade de espécies. A região em que a Unidade de
Conservação está inserida apresenta grande possibilidade de ocorrência de
endemismos, não apenas pela presença dos campos, mas também devido ao
interflúvio Madeira/Tapajós ser considerado uma região com grande ocorrência de
endemismos na Amazônia, dificilmente superada por outros locais.

Além de ser o maior enclave de Cerrado no sul da Amazônia, as áreas de
Cerrado (em geral formadas por Savana Parque com Floresta-de-galeria e Savana
gramíneo-lenhosa) constituem ecossistema único na bacia do rio Machado, com
elevada fragilidade ambiental, tendo grande importância no fluxo hidrológico da região,
e na ciclagem de nutrientes, ocorrendo escoamento superficial na época das chuvas,
carreamento de sedimentos e nutrientes para os igarapés que o drenam, e,(
conseqüentemente, para o rio Machado.

Av. Governador Jorge Teixeira, 3559 - Costa e Silva, Porto Velho/RO CEP: 78 904-320.
TELEFONE. 69 32172726 3/8
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3.2 Previsão de impactos ambientais do AHE Tabajara

A instalação de uma hidrelétrica causa mudanças drásticas nos ciclos
biológicos e geomorfológicos fluviais, tanto à montante como à jusante da barragem,
não se restringindo à área alagada. A modificação no regime natural do rio, tanto à
montante (alteração de lótico para lêntico) quanto à jusante com a ocorrência de
mudanças hidrológicas e, principalmente, com a instalação de uma barreira para a
movimentação de espécimes, afeta diretamente a biota, interferindo na migração dos
peixes, no transporte de sedimentos, e principalmente na qualidade da água, devido
ao processo de decomposição da matéria orgânica submersa. Em geral, portanto, os
impactos nos ecossistemas aquáticos são generalizados.

A área a ser afetada pelo empreendimento interfere diretamente na ictiofauna
do rio Machado, uma vez que afeta importantes trechos de cachoeiras e corredeiras,
barreiras naturais necessárias ao processo de desova, além de propiciarem habitais
específicos para algumas espécies. Segundo os estudos do inventário realizado pelo
consórcio Queiroz Galvão/Fumas/Eletronorte, o reservatório irá "suprimir 95,45% das
cachoeiras (21 cachoeiras) existentes no trecho situado entre a cachoeira do Quatá e
a cachoeira Dois de Novembro, totalizando cerca de 29 Km de rio. Além das
cachoeiras, este trecho apresenta diversasilhas aluviais e corredeiras que constituem
habitats e nichos específicos para a flora e fauna aquática, e sua supressão acarretará
em impacto direto sobre diversas espécies da ictiofauna, em especial as "R"
estrategistas". Issotudo em um rio que margeia e integra o ecossistema protegido pelo
Parque Nacional dos Campos Amazônicos.

A área proposta para a represa também afetará diretamente um dos maiores
"berçários" de peixes da região, conhecido como lago "mina de ouro" justamente por
ser altamente piscoso, uma vez que é utilizado como área reprodutiva pela ictiofauna
na época das cheias, ficará totalmente submerso, integrando o reservatório e
perdendo uma das características essenciais para a reprodução, a variação entre a
cheia e a seca.

Tais alterações no regime hídrico do rio Machado certamente causarão
impactos indiretos na Reserva Biológica do Jaru, situada na margem direita do rio
Machado, a montante do reservatório, e que terá sua ictiofauna alterada. A alteração
dos recursos pesqueiros à jusante da barragem também afetará a comunidade
tradicional que habita aquela região, e onde está em processo a criação de uma
Reserva Extrativista Federal, além dos pescadores profissionais ligados a duas
colôniasque utilizam o rio entre o trecho citadoe a cidade de Ji-Paraná.

A instalação da barragem também afetará as populações de lontra Lontra
longicaudis e de ariranhas Pteronura brasiliensis, mamíferos aquáticos que dependem
do rio para alimentação e abrigo, e que terão sua movimentação comprometida pela
instalação da barragem, fragmentando as populações dessas espécies, a última
considerada sob ameaça de extinção. Esses animais ocorrem dentro da Reserva
Biológica do Jaru e o possível isolamento de sua população é tema sugerido par;
pesquisas prioritárias na revisão do Plano de Manejo da Unidade.

Pro.:WHl°>/0^
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Além da perda de ambientes aquáticos, da alteração do regime hídrico do rio

Machado, e da diminuição da qualidade da água, a implantação do AHE Tabajara
causará impactos sobre a fauna terrestre, principalmente àquelas espécies de hábitos
específicos e restritas aos ambientes de vegetação aluvial. uma vez que parte desse
tipo vegetacíonal (Floresta Ombrófila Densa Aluvial) presente na margem do rio
Machado e protegida pelo Parque Nacional dos Campos Amazônicos será atingida
diretamente pelo reservatório.

Durante a vistoria, o rio Machado estava com grande volume d'água, na cota
79m, um metro abaixo do previsto para o reservatório do AHE Tabajara. Durante o
sobrevôo foi possível observar grandes áreas do Parque Nacional dos Campos
Amazônicos alagadas (anexo 2), como a área da unidade é muito plana, grande parte
da vegetação marginal sofre influência do rio Machado, com a formação de extensos
igapós na época da cheia, áreas estas, que ficam totalmente secas com a baixa do rio
na época da seca.

Com o barramento do rio Machado, estas áreas anteriormente sujeitas a um
regime de cheia e seca, ficarão sob cheia constante, o que levará ao apodrecimento
da vegetação, comprometendo os igapós. Considerando a ausência de elevações
nessa região do Parque, sendo um ambiente muito plano, e ainda, que as estimativas
feitas pelos responsáveis pelos estudos ainda contam com pelo menos 20% de
possibilidade de erro, a área alagada na unidade de conservação poderá ser maior do
que a estimada até o momento.

Além disso, o empreendimento não afetará apenas dois pontos do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos, conforme apresenta o consórcio Queiroz
Galvão/Eletronorte/Furnas, pois além da área inundada na planície de inundação e do
igarapé Preto que ficará acima do nível normal, os demais igarapés que deságuam na
área prevista para o reservatório terão seu fluxo represado constantemente, e não
apenas na cheia, fazendo com que estes também saiam de seu leito normal,
ocasionando um aumento da área atingida no interior do Parque Nacional.

Durante a vistoria pode-se constatar tal efeito no igarapé Marmelos, limite entre
o Parque Nacional dos Campos Amazônicos e o Plano de Manejo Florestal
Sustentável do Sr. Gilberto Penso. O igarapé estava muito represado pelo rio
Machado, que somado ao aumento da quantidade de água proveniente da drenagem
dos campos naturais, onde estão as nascentes deste e de outros igarapés, também
forma extensas áreas de igapó, naturais e necessários na época da cheia, mas que
com a formação do reservatório se tomarão em grande parte constantes, devido ao
represamento do igarapé Marmelos. Tal efeito também ocorrerá em outros igarapés
como o da Cruz, do Ata e São Domingos.

Não obstante, outro fator que deve causar impactos no Parque Nacional dos
Campos Amazônicos é a elevação do lençol freático, que pode causar o
encharcamento constante dos campos naturais. O acúmulo de água subterrânea sob
as rochas cristalinas, que apesar de impermeáveis, apresentam fraturas que podem
propiciar a passagem da água acumulada no lenço) freático para o solo, pode
influenciar na dinâmica hidrológica dos campos, aumentando o tempo de
encharcamento desse tipo de ecossistema. Além disso, o fato da área do |
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empreendimento ser muito plana agrava o problema, pois facilita o processo de
retenção hídrica. Tal alteração afeta diretamente a composição vegetal da região, não
apenas pelo acúmulo constante de água quanto pelas alterações na ciclagem de
nutrientes.

Portanto, o AHE Tabajara comprometerá não apenas grande porção da
Floresta Ombrófila Aluvial protegida pelo Parque, quanto o principal objetivo de sua
criação, o maior enclave de Cerrado do sul da Amazônia, que abriga espécies
importantes e especificas dessa formação.

Além de afetar diretamente um Parque Nacional e indiretamente uma Reserva
Biológica, o empreendimento também afeta três áreas consideradas como prioritárias
para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade
Brasileira (atualizadas conforme a Portaria do Ministério do Meio Ambiente nc 9, de 23
de janeiro de 2007). As áreas AM-86 - Baixo rio Machado, indicada para criação de

©unidade de conservação de uso sustentável, AM-72 - Machadinho D'Oeste, indicada
para ordenamento territorial e AM-63 - Corredor Jaru/Campos Amazônicos, indicada
para criação de unidade de conservação de proteção integral, todas com importância
biológica extremamente alta, e esta última com prioridade de ação extremamente alta.
Dados esses que corroboram a já apresentada importância biológica da região, e a
necessidade de sua preservação.

Considerando os impactos regionais do empreendimento, há que se levar em
conta o aumento do fluxo de pessoas para uma região tida como prioritária no
combate ao avanço do desmatamento na Amazônia, uma vez que Machadinho
DOeste está entre os 36 municípios que mais desmataram em 2007. A simples
possibilidade de construção do AHE Tabajara já tem aumentado o fluxo de pessoas
para aquela região, o que leva a um incremento da invasão de terras públicas e,
conseqüentemente, do desmatamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1. Quanto ao processo de licenciamento

W Com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -
ICMBio e com a crescente demanda de empreendimentos devido ao Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC do Governo Federal, é cada vez mais urgente a
definição de procedimentos referentes à emissão de autorização para
empreendimentos no entorno de unidades de conservação. Afalta de normatização e
de procedimentos a serem seguidos, tanto pelo ICMBio quanto pelo IBAMA, dificulta
sobremaneira o andamento dos processos e pode gerar conflitos e dificuldades para a
gestão das unidades em questão.

Como exemplo, tem-se um fato ocorrido durante a vistoria para o AHE
Tabajara, quando um dos Analistas Ambientais da Diliq falou a respeito de
regularização fundiária de unidades de conservação, sem conhecimento técnico sobre
o assunto, e em total contradição com o já encaminhado pela equipe da unidade co
um dos proprietários de áreas que ficaram no interior do Parque. Felizmente com

Av. Governador Jorge Teixeira, 3559 - Costa e Silva, Porto Velho/RO CEP: 78.904-320
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havia o acompanhamento da equipe por parte da gestora da unidade, tal conflito pode
ser resolvido no momento da discussão. Entretanto, nos causa grande preocupação a
realização desse tipo de trabalho, que envolve contato direto com moradores do
entorno e/ou interior de unidades, sem o devido acompanhamento, uma vez que
atitudes como essa podem comprometer uma relação com o entorno há muito
trabalhada, mais um motivo para a definição urgente de procedimentos entre o ICMBio
e o IBAMA para o licenciamento federal no entorno de unidades de conservação.

4.2. Quanto ao empreendimento em questão

Como reconhecido e apresentado pelo Consórcio Queiroz
Galvão/Eletronorte/Furnas, o AHE Tabajara afeta diretamente o Parque Nacional dos
Campos Amazônicos, com uma estimativa de alagamento de cerca de 1.430 hectares
da unidade de conservação. Entretanto, conforme informação do representante da
Eletronorte durante a vistoria, ainda há grande probabilidade de erro de até 20% nessa
estimativa inicial. Aliado a isso, está a identificação de impactos não apresentados
pelo empreendedor, como o represamento dos igarapés e o possível encharcamento
constante dos campos naturais próximos ao empreendimento, afetando assim o
principal objetivo de conservação da unidade, e possivelmente, também os campos
presentes na Terra Indígena Tenharim-Marmelos, passando a afetar o interior e não
apenas o entorno desta Terra Indígena.

Além da Terra Indígena Tenharim-Marmelos, o empreendimento impacta
indiretamente a Reserva Biológica do Jaru, uma vez que alterará a ictiofauna a
montante da barragem, atingindo o trecho do rio Machado que margeia a Reserva
Biológica. A alteração da ictiofauna a jusante da barragem também afetará a
comunidade ribeirinha residente às margens do rio, e onde já está em andamento o
processo de criação de uma Reserva Extrativista Federal. Os impactos também serão
sentidos na Reserva Extrativista Estadual Rio Preto - Jacundá, devido à proximidade
da barragem e do reservatório com a mesma.

Não obstante a importância dos impactos ambientais sobre o Parque Nacional
dos Campos Amazônicos e demais áreas protegidas, ainda há que se considerar a
inviabilidade legal do empreendimento, uma vez que causa impacto direto em uma
categoria de unidade de conservação em que esses não são permitidos, contrariando
dessa forma o Artigo 7; § 1oda Lei 9.985/2000.

Cabe ressaltar que o Parque Nacional dos Campos Amazônicos já sofre uma
série de outros impactos, muitos deles facilitados pelo desenho inadequado da
unidade, uma vez que o Parque é composto de três partes separadas pela exclusão
de cinco quilômetros de cada lado da estrada do Estanho, o que deixou desprotegidos
cerca de 40.000 hectares do enclave de Cerrado. Portanto, é de extrema importância
que o restante da área de campo, que ficou protegido pela unidade, seja mantido o
mais intacto possível.

Vale lembrar que o Parque Nacional dos Campos Amazônicos e a Reserv
Biológica do Jaru contam com o apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia
ARPA, importante fonte de recursos para a manutenção das unidades, e que pode
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ser perdidos caso um empreendimento como esse, que afeta direta e indiretamente
estas unidades, ocorra.

Considerando o exposto acima, não nos cabe alternativa a não ser nos colocar
contrários a elaboração do Termo de Referência, e, conseqüentemente, dos Estudos
de Impacto Ambiental referentes ao AHE Tabajara, até que seja demonstrado pelo
empreendedor que não existem conflitos com as unidades de conservação existentes
na área.

Sendo o que tínhamos, é o relatório.

40/

IfadbJ^ (X/!oyv^.-^rx
lafaela Dwmjico

Resp. Párría Campos Amazônicos
OS. N° 27/2007 - BS N°8 de 06/08/2007

Analista Ambiental - 151.338-7/ICMBio

Constam neste:

Anexo 1 - Mapas
Anexo 2 - Relatório Fotográfico

Juliano Rodrigues Oliveira
Resp. Reserva Biológica do Jaru

OS. N° 07/2006 - GEREX Ji-Paraná
Analista Ambiental - 142.314-6/ICMBio
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Relatório Fotográfico
Vistoria da área proposta para o Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara

Vista aérea do rio Machado, à esquerda o Parna
Campos Amazônicos

Lagoa formada no interior do Parna Campos
Amazônicos na época da cheia, com formação de

áreas de i

Cachoeira São Vicente, local previsto para
instalação da barragem

Área de Floresta Ombrófila Densa Aluvial e da
planície de inundação no Parna Campos

Amazônicos

Corredeiras a montante do local proposto para a
barragem, que ficarão submersas com a

instalação do AHE Tabajara

Vila de Tabajara às margens do rio Machado
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Vista aérea dos campos no interior do Parque e
jróximos da área prevista para o AHE Tabaj;

Igarapé dos Marmelos, que faz limite entre o
Parna Campos Amazônicos e a propriedade do

Sr. Gilberto Penso

Área de cerrado no interior do Parna Campos
Amazônicos, onde estão as nascentes do igarapé

Marmelos

Rio Machado na área prevista para o reservatório,
à esquerda o Parna Campos Amazônicos

Área de igapó formada no igarapé Marmelos
devido à cheia e ao represamento deste pelo rio

Machado

Área de campo no interior do Parna Campos
Amazônicos, encharcado na época da cheia
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Detalhe do acúmulo de água nos campos durante a estação cheia

Lago "Mina de Ouro" berçário reprodutivo para
ictiofauna na margem esquerda do rio Machado

(fora do Parque) e que será afetada pelo
reservatório do AHE Tabajara

Casas da Vila Tabajara que deverão ser
removidas devido ao reservatório e a área de

preservação permanente deste
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PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

MINISTÉRIO DO MEIO AMIENTE M° • 5 093
INSTITUTO CHICOMENDES DECONSERVAÇÃO DABIODIVERSIDADE

DIRETORIA DF, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAI.
SCEN - Trecho 2. Ed Sede do IBAMA, CEP.: 70818-900

Telefones: (61)33161163 FAX.: (61)3316-1167

data{^/C6/08
RECEBIDO: finyi

á
OFICIO n°S0f .2008/DIREP/ICMBio

Brasília,6 o^de maio de 2008

A Senhoria o Senhor

ROBERTO MESSIAS FRANCO
Diretor de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SCEN Trecho 02 - Edifício Sede do Ibama - CEP 70.818-900

Brasília - DF
Tel: (61)3161 1595/Fax: (61) 3307 1801

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Tabajara - RO

Senhor Diretor

1. Através do Oficio n° 74/2008-DILIC/IBAMA, de 14 de fevereiro de 2008, foi feito o

convite para que técnicos do ICMBio participassem de Vistoria Técnica à região do aproveitamento
Hidrelétrico Tabajara, parasubsidiar a elaboração do Termo de Referência parao EIA/RIMA.

2. A referida vistoria realizou-se no período de 01 a 07 de março de 2008, com a

participação de dois técnicos da DIREP/ICMBio, a servidora Ana Rafaela DAmico, responsável pelo
Parque Nacional dos Campos Amazônicos, unidade de conservação de proteção integral que seria
diretamente impactada peloempreendimento e o servidor Juliano Rodrigues de Oliveira, responsável pela

Reserva Biológica do Jaru.

3. Conforme Relatório de Vistoria n° 01/2008 - PNCA/ICMBio, já encaminhado à essa

Diretoria de Licenciamento Ambiental, o empreendimento apresentado pelo Consórcio QueirozGalvão/

Eletronorte/Furnas, o AHE Tabajara afeta diretamente o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, com

umaestimativade alagamento de cerca de 1.430 hectares da unidade de conservação, com probabilidade

de erro de até 20% nessa estimativa inicial.

4. Foram identificados outros potenciais impactos, não apresentados pelo empreendedor,

como o represamento dos igarapés e o possível encharcamento constante dos campos naturais
próximos ao empreendimento, afetando assim o principal objetivo de conservação do Parque
Nacional Campos Amazônicos, e possivelmente, também os campos presentes na Terra Indígena
Tenharim-Marmelos, passando a afetar o interior e não apenas o entorno desta Terra Indígena. O

empreendimento impactaria indiretamente a Reserva Biológica do Jaru, uma vez que alterará a

ictiofauna a montante da barragem, atingindo o trecho do rio Machado que margeia a Reserva

Biológica.
Lilian Hangae/COBAM/2008
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5. Frente as considerações apresentadas, há que se considerar a inviabilidade legal do

empreendimento, uma vez que causa impacto direto em uma categoria de unidade de conservação

cm que esses não são permitidos, contrariando dessa forma o Artigo 7; § Ioda Lei 9.985/2000.

6. Assim, esta Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral - DIREP/

ICMBio, como órgão responsável pela gestão do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, unidade de

conservação afetada diretamente pelo empreendimento em Processo de Licenciamento

(02001.004419/2007-31) vem manifestar-se contrária ao prosseguimento do processo de licenciamento

do empreendimento, na forma atualmente proposta.

Atenciosamente,

GONCHOROSKY

Diretor

, IO*Fls

Ptoc.:WWO>

Rwbr.:

Lilian Hangae/COBAM/2008
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAI
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIEN 11 I l)()S RECURSOS NA 11 RAIS RIM IV \\ I IS

RELATÓRIO DE VISTORIA

Brasília, 09 de maio de 2008.

Dos Técnicos: Adriano Rafael Arrepia de Queiroz - Analista Ambiental
Fabíola Schupcheki CTeto - Analista Ambiental
Liliana Pimcntel -Analista Ambiental

Luiz Fernando SulTiati - Analista Ambiental
Mônica Cristina Cardoso da Fonseca - Analista Ambiental
Ricardo Brasil Choueri - Analista Ambiental

Para: Moara Menta Giasson

Coordenadora de Licenciamento de Energia Hidrelétrica e Transposições

Assunto: Vistoria técnica para subsidiar a emissão de Termo de Referência paia a
elaboração dos estudos ambientais para a UHE Tabajara.

Processo n.": 02001.004419/07-31

Anexos: I - Relatório Fotográfico

Introdução

Este relatório tem por objetivo a apresentação e o registro das considerações
técnicas resultantes das ações de vistoria realizadas na área onde se pretende implantar a
UHE Tabajara. localizada no rio Ji-Paraná. integrante da bacia hidrográfica do rio Madeira.
fronteira entre os estados de Rondônia e Amazonas. A vistoria deve subsidiara emissão de
Termo de Referência (TR) específico para a elaboração do EIA/Rima que. além das
observações da equipe, incorporará as observações, sugestões e considerações coletadas
junto aos órgãos e instituições públicas das três esferas de governo, participantes de
reuniões promovidas pelo Ibama durante a vistoria.

Particularidades do Processo administrativo de Licenciamento

É importante ressaltar que a implementação do empreendimento pretendido. UHE
Tabajara. implica impactos diretos a uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção
Integral, o Parque Nacional (Parna) dos Campos Amazônicos.

A realização do EIA/Rima permitiria ao interessado dimensionar e quantificar os
impactos advindos da implantação do empreendimento: incluindo os diretos ocasionados ao
Parna Campos Amazônicos e ainda dirimindo dúvidas quanto aos indiretos, eventualmente X
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ocasionados aoutras UCs de proteção integral, como a Reserva Biológica (Rebio) Jaru.e de
uso sustentável, federais e estaduais, que integram o mosaico regional: de forma a subsidiar
a apresentação de propostas e soluções de compensação.

Para a elaboração do EIA/Rima há a necessidade da entrada de pesquisadores nas
UCs. e isto depende da anuência do órgão responsável pela sua gestão e da autorização
expressa do Chefe de cada uma dessas unidades. Há no processo amanifestação do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. contrária à realização do
EIA/Rima e à continuidade do processo de licenciamento, com base no §1° do Art. 7° cia Iei
Federal n. 9.985. de 18 de julho de 2000.

Oprojeto original da UHE Tabajara já sofreu alterações em função do alagamento
de UCs. tendo sido baixada a sua cota de inundação de 85m para 80m. Em função do
mosaico de UCs existente na região, foi refeito o Estudo de Inventário da Bacia
Hidrográfica do Rio Ji-Paraná (ou Machado), concluído em 2006. poucos meses após a
criação do Parna dos Campos Amazônicos.

Este processo, portanto, além de apresentar uma situação peculiar, a inundação de
terras de UC de Proteção Integral, teve a sua abertura efetivada após a reestruturação do
órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente, com a criação do ICMBio. o que
toma necessária a avaliação e o estabelecimento dos procedimentos administrativos a serem
seguidos.

Ações Realizadas durante a Vistoria
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Aprogramação da vistoria à região de implantação do empreendimento pretendido,
incluiu atividades de observação e reconhecimento da região e reuniões técnicas realizadas
nas cidades de Machadinho do Oeste e Porto Velho.

listas atividades objetivaram a coleta de subsídios, por parte da equipe do
licenciamento, para a emissão do Termo de Referência de orientação à elaboração do
Estudo de impacto Ambiental - EIA. e o seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental
Rima.

A equipe técnica foi composta por profissionais responsáveis pela análise dos
processos de licenciamento tendo contado com integrantes da Diretoria de Licenciamento
Ambiental - DIEIC. em Brasília, e também do núcleo existente na Superintendência do
Estado de Rondônia - Supes/RO, em Porto Velho. Participaram ainda de todas as atividades
dois Analistas Ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
ICMBio. lotados em Rondônia, e representantes do Consórcio interessado na realização do
EIA/Rima. Para as reuniões técnicas ocorridas em Machadinho do Oeste e Porto Velho
foram convidados representantes dos seguintes órgãos e instituições públicas:

• Ministério Público Estadual - MPE:

/ Ministério Público Federal - MPF;

• Prefeitura do Município de Machadinho do Oeste:

/ Câmara Municipal de Machadinho do Oeste;

• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural Rondônia - Emater:
/ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa:
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Rondônia - Sedam:
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• Serviço Geológico do Brasil - CPRM:

/ Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM:
/ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lbama:

•/ Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio:

• Fundação Nacional do índio - Funai;
/ Fundação Nacional de Saúde - Funasa; e

• Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte.

Todas as ações programadas foram realizadas a contento, não lendo havido
quaisquer imprevistos ou externalidades que inviabilizassem a verificação das condições e
elementos necessários para a emissão de TR específico.

No decorrer das reuniões técnicas ficou acordado o envio das contribuições para a
elaboração do TR por parte dos participantes para a equipe do IBAMA até adata limite de
25 de março de 2008.

VISTORIA AÉREA

Durante o sobrevôo foi possível observar que o relevo local é predominantemente
plano, provocando a inundação da floresta durante as cheias, formando os igapós. Na
margem esquerda do rio Ji-Paraná não há aclives ou declives acentuados, sendo maiores as
variações de altitude na margem direita, entre a várzea e os campos amazônicos (Foto 1). O
leito do rio Ji-Paraná também apresenta partições claras, sendo uma delas próxima à Ilha
São Vicente, denominada Cachoeira 2 de Novembro, local do barramenlo proposto (Foto
2). Essas partições são perceptíveis mesmo durante as cheias e são permeadas por trechos
de declive mais suave afluindo para o rio Madeira.

De modo geral, percebe-se aexistência de afloramentos rochosos, inclusive no leito
do rio Ji-Paraná. A presença de trechos encachoeirados provoca a necessidade de
interrupção ou a dificuldade do fluxo de embarcações e de determinadas espécies da fauna
aquática, que só poderiam transpor trechos onde a quebra do relevo é menor. Nos trechos
menos encachoeirados o rio apresenta meandros e foram observadas lagoas marginais
(Fotos 3e 4) que ficam isoladas do leito no período seco. Osobrevôo permitiu à equipe ter
a visão da extensão da área de inundação sazonal, não considerando as cheias de pico ou
com tempo de recorrência maior, bastante semelhante à condição de inundação do
reservatório.

A observação dos igarapés que afluem para o Ji-Paraná foi realizada durante o
período de cheia e permitiu avaliar as condições da foz edas matas de igapó (Fotos 5a 12).

Dentre as comunidades diretamente afetadas, segundo a proposta apresentada para o
barramento. encontra-se a Vila de Tabajara. Distrito do Município de Machadinho d"Oesle.
Trata-se de aglomeração de pequeno porte onde vivem cerca de 50 famílias. No entorno do
nucleamenlo a ocupação é rarefeita. baseada no estabelecimento de módulos rurais para
atividades extrativistas (Foto 13).

Os acessos, em sua maior parte, não apresentam pavimentação, são longos e
retilíneos (Foto 14). cortando áreas de floresta e trechos mais antropizados. As atividades
predominantes são: a exploração madeireira. a pecuária extensiva e a agricultura de
subsistência. A população se distribui de modo esparso pelo território formando pequenas
comunidades dispersas (Foto 15). ca
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Évisível a predominância das ações antrópicas na margem esquerda do rio. em toda
a área do sobrevôo, o que pode dever-se às dificuldades de acesso na margem direita e da
existência de um maior número de áreas protegidas (Foto 16). Observou-se marcante
alteração da tipologia de vegetação em áreas que foram desmaiadas. Neste caso. as espécies
vegetais de floresta ombrófila foram substituídas por abundante número de palmáceas,
como babaçu e buriti (Foto 17). Mesmo assim, de forma geral, a região encontra-se
preservada (Foto 18).

VISTORIA TERRESTRE

A vistoria terrestre teve início ainda no percurso entre Porto Velho c Machadinho
d*Oeste, quando se pôde observar as condições de acesso e o padrão de ocupação entre
essas duas cidades, especialmente na região a ser afetada de forma mais direta pela
implantação doempreendimento (Fotos 19e 20).

A região faz parte do chamado "arco do desmatamento" e o município está entre
aqueles que mais destrataram no país no período de agosto a dezembro de 2007. segundos

» dados do Sistema DETER (Detecção do Desmatamento em Tempo Real) do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). De acordo com o Decreto Presidencial n". 6321.
de 21 de dezembro de 2007. os municípios citados em lista a ser emitida periodicamente
pelo Ministério do Meio Ambiente •• MMA. ficam obrigados ao cumprimento de
determinadas ações visando ao maior controle das atividades produtivas nessas áreas e o
cumprimento das determinações legais referentes àocupação e conservação dessas áreas.

Aocupação econômica predominante é a pecuária, foi possível observar também a
extração de madeira em diversos pontos ao longo da estrada de acesso a Machadinho
d'Oeste. onde se concentram várias Reservas Extrativistas. assim como no caminho para o
Distrito de Tabajara. Essas observações puderam ser feitas em diversos momentos durante
os deslocamentos para as atividades programadas, e também de forma mais aprofundada na
região de influência imediata do empreendimento como as áreas previstas para o
barramento e a formação do lago.

Em virtude das peculiaridades deste empreendimento, as atividades de vistoria
incluíram a realização de trilha que segue de propriedade particular e adentra a área do
Parna dos Campos Amazônicos (Fotos 21 e 22). de modo que se pudesse verificar a
tipologia de solo. os afloramentos rochosos, as matas de igapó ea biodiversidade associada
à variação das características do meio físico entre a várzea do Rio Ji-Paraná e as áreas de
campo.

Foram realizadas três incursões a Tabajara. que incluíram as etapas de
reconhecimento prévio (Fotos 23 e 24). contato com as lideranças locais e reunião com os
moradores.

Tabajara fica na margem esquerda do rio Ji-Paraná e.conforme relato de moradores,
teve seu apogeu econômico ligado ao ciclo da borracha, no século passado, sendo mais
antiga que a própria sede municipal. Há na região resquícios históricos e indícios
arqueológicos, cuja investigação aprofundada deverá ser detalhada no TR. Oacesso é leito
por estrada municipal não pavimentada ou por via fluvial, os equipamentos sociais ea infra-
estrutura da vila são bastante precários.

A aglomeração conta com cerca de 50 casas cujo padrão construtivo é típico da
região, habitações de madeira, em sua maioria desprovidas de instalações sanitárias
adequadas. A energia elétrica é fornecida por usina termelétrica, que segundo a liderança
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comunitária, emprega três dos moradores em idade produtiva, os demais se ocupam
principalmente de atividades extrativistas como aexploração artesanal da seringa, ocultivo
de subsistência e a pesca, muitos estão desempregados haja vista a precariedade das
ligações entre o Distrito e a Sede.

Segundo relatos, nos últimos anos diversos habitantes tradicionais da comunidade
têm se desfeito do seu direito à terra por meio de venda ou cessão, abandonando a
comunidade. Os novos habitantes vêm dando início à expansão de atividades de extração de
madeira e pecuária. Muitas das casas estão desocupadas ou foram destruídas pelo desuso e
falta de manutenção.

Apopulação local conta com uma escola de primeiro grau. um posto de saúde que
atende precariamente às demandas locais com a presença eventual de técnico de saúde e
nenhum médico. Há um cemitério e uma igreja, bastante antigos, que remontam a formação
do povoado, assim como o prédio da antiga delegacia, hoje desativada, invadido por
moradores.

Há um telefone público que apresenta problemas de manutenção e funcionamento.
Freqüentemente, os ônibus escolares que trazem crianças das imediações para a escola
primária e levam estudantes dos níveis mais avançados para a Sede municipal apresentam
defeitos com bastante freqüência. Não é comum o funcionamento adequado das linhas de
telefonia celular o que deixa os moradores locais numa condição ainda mais severa de
isolamento.

A reunião com os habitantes de Tabajara. teve o intuito de informar e esclarecer os
objetivos da ação de vistoria do IBAMA e do Instituto Chico Mendes na região, entre
outros aspectos das atividades de licenciamento e do processo administrativo referente à
proposta para a construção da UHE Tabajara. Dessa maneira, minimiza-se os impactos das
expectativas e especulações que podem ser danosas à comunidade e possibilita-se a
obtenção de informações importantes para a elaboração do TR. A reunião contou com cerca
de 70 pessoas, incluindo o chefe do executivo municipal, que compareceu para anunciar a
reativação do policiamento (Foto 25).

As principais perguntas feitas aos técnicos versaram sobre o nível d'água. no caso
da construção do barramento. a possibilidade da remoção da comunidade ou de parte das
famílias e a previsão de início das obras, em caso de viabilidade ambiental do
empreendimento. Acomunidade tem forte expectativa em relação à construção da usina,
pois acredita que isto poderá proporcionar a geração de empregos e desenvolvimento da
região.

Parte dos pescadores locais está associada à Colônia de Pescadores de Machadinho
d'Oeste. organização inexistente em Tabajara, Esses profissionais prestaram importantes
informações sobre a ictiofauna e os recursos pesqueiros da região, relatando que são
pescadas diversas espécies de Siluriformes. especialmente o pintado {Pseudoplalystama
fasciatum) e a caparari (Pseudoplatystoma ligrinum). capturados principalmente nos
igarapés Machadinho e Marmelos. O tucunaré (Cichla sp.) é pescado também em pequenos
igarapés, com velocidade de corrente reduzida.

Foi informado à equipe que os maiores exemplares de pirararas (Phraclocephalus
hemiolioplerus) são pescados, principalmente, em áreas de várzea na região a montante do
remanso estimado para o reservatório, já os indivíduos menores são capturados próximo ao
sistema de cachoeiras. A piramutaba (Brachyplatystoma vailaniii) é desconhecida pelos
pescadores locais, e o pirarucu {Arapaima gigas) parece ter sofrido extinção local.
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O babão (Goslinia platynema) é pescado em duas áreas de várzea do rio Machado,
uma delas localizada a montante da mancha de inundação projetada para o reservatório e
outra ajusante. A dourada (Brachyplalystomtt rousseauxii), por sua vez. é capturada apenas
na área de várzeajusante ao sistema de cachoeiras.

Não parece razoável que o sistema de cachoeiras do rio Ji-Paraná seja empecilho
para o deslocamento da dourada, haja vista que deslocamentos ocorrem em cachoeiras
muito maiores, como Santo Antônio. Teotônio e Jirau. no rio Madeira. Provavelmente, para
a maioria dos espécimes da dourada, a transposição do sistema de cachoeiras não seja
energeticamente compensável. provavelmente em virtude da abundância de alimento na nas
proximidades da foz. Também é pouco provável que a dourada desloque-se adentro do rio
Ji-Paraná com fins reprodutivos.

Segundo os pescadores, as várzeas são mais piscosas do que o leito principal do rio.
O preço do pescado é relativamente baixo, sendo o pintado comercializado a R$6.00/quilo e
o tucunaré a R$3.00/quilo. Foi relatado que não existe situação tendencial de diminuição na
quantidade do e tamanho do pescado ao longo do tempo.

Detectou-se também a existência de demanda para o associativismo e
cooperativismo. tendo em vista o beneficiamento do pescado (comercialização do peixe
sem cabeça e limpo). Por fim. cabe ressaltar que os pescadores locais declararam-se felizes
com a sua profissão e não pensam em mudar de atividade.

Em virtude das cachoeiras São Vicente e Dois de Novembro, local do barramento
proposto, o fluxo de embarcações é interrompido e o transporte prossegue por terra até o
Distrito de Tabajara. Vivem nesta região cerca de 20 famílias em condições tão precárias
quanto as encontradas em Tabajara (Fotos 26 c 27). Próximos ao alracadouro. foram
observados psitacídeos (araras e papagaios).

VISTORIA FLUVIAL

A vistoria fluvial iniciou-se a partir do hotel do Refugio Ecológico Rio Machado,
local onde foi projetada a maior expansão lateral da mancha de inundação. Seguiu-se pelo
igarapé Marmelos, até o acesso terrestre aos campos amazônicos (Fotos 28 e 29). Foram
observadas espécies características de cerrado, como Paepalanthus sp. (chuveirinho) e a
espécie carnívora típica de ambiente úmido. Drosera sp. (Foto30).

^ Os barcos seguiram para o Lago Mina de Ouro. de alta piscosidade. Lagoas
marginais são ambientes de crescimento de alevinos. jovens e juvenis, de diversas espécies
de peixes, e integram osistema ambiental do rio Ji-Paraná. Àépoca da vistoria, realizada no
período de cheia, o lago encontrava-se completamente conectado ao leito do rio Machado, o
que não ocorre no período da seca.

Avistoria seguiu pelo rio Ji-Paraná até a boca dos igarapés do Inferno. Machadinho.
do Ata e São Cristóvão, sendo este último local do remanso do reservatório projetado.
Observou-se que o rio Machado, a despeito de ser considerado pelos especialistas como rio
de águas claras, já que nasce no escudo brasileiro, apresentou coloração marrom,
possivelmente ocasionada por razoável quantidade de sedimentos em suspensão, o que
contrasta com a coloração negra das águas dos igarapés afluentes. Foi relatado que diversos
igarapés da região drenam areias quartzosas de elevada acidez. e que isso poderia contribuir
para a sua coloração negra (Foto 31).

Durante a vistoria não foram observadas fontes pontuais de poluição orgânica. A

G:\dilic\C0HID\Emprecndimentos\Usinas\UIII- labaiara\vistoria-arquivos\Rclatdrios\Rclatorio-Visloria\relatoriorinal\AHETabaiara-Visioriar4.doc 6





Folha IIS

Proc. 4419/07

Rubrica

atividade pastoril na região do empreendimento não se mostrou muito significativa,
caracterizando a baixa incidência de fontes difusas. A ação antrópica predominante é de
extração de madeira, principalmente na margem esquerda. O sistema do rio Ji-paraná pode
ser considerado como de boa qualidade ambiental.

Dos grupos de fauna, verificou-se a existência, na região, de vários representantes
de avifauna, entre eles Ara araraúna (arara-canindé): indivíduos de um grupo de primatas
também foram observados (Foto 32).

Há poucas edificações às margens do rio Ji-Paraná no trecho percorrido,
destacando-se: a sede do Refúgio Ecológico do Rio Machado, pousada local: choupanas e
palhoças utilizadas sazonalmente por seringueiros, mais concentradas nas imediações do
Distrito de Tabajara e esparsamente algumas desocupadas em terras hoje integrantes do
Parna Campos Amazônicos (Foto 33). Observou-se também a construção recorrente de
ranchos de caça na área do parque que demandam grande esforço das equipes locais paia a
coibiçào da prática.

REUNIÕES TÉCNICAS

Foram realizadas duas reuniões técnicas, a primeira aconteceu na cidade de
Machadinho d"Oeste no dia 6.3.2008, nas dependências da Prefeitura, e a segunda em Porto
Velho, no dia 7.3.2008. no escritório da Eletronorte (Fotos 34 e 35). As reuniões contaram
com a participação de diversos entes, foram realizadas apresentações do empreendimento e
das etapas do licenciamento, sendo abertos os debates para as respostas a perguntas e a
coleta de informações e sugestõesque pudessem subsidiara elaboração do TR.

Durante a primeira reunião, o representante da Sedam de Machadinho dOcstc
entregou à equipe do Ibama material de pesquisa autônoma sobre indícios arqueológicos na
região.

Especificamente sobre o projeto UHE Tabajara. esclareceu-se entre outros fatores a
necessidade de remoção de 12 residências na Vila de Tabajara. ficando claro que apenas os
estudos mais detalhados, inerentes ao processo de licenciamento, integrantes do 1 IA
poderão confirmar esses números. O representante do Ministério Público de Rondônia
sugeriu contemplar medidas de proteção da Resex Rio Preto - Jacundá e sugeriu a criação
de uma reserva extrativista para a população àjusante do empreendimento.

Fói acordado o recebimento das contribuições das diversas instituições
representadas nessas reuniões, até o dia 27 de março, apontando aspectos importantes que
devem constar da Minuta do TR. a ser elaborada pela equipe do Ibama. Busca-se. com esse
procedimento, envolver os parceiros institucionais, responsáveis pela implementação das
diferentes políticas públicas setoriais, desde o início do processo, tornando mais profícuas
as ações futuras.

Conclusões da Equipe

Conclui-se que a vistoria permitiu o alcance dos objetivos técnicos estabelecidos 11/
para esta etapa quais sejam: reconhecimento do local e verificação de modo integrado das
características socioambientais da região do empreendimento proposto, realizada por equipe
multidisciplinar e interinstitucional; verificação preliminar dos impactos presumíveis ao
mosaico de UCs, especialmente ao Parna Campos Amazônicos e sua integração com a
Rebio Jaru: e coleta de informações junto aos técnicos e à população local para subsidiar a
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Serviço Público Federal
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

ANEXO I

Relatório Fotográfico

Folha:_

Proc: 4419/07

Rubrica:''

irt-

Foto 1. Vista do Rio Machado.
Ponto 1. Lat: -8.930.236 / Long: -62.082.848

Foto 2. Vista aérea da cachoeira 2 de
Novembro, onde está proposto o barramento.
Ponto 11. Lat: -8.893.423/ Long: -62.192.040





Foto 5. Foz do rio Machadinho.

Ponto 5. Lat:-9.019.375 Long:-61.800.256

Foto 7. Rio Marmelos.
Ponto 8. Lat: -8.957.295 Long:-61.935.1 14

Foto 12. Rio Machado, próximo ao final do
reservatório.

Folha: 11 0
Proc: 4419/07

Rubrica: iD

Foto 6. Igarapé do Inferno.
Ponto 6. Lat: -9.008.913 Long:-61.888.784

Foto 8. Lagoa Mina de Ouro.
Ponto 7. Lat: -9.007.830 Long: -61.915.654

Foto 13. Vila de Tabajara a montante do barramento
proposto, notam-se as estradas de acesso a
Machadinho do Oeste no ponto de travessia.
Ponto 9. Lat:-8.924.563 Long:-62.059.989
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Foto 14. Tipologia dos caminhos encontrados
na região que dão acesso às áreas das Reservas
Extrativistas, em número considerável.

Folha:.

Proc.:441£

Rubrica:

Foto 15. A maioria das residências encontra-se

ao longo dos acessos principais, nos lotes dos
assentamentos em reservas extrativistas.

Foto 16. Área antropizada onde se percebe a predominância de palmáceas e detalhe da
distribuição dasespécies.
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Foto 16. Vista do Parque Nacional dos
Campos Amazônicos.

Folha: Iç/O
Proc: 4419/07

Rubrica:

Foto 18. Em geral a área apresenta bom estado
de conservação.
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Foto 20. Padrão de ocupação das cidades da
região de Machadinho do Oeste.

Foto 22. Vista da margem esquerda do Rio
Machado, a partir do primeiro aclive da trilha.
Nota-se o adensamento da vegetação.

Foto 24. Da frente para o fundo, prédio da
antiga delegacia, posto de saúde e escola
municipal de ensino fundamental, em Tabajara

•J2LFolha

Proa: 4419

Rubrica:

Foto 21. Início da trilha em direção ao Parna
Campos Amazônicos.

Foto 23. Vista do acesso principal da Vila de
Tabajara.

*^-

Foto 25. Reunião com a comunidade, em

Tabajara, para esclarecimentos e obtenção de
informações para subsidiar o TR.
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Foto 26. Comunidade próxima à Ilha São
Vicente e Cachoeira 2 de Novembro. Distante

cerca de 16 quilômetros a jusante de Tabajara.

Foto 28. Acesso ao Parque Nacional dos
Campos Amazônicos após a subida pelo
Igarapé Marmelos.

*jT

Folha: \rl<J^
Proa: 4419/07

Rubrica:

Foto 27. Vista do atracadouro dos barcos que
seguem por via terrestre para transpor a

Foto 29. Vista Geral do Parque Nacional dos
Campos Amazônicos.

Paepalanthus sp.

Foto 30. Espécies da vegetação local encontrada, típicas de cerrado.

p$



%
%V*



Foto 31. Coloração negra das águas dos
Igarapés.

Foto 34. Reunião Técnica na Prefeitura de

Machadinho do Oeste.

Folha: \%D
Proa: 4419/07

Rubrica:

Foto 32. Espécimes da avifauna local
observados durante a vistoria.

Foto 33. Antiga cabana utilizada na época da
extração da seringa.

Foto 35. Reunião Técnica em Porto Velho,
com a participação de diversas instituições
convidadas.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO l><> MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO IX) MEIO AMBIENTE E DOS RECl RSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 39/2008-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 29 de Maio de 2008

Da Técnica: Liliana Pimentel

À: Coordenadora de Licenciamento Ambiental

Moara Menta Giasson

Assunto: Solicitação de Orientações sobre Conduta e Procedimento Sobre a Tramitação
do Processo de Licenciamento da UHE Tabajara.

Processo n°: 02001.004419/07-31

1- INTRODUÇÃO

Esta informação técnica tem como objetivo expor considerações acerca da necessidade de
definição, por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- Ibama, quanto aos procedimentos a serem adotados pela equipe técnica que analisa e acompanha
o processo administrativo de licenciamento ambiental da UHE Tabajara; no Rio Machado (ou Ji-
Paraná), no estado de Rondônia; tendo em vista o posicionamento contrário ao prosseguimento do
processo de licenciamento por parte do órgão responsável pela gestão das Unidades de Conservação
no País, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

2- HISTÓRICO COMENTADO

Em 25.09.07 foi solicitada abertura de processo administrativo de Licenciamento Ambiental
da UHE Tabajara (fl.01).

Em 23.10.2007, foi confirmada a abertura do processo n. 02001.4419/07-31, após a
verificação da competência do Ibama para a condução do processo de licenciamento em face da
afetação direta de Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, fato devidamente
declarado na ficha de informações do empreendimento e documentado com a exposição do fato de a
criação da Unidade ter se dado durante os estudos de reinventário da bacia hidrográfica do Rio Ji-
Paraná (ou Machado) (fl. 13),

Em 07.11.2007, foi realizada a reunião de apresentação do empreendimento e procedeu-se à
composição da equipe de licenciamento (fls. 14 a 23).

No mês de março de 2008 foi empreendida a ação de vistoria, com a realização de reuniões
entre os diversos parceiros e interessados no processo de licenciamento de modo a coletar
informações que pudessem subsidiar a eventual elaboração do TR (fls. 24 a 52).

Em 17.04.08, o interessado na elaboração dos estudos de viabilidade protocolou, junto ao
Ibama, a proposta do termo de referência para a elaboração do EIA/Rima, como tem sido praxe,
juntamente com outros documentos (fls. 53 a 91).

Foi protocolado no Ibama, pela equipe do ICMBio, em 25.04.08, cópia do Relatório de
Vistoria da equipe daquele instituto que participou das ações (fls. 92 a 106).

(rdiiic Cohid Empreendimentos Usinas AES Tietê IT EnvioCetesb
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Em 02.05.08 foi encaminhado ao Ibama o Oficio n 201/2008/DIREP/ICMBio (fls.107 e 108),

expondo o posicionamento institucional contrário à continuidade do processo de licenciamento, o
que enseja a emissão desta Informação Técnica.

3- PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA UHE TABAJARA

EM FUNÇÃO DA SUA LOCALIZAÇÃO

E importante ressaltar que o empreendimento pretendido, UHE Tabajara, implica na
afetação direta de uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, o Parque Nacional
(Parna) dos Campos Amazônicos. Fato amplamente demonstrado na apresentação do
empreendimento e em diversas outras oportunidades, durante a vistoria técnica realizada no mês de
março.

Este processo, além de apresentar uma situação peculiar a afetação de UC de Proteção
Integral - teve a sua abertura após a reestruturação do órgão executor da Política Nacional de Meio
Ambiente, com a criação do ICMBio. Isto o torna complexo, haja vista não haver, nos instrumentos
legais e normativos em vigor, a previsão de procedimentos para casos como este, especialmente no
que tange às formas e ao momento de manifestação de cada instituição.

Segundo as disposições legais em vigor, a afetação direta de UC desta categoria por
qualquer empreendimento não é permitida. De qualquer modo, não compete à equipe do
licenciamento coibir o empreendedor quanto ao seu direito de realizar o EIA/Rima o que permitiria
dimensionar e quantificar os impactos advindos da implantação do empreendimento; incluindo a
questão da afetação direta do Parna Campos Amazônicos e ainda dirimindo dúvidas quanto à
afetação indireta de outras UCs de proteção integral, como a Rebio Jaru, e de uso sustentável
federais e estaduais que integram o mosaico na região; além de outras áreas sob proteção, de forma
que lhe permita apresentar propostas e soluções de compensação.

Cabe à equipe do licenciamento, no entanto, lembrar ao empreendedor interessado no
processo que há uma restrição legal que inviabiliza, hoje, a implantação do empreendimento em
questão e ainda que todas as despesas decorrentes das ações necessárias ao processo de
licenciamento correm às suas expensas e não envolvem gasto público. Ou seja, fica a critério do
empreendedor assumir o risco de investimento em ações que, embora habituais num processo de
licenciamento, referem-se a um empreendimento com restrição legal à sua implantação já conhecida
ainda antes da elaboração do EIA.

Para elaboração do EIA/Rima há a necessidade da entrada de pesquisadores nas UCs, e isto
depende da anuência do órgão responsável pela sua gestão e da autorização expressa do Chefe de
cada uma delas.

O projeto original da UHE Tabajara já sofreu alterações em função da afetação de UCs
tendo sido baixada a sua cota de inundação de 85 m, para 80 m. Em função do mosaico de UCs

existente na região foi refeito o Estudo de Inventário da Bacia Hidrográfica do Rio Ji-Paraná (ou
Machado), concluído em 2006, poucos meses após a criação do Parna dos Campos Amazônicos.
Naquela época houve a consulta, por parte da equipe do interessado nos estudos de viabilidade, aos

órgãos de meio ambiente responsáveis pela criação das UCs federais na região sobre os limites e as
informações referentes ao novo parque, sem que houvesse sido dada qualquer resposta.

4- CONSIDERAÇÕES SOBRE OANDAMENTO DO PROCESSO

Após a verificação das condições em campo, houve a constatação da impossibilidade de
não-afetação direta do Parna Campos Amazônicos adicionada da possibilidade de afetação indireta

G:dilicCohid Empreendimentos Usinas Al S Tietê II" EnvioCelesb
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da Rebio Jaru e que a legislação atual não permite que seja dada qualquer licença ambiental neste
caso.

A elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental é fundamental à correta avaliação e
averiguação da viabilidade ambiental de qualquer empreendimento sujeito à obtenção de licenças
ambientais, conforme determina a Resolução Conama n. 237, de 19 de dezembro de 1997. No caso

do empreendimento em tela, a área de abrangência desses estudos exige, necessariamente, a entrada
de equipes de pesquisa em áreas protegidas.

Como a entrada nessas áreas deve ser previamente acordada, informada e autorizada pelo
chefe de cada unidade, sem prejuízo de outras licenças e autorizações imputáveis para a realização
de estudos dessa natureza, entendemos estar a elaboração dos estudos condicionada à anuência do

órgão responsável pela gestão das unidades de conservação no país.
Haja vista a necessidade de que se estabeleçam, em consonância com a posição e os

objetivos institucionais do ICMBio e demais órgãos parceiros, as delimitações das Áreas de
Influência do Empreendimento e das Áreas de Abrangência dos estudos ambientais e a definição
dos aspectos técnicos que devem constar dos mesmos, a não participação de qualquer das
instituições prejudica em muito a qualidade do trabalho, podendo até mesmo inviabilizá-lo.

A emissão de TR que orienta a elaboração do EIA exige grande dispêndio de horas técnicas
da equipe do licenciamento e já há uma negativa do órgão responsável pela gestão das UCs quanto
à realização dos estudos ambientais e também quanto à continuidade do processo de licenciamento.

Este impasse deve ser solucionado para que o trabalho dos técnicos da equipe de
licenciamento ambiental possa ser realizado de forma eficiente e profícua, com a ampla participação
dos entes interessados como vem sendo pautada a condução do processo administrativo, de forma a
traduzir-se em soluções consensadas, objetivo maior dos processos participativos, e não na geração
de mais um conflito.

5-CONCLUSÕES

Conclui-se que há um entrave legal e administrativo às ações habituais do processo de
licenciamento da UHE Tabajara que exigem, não havendo instrumentos legais e normativos que
versem sobre esta situação peculiar, a solicitação de posicionamento institucional e orientação
superior quanto aos procedimentos a serem adotados pela equipetécnica

Assim, face ao recebimento do Ofício n,201/2008/DIREP/lCMBio que expõe a posição

contrária do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade quanto à continuidade do

processo de licenciamento da UHE Tabajara, solicitamos orientações formais quanto à pertinência e
propriedade da emissão de Termo de Referência para a elaboração do EIA/Rima e a determinação
expressa quanto ao eventual encerramento ou arquivamento do processo em questão ou sua
continuidade.

À consideração superior

(í:dilic Cohid••'Empreendimentos I sinas AES Tietê TI' EnvioCetesb
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Das informações constantes no processo de licenciamento ambiental federal
acima citado, considerando o documento CE-EEM - 225 2006, protocolado pela
Eletronorte em 22 11 2006. o reservatório projetado para o Aproveitamento Hidrelétrico
Tabajara tem. na cota 80 m. área de I2X.X km: Desles. 12.s<> knr sobrepõem-se a
terrenos de Pswqtte Nm-í/vm) .'>•<•• ( AwpíW A.<>x) ^src>xiíasMÍao3ante IX .'47
%da área total da i :< (8735.70 km3) Em termos de extensão. 4.99 % do penmeiio total
«ki UC \'.n'õ2."í ksn) coratítoesfri çatórae dt irenagwft sjí» fazem parte 6© rcsessattmo
projetado e lambem servem de limite para o Parna

No documento DICEN/BSB - 0019/2007. protocolado em 13.09J007 pela
empresa Queiroz GalvSo. informa-se sei 14.09 knr o valoi de sobreposição das áreas do
reservatório e Parna ou seja. 0.161 % da UC

Considerando que as estimativas feitas pelos responsáveis pelos estudos contam
com pelo menos 2o % de possibilidade de erro. a área alagada poderá sei maiorúo que a
essixoaàssaíé o mo.me.nJo. ahrani>e.ndp c&ca de J 7 km2 do Parna

Ciara wausioa desses '«^Asyres b» q\se se s-es&zftí estados detaWa&stes &« topografia
e de remanso do reservatório projetado
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Assunto: Liccneiamento Ambiental da UHE Tabajara - Machadinho cTOeste/RO

w

"<*?
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

SCEN - Trecho 2, Edifício Sede - Bloco C. Brasília - DF CEP: 70.818-900
Tel.: (0xx)61 3316-1347. Fax: (Oxx) 61 3307-1328-URI.- http://www.ibamagov.bl

Ofício n° o^^/2008 -DILIC/IBAMA
Brasília, IV de outubro de 2008.

A Sua Senhoria o Senhor

Erico Bitencourt de Freitas

Diretoria de Concessão de Energia
Construtora Queiroz Galvão S.A.
SAS Quadra 3 Bloco C - Ed, Business Powet, Sala 1114
70.070-934 - Brasília-DF
Fax: (61)2191-6671

Senhor Diretor,

1- Ao tempo em que cumprimento Vossa Senhoria, informo que este Instituto está
impossibilitado de formalizar o encaminhamento do Termo de Referência para orientação do
EIA/RIMA referente ao aproveitamento Hidrelétrico Tabajara, em Machadinho d*üeste/RO.

2. Tal impedimento é fundamentado na manifestação do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio (Ofício n° 201/2008/DIREP/ICMBio, em anexo), que se
apresenta contrária a continuidade do procedimento de licenciamento do empreendimento, em razão
desse afetar Unidades de Conservação de Proteção Integral.

3- Oportunamente, informo que maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto a
esta Diretoria de Licenciamento Ambiental.

Atenciosamente.

ACOMPANHADO DE ANLXO

Scbastiãi» Custódio Pires
Diretor de Licenciamento Ambiental

DILIC/IBAMA

JlIA
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ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO SECEX -0! DE OUTUBRO DE2-£^

LOCAL: SECEX/MMA
PARTICIPANTES: IZABELLA TEIXEIRA EMARILIA MARRECO (SECEX),
PAULO MEIER (OU** SEBASTÀO PIRES (IBAMA). VOLNEY ZANARD. E
CLÁUDIO LIBERMAN (DLAA/SMCQ).

PAUTA REUNIÃO:

,. DISCUSSÃO SOBRE OFÍC.O DO ICMBIO C0NTRÁR.0 AO
LICENCIAMENTO DA UHE TABAJARA.

2. DEFINIÇÃO PELO ICMBIO DOS PROCEDIMENTOS PARA ESTUDOS
EM UCS FEDERAIS.

ENCAMINHAMENTOS:

. OMMA (SMCQ, SECEX ECONJUR) DEVERÁ CONTATAR OMME PARA
DEFINIR PROCEDIMENTOS PARA TRATAR AQUESTÃO. IBAMA
DEVERÁ COMUNICAR FORMALMENTE AO EMPREENDEDOR OS
TERMOS DO OFÍCIO DO ICMB.O. REGISTRO ANECESSIDADE DA
SECEX CONTATAR PRESIDENTE DO ICMBIO PARA INFORMAR SOBRE
OS ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO.

. ASMCQ DEVERÁ VERIFICAR JUNTO ÀSBF SITUAÇÃO DA DEFINIÇÃO
DE PROCEDIMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE ZONA DE
AMORTECIMENTO DE UCS. INFORMAR SECEX

. OIBAMA ESMCQ DEVERÃO APRESENTAR ÀSECEX, ATÉ 10 DE
OUTUBRO, MINUTA DE GT PARA ESTABELECIMENTO DE
REGRAMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DO IBAMA (ASV E FAUNA),
ICMBIO (ANUÊNCIA UCS) EANA (DRDH EOUTORGA) NO ÂMBITO DO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. O PRAZO ESTIMADO PARA OGT
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DEFINIR OS PROCEDIMENTOS ÉDE SESSENTA DIAS.
O ICMBIO DEVERÁ APRESENTAR EM UM PRAZO DE 30 DIAS
PROPOSTA DE REGRAMENTO PARA AREALIZAÇÃO DE ESTUDOS EM
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS.

VOLNEY ZANARDI
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SKRVK,OPI BLICO FEDERAL

MINISTÉRIO IX) MEI0AMBIE1N II
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIEN 11 I DOS RE« URSOS NAIXIRAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

fkJ3t

DESPACHO

PROCESSO: 02001.00419/07-31
EMPREENDIMENTO: AHF, TABAJARA

INTERESSADO: CONSTRUTORAQUEIKt / GALVÃO S. \.

Ao Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia

Considerando o Ofício n°201/2Q08/DIREP/ICMBio, constante nas Fls. 107 e 108 deste
processo, no qual aquele Instituto se manifesta contrário ao prosseguirhento no processo de
licenciamento do referido estudo, uma vez que o empreendimento proposto afetará diretamente a
Unidade de Conservação denominada Parque Nacional dos Campos Amazônicos, recomendo a
realização de consulta à Procuradoria Especializada do Ibaira quanto a existência ou não de
restrições legais para a realização dos Estud< s de Impacto Ambiental do AHE Tabajara, inclusive
dentro dos limites das Unidades de Conservação contidas em sua área de influência.

Coordenador •SuoSMuto
COHIOÍCGENE/DIUC/IBÁMA
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Siibeirjeurador Chefe
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Serviço Público Federal
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-AGU

PROCURADORIA GERAL FEDERAL-PGF

PROCURADORIA GERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA/ Instituto Chico
Mendes
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDEDRAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA/ICMbio

Processo n° : 02001.004419/2007-31

Interessado CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO SA

Assunto : CONSULTA

1

Parecer n° 1834/2008 - AGU/PGF/PFE-SEDE/PFE/COEP

Os presentes autos foram enviados a esta Casa com a solicitação de

manifestação acerca do teor do Ofício n° 201/2008/DIREP/ICMBio, através do qual o

ICMBio posiciona-se contrariamente ao prosseguimento do processo de licenciamento

do Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara, haja vista o empreendimento tencionado

causar impactos diretos no Parque Nacional dos Campos Amazônicos por estar ali

localizado. Nesses termos, a DILIC questionou, em face da manifestação contrária do

órgão gestor da Unidade de Conservação afetada, se haveria ou não restrições legais
para a realização dos Estudos de Impacto Ambiental da AHE Tabajara.

Na Informação Técnica n° 39/2008-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

discorreu-se acerca do histórico do empreendimento, consignando o dano direto que o

mesmo causa ao Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Não obstante ser a

referida unidade de conservação de proteção integral, o que impediria qualquer

atividade exploratória, parece persistir o interesse na realização do EIA/RIMA a fim de

apresentar propostas e soluções de compensação. Nesse diapasão, aquela

coordenação solicita orientação superior quanto à situação, diante do entrave legal e

administrativo.

Colacionou-se aos autos (fls. 94) relatório de vistoria realizada pela Instituto

Chico Mendes em que se concluiu que a realização do empreendimento pretendido

causará impactos diretos ao Parque Nacional dos Campos Amazônicos, dentre os

quais:

- alagamento de cerca de 1430 hectares da Unidade de Conservação, com

probabilidade de erro de até 20% nessa estimativa;

- represamento dos igarapés;

PROCESSO N° 02001.004419/2007-31
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- possível encharcamento dos campos naturais;

- impactos na Reserva Biológica Jaru (alteração da ictiofauna).

Referido relatório de vistoria subsidiou o posicionamento esposado no Ofício de fls.

108/109 em que o ICMBio manifesta-se contrariamente ao prosseguimento do

licenciamento ambiental:

"5. Frente as considerações apresentadas, há que se considerar a

inviabilidade legal do empreendimento, uma vez que causa impacto

direto em uma categoria de unidade de conservação em que esses

não são permitidos, contrariando dessa forma o Artigo 7o, §1° da Lei

n° 9.985/2000.

6. Assim, esta Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção

Integral - DIREP/ICMBio, como órgão responsável pela gestão do

Parque Nacional dos Campos Amazônicos, unidade de conservação

afetada diretamente pelo empreendimento em Processo de

Licenciamento (02001.004419/2007-31) vem manifestar-se contrária

ao prosseguimento do processo de licenciamento do

empreendimento, na forma atualmente proposta".

É o breve relatório. Segue o Parecer.

1. A delimitação de espaços a serem especialmente protegidos, com vistas

a garantir e efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem

fundamento constitucional no art. 225, III da Constituição Cidadã. O dispositivo

preceitua ser da competência do Poder Público:

III - definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais e

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a

alteração e supressão permitidas somente através de lei, vedada

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que

justifiquem a sua proteção.

Nesse panorama, as unidades de conservação são "espaços territoriais

que, por força de ato do Poder Público, estão destinadas ao estudo e preservação de

PROCESSO N° 02001.004419/2007-31
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exemplares da flora e da fauna. (...) O estabelecimento de unidades de conservação

foi o primeiro passo concreto em direção à preservação ambiental1".

2. Os Parques Nacionais são unidades de conservação de proteção integral

que, nos termos da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação visa à

manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência

humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais (art. 2o, VI). A

destinação dos Parques Nacionais está prevista no art. 11 da Lê n° 9.985/200:

Art. 11.0 Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação
de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.

§ 1° O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as
áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de
acordo com o que dispõe a lei.

§ 2° A visitação pública está sujeita ás normas e restrições
estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas
estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e
àquelas previstas em regulamento.

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão
responsável pela administração da unidade e está sujeita às
condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.

Vê-se, pois, que a finalidade do Parque Nacional não se coaduna com a

implementação de empreendimento da estatura que se pretende nos autos

(aproveitamento de potencial hidrelétrico), o qual implicará numa exploração direta dos

recursos naturais existentes na unidade de conservação.

3. Com vistas a garantir que as unidades de conservação alcancem seus

objetivos, o art. 36, § 3o da Lei do SNUC preceituou a necessária participação do

órgão gestor da unidade de conservação nos licenciamentos que puderem afetar sua

biota, condicionando-os a sua anuência:

§ 39 Quando o empreendimento afetar unidade de conservação
especifica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se

1Ibidem, 559pp.
PROCESSO N° 02001.004419/2007-31
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refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante
autorização do órgão responsável porsua administração, e a unidade
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral,
deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste
artigo.

4. No caso em comento, ainda que não concluído o processo de
licenciamento, o órgão gestor da Unidade de Conservação afetada já se manifestou
contrário ao prosseguimento do procedimento, haja vista o empecilho legal de
desconformidade da exploração tencionada com os objetivos do Parque Nacional dos
Campos Amazônicos. Por ser área protegida de proteção integral, impede qualquer
exploração direta dos seus recursos naturais, conclusão com a qual corrobora o órgão
licenciador. Entendo, portanto, que não há razão para dar prosseguimento ao
processo de licenciamento quando há impedimento legal instransponível para a sua-*
concessão. Assim, ainda que concluído o procedimento do licenciamento, com a

elaboração do EIA/RIMA, a conclusão há de ser a mesma, que já se sabe de antemão,
qual seja, a da impossibilidade de realização do empreendimento.

5. No entanto, não há qualquer restrição legal a que se prossiga com o
procedimento. O impedimento é de ordem lógica. Assim, a DILIC e as empresas
interessadas podem entender pertinente dar seguimento ao processo, ocasião na qual
deverão observar os requisitos normativos pertinentes, mormente no que tange à
obtenção de anuência do ICMBio, através do Chefe do Parque, para a entrada de

pesquisadores, realização das pesquisas e atividades necessárias à elaboração do
EIA/RIMA.

Éo parecer, salvo melhor juízo.
Àconsideração superior.

Brasília, 22 de dezembro de 2008.

(-•Adtcfa-Sérpd Braga
Procuradora Federal
Matrícula 1563417

PROCESSO N° 02001 004419/2007-31
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PROCESSO n° 02001.004419/2007-31

INTERESSADO: CONSULTORA QUEIROZ GALVÃO
DESPACHO N° 0027/2009 - PFE/COEP

Senhora Procuradora Chefe,

Trata-se de consulta feita pela CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO
acerca de licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara

Acompanho o entendimento prolatado no Parecer n.° 1834/2008 - PFE/COEP,
da Procuradora Federal Alice Serpa Braga, pelos seus fundamentos jurídicos.

Solicito o retorno dos autos ao DILIC/IBAMA, para as providências cabíveis.

Brasília, ?<? de ^ (X^~c cw de 2009.

Luís Fernando Munhoz Fontana

Coordenador Substituto de Estudos e Pareceres

De acordo.

À DILIC/IBAMA, nos
termos do Despacho n°
0035 PFE/COEP para as
providências cabíveis.

Brz&giQÍ/aj

O

(táMtfre Coelho Neto
Subprocurador Chefe
ÍE/IBAMAACMBIO
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

DESPACHO DILIC/IBAMA N° 0^/2009

PROCESSO: 02001.004419/07-31

INTERESSADO: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO

ASSUNTO: UHE TABAJARA

Ao Coordenador Geral de Energia
Leozildo Tabajara

Pis: ti*
W/cTproa:

0/
' ^

Encaminho o presente processo para conhecimento do Parecer Jurídico constante às
fls.133/136, bem como para demais providências.

Em 27/01/2009.

Iosa Helena Zago Lóes
Diretora de IJceTi(rfárnento_Arnbierr[ãl- Substituta

DILIC/IBAMA
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

A Coordenadora de Energia Hidrelétrica e Transposições-COHID

Processo: 02001.004413/2007-31

Interessado: Construtora Queiroz Gaivão
Assunto: UHE-Tabajara

Conforme despacho da DILIC, aguardar a constituição de
GT, pela SECEX.

Emfo,QÍl,Oj

ra Menta Giasson

, e^ansposiçoesOHIOICGENETOIUCIIBAM*
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - ICMBio

0002795

MEMORANDO N° 095/2009/AGU/PGF/PF/ICMBIO/GABIN

Ao Coordenador da COHID/DILIC

Assunto: Solicitação de Processo

Prezado Coordenador,

Brasília, 29 de abril de 2009.

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

N»: 5292

RECEBIDO.

Ao cumprimentá-lo, venho por meio deste expediente solicitar o
Processo n°. 02001.004419/2007-31, que conforme andamento anexo encontra-se nessa
Coordenação, com ofito de atendera às necessidades desta Especializada.

Atenciosamente,

DanielOlaviano dfltfelo Ribeiro
Procurador Geral

PPÉ/ ICMBio

v
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Processo 02001.0044*19/2007-31
http://www.ibama.gov.br/protocolo/proc_detalhe.php7num proc=.

I dei

Processo 02001.004419/2007-31

Interessado: Construtora Queiroz Galvao S.a
Cgc/cpf/matr: 0264393
Telefone:

Endereço: Nao Fornecido
Bairro:

Cep:
Município:
Tipo Interessado:

Resumo Assunto: Uhe Tabajara
Assunto: Licenciamento Ambiental
Data Protocolo: 25-09-2007 11:23:46
Documento Original: Memo n°40/cgene

Seq Destino
Tipo

Destino
Data

Tipo
Movimento Despacho

16 Cohid bama
20-02-2009
14:26:24 Andamento

15 Cgene »- &SST Andamento

14 Cohid •— fí£* Andamento

13 Cgene bama 30-01-2009

17:28:28
Andamento

12 Dilic
!16:50:25 Andamento Mana JosÉ

11 Dilic bama
26-01-2009

15:39:38 Andamento Nos Termos do Despacho de Fls. 137

10 Proge bama
20-01-2009

17.22:26
Andamento Pfe/gabin

9 Coepa bama
23-12-2008
11:03:57 Andamento Aguardando Despacho

8

7

Coepa bama 19-12-2008
16:29:05 Andamento ÁDra. Alice.

Coepa bama 19-12-2008

10:29:30
Andamento ÁSra Coordenadora daCoep, para Anális

Mais..

6 Proge bama
18-12-2008

16:33:29 Andamento

5 Dilic bama 18-12-2008
14:38:42 Andamento

4 Cgene bama 18-12-2008

14.37:38
Andamento Mov a Pedido de Patrícia

3 Arquivo bama 28-10-2008
15.50:16 Andamento

2

1

Dohid ""» |!SS" -Andamento

Igene
!

bama
25-09-2007

1:23:46
Entrada

29/04/2009 ll:35
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN - Trecho 2, Edifício Sede - Bloco A, Brasília - DF CEP: 70.818-900

. Tel.: (Oxx)61 3316-1347, Fax: (Oxx) 61 3307-1328 - URL: http://www.ibama.gov.br

Ofício n°M 0J /2009-DIL1C/BAMA
Brasília, tó-de maio de 2009.

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. Daniel Otaviano de Melo Ribeiro

Procurador Geral

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
EQSW 103/104 Bloco C Io Andar
70.670-350, Brasília-DF

Assunto: UHE Tabajara.

Referência: Processo n° 02001.004419/07-31

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento a solicitação constante do
MEMORANDO N° 095/2009/AGU/PGF/PF/1CMBIO/GABIN, encaminho o processo em
referência para apreciação dessa especializada.

Atenciosamente,

Sebastião Custodio Pires

Diretor de Licenciamento Ambiental

DILIC/IBAMA

JH/VGAB/DILiC

C/H Zh/ozjzoo3.

Iknjgl^frwíãno de Melo Ribeiro
Procurador -Chefe Nacionêl

PFE/ICMBio
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA EXECUTIVA

Esplanada dos Ministérios - Bloco "ÜM - 7aandar
CEP: 70.065-900 - Brasília - DF

Telefones: (61)3319-5011/5045 - Fax (61)3319-5088

Ofício nQ /M /2009/SE-MME

A Sua Excelência a Senhora

IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA
Secretária-Executiva

Ministério de Meio Ambiente

Esplanada dos Ministérios - Bloco B, 6o andar
70068-900 Brasília - DF

Brasília, 4$ de setembro de 2009

Assunto: Ofício n° 656/2009/GM/MMA, de 20/08/2009. Grupo de Trabalho Parque
Nacional dos Campos Amazônicos - Ofício n° 428/2009-GP/ICMBio, de
27/07/2009

Senhora Secretária-Executiva,

1. Em atenção ao Ofício n° 656/2009/GM/MMA, o qual encaminha o Ofício n°
428/2009-GP/ICMBio, informo a Vossa Excelência que foi enviado pelo Ministério de
Minas e Energia - MME, em 13 de agosto de 2009, para apreciação da Coordenação do
Grupo de Trabalho Parque Nacional dos Campos Amazônicos - PNCA, a cargo do ICMBio,
o Relatóriocom as consideraçõesdo MME, quanto aos subsídios à tomada de decisão para as
propostas de ampliação dos atuais limites do mencionado Parque e de desafetação da área
previstapara implantaçãodo Aproveitamento Hidrelétrico - AHE Tabajara.

2. Informo, ainda, que o AHE Tabajara foi ratificado a partir da revisão dos
Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Ji-Paraná, que foram concluídos em junho de 2006
e aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, conforme Despacho n°
912, de 30 de março de 2007. O referido Aproveitamento terá potência instalada de 350 MW,
192,3 MW médios de energia firme, e reservatório com área de inundação de 128,8 km2 , na
cota 80 metros.

3. O AHE Tabajara, como único Aproveitamento resultante da revisão do
Inventário, representa cerca de 29% do Estudo aprovado em 1988 (1.221MW) e uma perda
de potência para o País da ordem de 871 MW. Isso demonstra que aspreocupações, atenções
e cuidados ambientais já foram contemplados naquela ocasião e reforçados durante a
realização dos Estudos. Cabe destacar que esses estudos foram realizados e aprovados
concomitantemente ao processo de criação do PNCA e de ampliação de outras Unidades de
Conservação - UC naquela região do País.
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(Folha n° 02/03, do Ofício n2 4ít2*1 /2009/SE-MME, de 4% de setembro de 2009)

4. Neste novo contexto do AHE Tabajara, a área total prevista de sobreposição
do reservatório no PNCA corresponde a 14,09 km2 e representa apenas 0,16% da área total
da UC, no Estado de Rondônia, considerando duas áreas: aárea de sobreposição na planície
de inundação de margem direita do Rio Ji-Paraná e margens direita e esquerda do Igarapé
dos Marmelos, com 11,34 km2; eaárea nas margens direita do Igarapé Preto eesquerda de
seu principal contribuinte, com 2,76km2.

5. A análise das cartas planialtimétricas produzidas na revisão dos mencionados
Estudos e dos perfis topográficos em seções transversais aos Igarapés Preto e dos Marmelos
mostra que, na região do Parque, a vegetação de savana ocorre emsuaquase totalidade acima
da cota 85 metros, não sendo atingida pelo reservatório do AHE Tabajara. No entanto,
considerando a margem de erro da restituição, é possível que nas cabeceiras do Igarapé Preto,
onde a vegetação de savana se aproxima dacota 80 metros, o reservatório atinja esse tipo de
vegetação com sobreposição de aproximadamente 0,11 km2.

6. O entendimento deste Ministério é que a desafetação do PNCA em 0,16% não
deverá modificar a conservação da biodiversidade naquela região, considerando que para
análise do critério de especialidade da biota, deve ser observado, se, no âmbito da
biodiversidade e do funcionamento do ecossistema, a área por ventura atingida poderá ser
substituída por outra. Neste contexto, há ocorrência da fitofisionomia de savana na área da
Unidade de Conservação na própria região, em estado de conservação primário, tendo sido
estas incluídas na proposta de ampliação do PNCA apresentada pelo Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.

7. Com referência à necessidade de realização de estudos adicionais para
subsidiar a decisão do ICMBio, cabe considerar que os estudos e levantamentos
cartográficos realizados foram suficientes para aprovação do Inventário pela ANEEL e que
as informações pertinentes aos estudos ambientais e demais detalhamentos, poderão ser
realizados na fase de licenciamento ambiental do empreendimento, a partir da contribuição
ao Termo de Referência - TR pelos órgãos intervenientes, dentre os quais o próprio ICMBio,
de forma a compor o conjunto de estudos ambientais que deverão integrar o mencionado
Termo para nortear a realização do Estudo de Impacto Ambiental - EIA do empreendimento.
Esse procedimento assegura, na forma da legislação ambiental vigente, que na etapa prévia
do licenciamento ambiental, que corresponde, também, à etapa de realização de Estudos de
Viabilidade Técnica e Econômica - EVTE, tais requisitos serão submetidos a análise do
IBAMA e ANEEL, respectivamente.

8. Dessa forma, destaco a importância da viabilização do AHE Tabajara, uma
vez que faz parte dos empreendimentos indicativos do Plano Decenal de Expansão de
Energia 2008-2017 e do Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. A
implantação desse empreendimento visa atender a demanda de energia elétrica do País no
ano de 2016, abarcando todos os requisitos do mercado, segundo critérios de garantia de
suprimento, de forma ambientalmente sustentável, internalizando os custos socioambientais e
minimizando os custos totais esperados de investimentos de infraestrutura e de operação.

9. Aproveito o ensejo para destacar queem reunião realizada entre o titular desta
Secretaria Executiva, Vossa Excelência e o Presidente do ICMBio, em janeiro de 2009, o
representante do referido Instituto admitiu rever a poligonal do Parque, visto que grande área
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(Folha n° 03/03, do Ofício ne iídlA /2009/SE-MME, de /» de setembro de 2009)

de importância biológica teria ficado de fora do limite de criação do PNCA e, neste
momento o seu redimensionamento poderia viabilizar o aproveitamento do potencial
hidrelétrico mediante a desafetação da área de sobreposição do reservatório com o refendo
Parque, atualmente correspondente a0,16% da área total da Unidade de Conservação.

10 Por oportuno, antecipo agradecimentos, coloco-me à disposição para
quaisquer esclarecimentos eaguardo amanifestação desse Ministério.

Atenciosamente,

kRCIO PjÍREIRA ZIMMERMANN
Sêcretário-Executivo
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Ministério do Meio Ambiente
Gabinete do Ministro

Esplanada dos Ministérios, Bloco "B" - 5o andar
70068-901 - Brasília/DF

Fone: (61) 3317-1254 - Fax: (61) 3317-1756
gabministro@mma.gov.br

N» DOC/S1CPD
48040.000636/2009

Oficio n° 656 /2009/GM/MMA -W
Brasília, tf) de$f+^ de 2009.

A Sua Senhoria o Senhor
MÁRCIO PEREIRA ZlMMERMANN
Secretário Executivo do Ministério de Minas e Energia
Esplanada dos Ministérios - Bloco U
70065-900 - Brasília - DF

Assunto: Grupo de Trabalho Parque Nacional dos Campos Amazônicos -Ofício 428/2009
rD/InmhinGP/Icmbio.

Senhor Secretário Executivo,

Sirvo-me do presente para encaminhar oOfício 428/2009 - GP/ICMBio oqual
informa os resultados preliminares do Grupo de Trabalho criado para discutir oDecreto
criação do Parque Nacional dos Campos Amazônicos.

Atenciosamente,

Carlos Minc
Ministro de Estado do Meio Ambiente

t.O'-"" ;:•"•£'•••, O?-- —

-Papel nfto clorado. com menor custo ambiental"
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

.„„.,..,. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

-„.., GABINETE DA PRESIDÊNCIA
bQSV, 103/104 - lole I-Complexo Administrativo -Bloco "C" - I»andar -CEP: 70.670-350 -Brasilia/DF

Tel: (61) 3341-9011/Fax: (61) 3341-9105

Ofício N° M^ /2009 - GP/ICMBio

ICMBio/CDOC

0034042

Brasília (DF), 27 de julho de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
CARLOS MINC BAUMFELO
Ministro de Estado do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B. 5o andar
70068-900 - Brasília/DF

FAX: (61) 3317-1755

Assunto: Informações sobre o GT - P. N. Campos Amazônicos.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Apresentamos informações preliminares acerca dos resultados do Grupo de
Trabalho (GT) constituído por servidores deste ICMBio e do Ministério de Minas e
Energia/Eletronorte, por meio da Portaria ICMBio N° 159, de 15 de abril de 2009, publicada no
D.O.U. de 20 de abril de 2009, com a finalidade de avaliar e propor aprimoramentos ao Decreto
de criação do Parque Nacional dos Campos Amazônicos (PNCA).

2. Houve consenso dos membros do GT sobre a necessidade de ampliação da área
do referido Parque Nacional, para garantir a conectividade e integridade dos ambientes que essa
unidade tem por objetivo conservar. São seis regiões, totalizando um acréscimo de 183.450
hectares para a área do PNCA, detalhadas no Relatório do GT e apresentadas na imagem anexa.
Ressaltamos, entretanto, sobre a necessidade de que a proposta em questão seja articulada com
o Governo do Estado do Amazonas.

3. Quanto á desafetação de parte do PNCA para abrigar o reservatório do
Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara (AHE Tabajara), foi apresentado o barramento na cota de
80 metros como a melhor alternativa de empreendimento (denominada 07A), de acordo com o
índice Custo-Benefício (ICB) feito pela Eletronorte. O ICB de cada aproveitamento é elaborado
com base em orçamento, custos de operação e manutenção, a potência instalada, a energia firme
incrementai, dentre outros fatores.

4. No caso da AHE Tabajara, considerou-se a "Interferência em Unidades de
Conservação" no ICB, priorizando-se a interferência das alternativas sobre a Reserva Extrativista
Rio Preto-Jacundá, a Reserva Biológica do Jaru e a Floresta Estadual de Rendimento Sustentado
Rio Machado. O Parque Nacional dos Campos Amazônicos não foi considerado na análise, por
ainda não ter sido criado na época.

5. A AHE Tabajara na cota de 80 metros, tem a potência instalada de 350 MW e a
área estimada de abrangência do reservatório de 12.880 hectares. Deste total, uma área de 1.409
hectares sobrepõe-se à área do PNCA. A área do reservatório desta alternativa afeta diretamente
a área de campos, fitofisionomia objeto de conservação da respectiva unidade. Dentre as
alternativas ao empreendimento apresentadas para o GT, verificou-se a alternativa 04A', com a
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cota de barramento em 77 metros e potência instalada de 320 MW. Aalternativa referente à cota
em 77 metros diminui a área do reservatório consideravelmente, sobrepondo-se à área do PNCA
em 100 hectares, sendo, no entendimento deste ICMBio, a opção mais adequada.

6 Aalternativa correspondente á cota do reservatório em 80metros afetará a área de
campos no interior do Parque, alterando o regime hídrico do local, fragilizando esse ecossistema
único. Diminuindo a cota do barramento em apenas três metros, adotando-se a alternativa 04A'. a
possibilidade de afetar esses locais diminui de forma considerável e a potência instalada é pouco
reduzida. Entende-se que a Eletronorte deve refazer o índice Custo-Benefício, considerando a
existência do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, para as alternativas 04A' e 07A.

7 Independente das cotas de barramento, faz-se necessário complementar os
estudos existentes, para viabilizar melhor precisão da definição da área a ser desafetada para o
reservatório. Deverão ser realizados estudos mais aprofundados de topografia, com detalhamento
dessa área, a partir de nivelamento em campo com definição de seções transversais ao longo do
no Ainda há divergências nas informações de hidrogeologia apresentadas pela Eletronorte e
pelos estudos do Plano de Manejodo PNCA.

8- Informamos ainda que o Relatório Final do Grupo de Trabalho não foi concluído,
pois a presidência do GT está aguardando as considerações dos membros do Ministério de Minas
e Energia/Eletronortesobre o documento em questão.

Atenciosamente,

SILVANA CANUTO MEDEIROS
Presidente Substituta
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FÊNIX- PR/RO-SETC-__6^Vf^/2009

Fls.: Á5Q
- ©JSfííSry ,

*~!- Proc.: HUttlol
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DOS OFÍCIOS DA TUTELA COLETIVA - 6° OFICIO

Rubr: fSoL

REQUISIÇÃO N. 0445/2009/MPF/PR-RO/SETC - 6o OFÍCIO - 4a CCR.

Porto Velho/RO, 02de dezembro de 2009.

Ao SenhorSebastião Custódio Pires

ZZl^™Zâ?,eMM d0 ,"s'i'u,°Brasiteiro do Mcii> **-e <- «—
SCEN Trecho 02 Setor de Clubes Esportivos Norte. Ed. Sede.
70.818-900 Brasília —Distrito Federal,

Referencia: ICP „. 1.31.000.000331/2009-64 PROTOCOLO/IBAMA
(I-avor. ao responder fazer referência ao procedimento em epígrafe). DJUC

DATA:J^QÍ_/10
RECEBIDO:

p .hl. E t ? MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Procuradoria da
Kepuonca no Estado de Rondônia, com fundamento nos incisos II III e IV todos
do artigo 129, da Constituição Federal, e também no artigo 5o, inciso III alínea "d"
artigo 6o, inciso VII, alínea V, bem como no artigo 7°, inciso I, e artigo 8°,' incisos II e
IV e respectivo § 3o, todos da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993
tendo em vista o trâmite, nesta Procuradoria da República, do procedimento em
epígrafe, REQUISITA a Vossa Senhoria, no prazo de 1Q fdez) dias úteis
informações sobre a constituição de GT para tratar do licenciamento da Usina
Hidroelétrica de Tabajara, de interesse da Construtora Queiroz Gaivão

m^vSBSSt; c°nstante à f,s- 138 (verso) do Processo n°
Requisito, ainda, que informe quais os atos eventualmente

praticados pelo GT no sentido de licenciar a obra.

Fica advertido Vossa Senhoria de que o não-atendimento à
presente Requisição ensejará as medidas e sanções previstas em lei, com a
apuração de responsabilidade, nos termos da Lei Complementar n° 75, de 20 de

,k° w hoo?' t^caÇão d0 crime disposto no artigo 10 da Lei n° 7347 de 20 de
julho de 1985, bem como do crime previsto no artigo 330 do Código Penal '

NADIA SI MAS SOUZA
nSS.„pc Procuradora da República

Rua iô«ft de Aíaújo Uma * ,759 -sao Joio Bosco - Cl* 76.803-749 - Telc^c: ,69, «,(,-0500 - Porto Velho -Rondo„,a
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN - Setor de Clubes EsportivosNoite Trecho 02, Ed. Sede, Bloco C, I° andar. Brasilia/DF- CEP: 70.818-900

Tel.:,0xx6l)33l6.l595 Fax: (0xx6l) 3307.1801 - URL: http://www.ibama.gov.br

Oficio n° <f0 /2010 - DILIC/IBAMA
Brasília, ü/9" dejaneiro de 2010.

A Senhora

NÁDIA SIMAS SOUZA
Procuradora da República - Procuradoria da República do Estado de Rondônia
Rua Joaquim de Araújo Lima, n°1759. Bairro São João Bosco
76803-749 - Porto Velho/RO Fone: (069) 3216-0500

Assunto: Licenciamento Ambiental da UHE Tabajara.
Ref. ICP n°l.31.000.000331/2009-64.

Senhora Procuradora,

1. Em resposta à Requisição n° 0445/2009MPF/PR-RO/SETC - 6o Ofício - 4o CCR
informo que foi constituído Grupo de Trabalho, pela portaria ICMBio n° 159, de 15 de abril
de 2009, com participação de servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade e do Ministério de Minas e Energia/Eletronorte, ao quais deverá ser
endereçada solicitação de informações.

2. Sem mais, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

)RO AJtBERTO
Diretor de Licenciamento

Giimi ••COIIIDTÁrriiiiMuur-.-i.* Mutua UHI. T.h u>ia OFÍCIO OiiiioMPK RO GT.Ixjrl: I

ELLI

biental



0ABMW&



ÚNICO-PR/RO-CCQO^^^ /201Q
p

i/- ,;. - .

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ÍÜAÜtí!
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA fSCL

SECRETARIA DOS OFÍCIOS DA TUTELA COLETIVA - 6o OFÍCIO

OFÍCIO N. 0377/201 O/MPF/PR-RO/SETC - 6o OFÍCIO - 4a CCR.

Porto Velho/RO. 07 de junho de 2010.
-

Ao Senhor Pedro Alberto Bignelli

^st::™:^,ní;;AMr™,a'do Ins,i,i"° Brasi,dr° d° u«° mm™ •*«—
SCEN Trecho 02 Setor de Clubes Esportivos Norte, Ed. Sede
70.818-900 Brasília - Distrito Federal.

Referencia 1CP n. 1..11.0fl(UMMmi^|fOj^-
(Favor, ao responder fazer referência ao procedimento em epígrafe).

Senhor Diretor,

Afim de instruir os autos em epígrafe, sirvo-me do presente para
solicitar a Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 8o. II. da Lei Complementar n.
75/93. enojmzg de 10 (dez) dias Ateis, que informe oatual andamento do Processo
de Licenciamento Ambiental n° 02001.004419/2007-31

Solicito, ainda, que informe quais as providências que foram
tomadas em razào das conclusões do Relatório do Grupo de Trabalho constituído pela
portaria ICMBio n° 159, de 15 de abril de 2009.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para
apresentar votos de consideração e apreço.

NSS/ranm

NADIA SIMAS SOUZA
Procuradora da República

MMA - IBAMA

Documento:

02001.017701/2010-83

Data:JÍ/J>2/j£>.

Rua Mi*, *Anrtjo Lima *,75, -S*, Joio m® - CTP: SO04» IdCbno: ,69, 32,6-0500 - Porl„ V«ho
Rondônia
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO BRASILEIRO no USRI° D° ME,° AMBIENTE -MMA

OFICIO N- ^g/2010-DILIC/IBAMA

A Senhora
Nádia SimasSouza
Procuradoria da República no Estado de Rondônia

76S03-749 -Porto vilho/RO ^RoSS"

Assunto: Licenciamento Ambiental da UHE Tabajara.

Brasília, /£ de agosto de 2010.

Senhora Procuradora,

l?^^TÍ1^&G^deTratallx>MSS^Er°,Sf,• alé °™>™,, documentoH.4,„„9, de fomM que solidtoque _ [nstiiuto *p* rcMBjopc„«.a. *£££«

Atenciosamente,

GUILHE1

Diretor de Licenciamento Ambiental
substituto

WBUOMimnfimsmmmikm, »E r*„i„oFICI0011cio MPF.RO.OT2Ac
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS E DOCUMENTOS

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

N° Documento: 02001.005279/2010-13 Origem: PRM/JP/SOTC-6a CCR
Data: 07/05/2010

N° do Objeto:

N° Original: OFÍCIO N° 076/2010/PRM/JP/SOTC-6a CCR

Assunto: DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Resumo: TRATA DA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA/UHE TABAJARA.

SOLICITA INFORMAÇÕES, NO INTERESSE DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO

(ICP) 1.31.000.000553/2005-53, SOBRE TODO E QUALQUER PROCESSO DE

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO, SE FOR OCASO, DE

EVENTUAIS PROJETOS QUE ESTEJAM SOB ANÁLISE DESTE IBAMA. FIXA

PRAZO DE 15 DIAS PARA RESPOSTA.

ANDAMENTO

Remetente: PRESI Destinatário: DILIC

Data de Andamento: 07/05/2010 09:11

Observação: DE ORDEM, PARA PROVIDENCIAR RESPOSTA APROCURADORIA.

Confirmo o recebimento do documento acima descrito

^XjQ^MJXrríih &

Diretor 0bÜc
D-UC/IBAMA

ANEXOS

DOCUMENTO NÀO POSSUI ANEXOS

Assinatura e Carimbo
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MMA - IBAMA

Documento:

02001.005279/2010-13

Data: 01/05/40

Ministério Público da União

Ministério Público Federal

Procuradoria da República no Município de |i-Parana/RO

1$5

Oficio n° 076/2010/PRM/JP/SOTC-6a CCR

A Sua Senhoria o Senhor
ABELARDO BAYMA AZEVEDO
Presidente do IBAMA
SCEN Trecho 2, Ed. Sede do Ibama
70818-900-Brasília/DF

Assunto: ICP 1.31.000.000553/2005-53
(Favor usar esta referência na resposta)

Senhor Presidente,

Ji-Paraná/RO, 29 de abril de 2010.

Usina Hidrelétrica/UHE Tabajara.
A par de cumprimentá-lo, trato no presente da construção da

Avista de notícias veiculadas na imprensa, que dão conta de
avanços nas discussões da construção da referida usina, requisito informações, no interesse do
Inquérito Civil Público (ICP) em epígrafe, sobre todo e qualquer processo de licenciamento ambiental
do empreendimento, com juntada, se for ocaso, de eventuais projetos que estejam sob análise desse
Instituto.

data de recebimento deste Ofício.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para resposta, a contar da

Atenciosamente,

Daniel Fon

ProcuraÜ
nête"Sampaio Cunha
or da República

EEO

Av. Marechal Rondon. 869. Térreo^Centro. Fone/fax (69) 3411-2400. c!p"769ÕW)8Í -TÉPÍraná/RO
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN -Setor deClubes Esportivos Norte Trecho 02, Ed. Sede, Bloco A. I°andar. Brasília'DF -CEP 70 818-900

Tel.:(0xx6l) 3316.1282 Fax: (0xx6l) 3307.1801 - URL: http://www.ibaireLgov.lJr

oficio nrQ^fônoio - dilic/ibama
Brasília, 3(9 de setembro de 2010.

A Sua Senhoria, o Senhor
Daniel Fontenele Sampaio Cunha

Procurador da República no Município de Ji-Paraná-RO
Av. Marechal Rondon, 869, Centro
76900-081 -Ji-Paraná/RO Fone/Fax: (69) 3411 -2400

Assunto: Ofício n°076/2010/PRM/JP/SOTC-6a CCRref. aempreendimentos no rio Ji-Paraná.
Ref. ICPn0 1.31.000.000553/2005-53

Senhor Procurador,

1• Em atenção a empreendimentos propostos para o rio Ji-Paraná, há instaurado no
IBAMA, até o momento, apenas o processo da UHE Tabajara que, por afetar diretamente o
Parque Nacional dos Campos Amazônicos, tem seu licenciamento paralisado, em consonância à
manifestação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no Ofício
n° 201/2008 - DIREP/ICMBio.

2- Sobre essa questão, com o objetivo de discutir o Decreto da criação daquele
Parque - Decreto s/n° de 21.06.2006 -, instituiu-se, por meio da Portaria ICMBio n° 159 de 15
de abril de 2009, um Grupo de Trabalho, no qual participam servidores daquele Instituto e do
Ministério de Minas e Energia/Eletronorte, de forma que, para maiores informações sobre o
assunto, solicito que o ICMBio seja contatado.

3- Em tempo, segue, no CD anexo, cópia do processo n° 02001.004419/2007-31,
referente à UHE Tabajara.

Atenciosamente,

<i. rlilic roHID Emprrxnidimcmos Usina.s>l'lirTabajara OritlO OI* \IPF JiP.irana.rJac l s< |

GISÉLA DAMM FORATTIN1
Diretora de Licenciamento Ambiental
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Atos do Poder Executivo
Diário Oficial da União -&.«*> i N" 156. segunda-feira. 15 de agosto de 2011

Ponto PJ125 de e.gjt. 60- 35' 12 "? we»•• 4™ 646- c",111",""*/

localizado na conllucneia com outro tributário- se.ue • JLZS £

SlSir^^itSSKSS!
Pomo P^MI de cg a. ÍO" 56' iVii-W IrfF |7?4- sj 2 a'C °

357.S" WeT?3"Ò3o!S™VJéc° r '̂0 PJM3. * S*» »
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MÉDIO* PROVISÓRIA X- 542. DE ,2 DE AGOSTO DE 20I,
Dispíç soerc allcraçScs nos limucs do Piu.
que N.cion.1 Amazônia, do Parque Nano.
•Ml dos Campos Amazônicos, do Parque
Nacional da Mapinguari c dn outros PV
vidcncras K

localiado na margem direita di tarai* Ariii díaíJl *8r'

•e.a a* opomo 9. de c.gTrTS-lcW• jTOy^S""£
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«. em linha m£ o^n" 25. Ir c.gl r"' ^ t&VSi
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m.rc.c.0 dos Hmites leste do Parque *££% JCSS? *""
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da TI; segue a jusanie peto margem direita desse uibulário Mi o
Ponio P-070 dcc.g.a61' 3" 58.33*We 8o31'0.20* S.localizado na
sua confluência com o curso principal do igarapé; segue a jusante
pela margem direita do igarapé até o Ponto P-071 dc c.g.a. 61" I
55.21" W c 8° 29" 54.60" S. localizado na confluência com um
tributário sem denominação e coincidente com o Marco SAT-33 da
TI;segue emlinha retaateo Ponto P-072 doc.g.a61°2'9.96" Wc
8o 29" 21.12'' S. coincidente com o Marco M-12 da TI. segue cm
linha «ia atéo PontoP-073dc cg.* 61° 2' 23.28" Wc 8o28'51.25'
S. coincidente com o Marco M-ll da TI; segue em linha reta até o
Pomo P-074 dc cg*. 61°2' 35.52" We 8*28" 23.88" S, coincidente
como Marco M-10da TI; seguecm linhareu até o Ponto P-075 dc
ç.g.i.61» 2* 53.53'We 8" 27" 43.55* S. coincidente com o Marco
M-09 da TI; segue em linha reu alé o Ponio P-076 de cg.* 61" 3'
7.19" W e 8* 27* 12.96" S. coincidente com o Marco M-08 da TI;
segue cmlinha reta aléo Ponto P-077 dccg* 61"3' 16.55" Wc 8"
26' 51.36" S. coincidente com o Marco SAT-32da TI; segue cm linha
reu alé o Ponto P-078 dc c.g.a. 61" 3' 24,17* W e 8° 26' 42.98" S.
localizado na cabeceira de um tributário dc igarapé sem denominação;
seguea jusantepelamargem direi,ndesseiribulario. acompanhando o
limiteda TerraIndígena Tcnharim do Igarapé Prcio, alé o PonioP-
079 de cg*. 61* 2*37.69" W e 8° 24' 25.04" S. localizado no curso
principal do igarapé; segue a montante pela margem esquerda do
igarapé até o PonioP-080de c.g.a.61" 3' 50.36" W e 8° 23' 51.47"
S, localizado na cabeceira dc um tributário c coincidente com o
Marco SAT-31 da TI; iegue em linha reta alé o Ponto P-081de cg*.
61° 3' 56.55" W e 8o 23' 13.54" S, coincidente com o Marco M-06 da
TI; segue cm linha reta até o Pomo P-082 de cg*. 61° 4' 1.80" W e
8° 22' 41.38" S. coincidente com o Marco M-05 da TI: segue em
linha reta até o Pomo P-083 dc cg* 61o 4' 7.31" W e 8o 22"7.67"
S. coincidente com o Marco M-04 da TI; segue cm linha reta ate o
Ponio P-084 de c.g.a.61° 4"14.15" W c 8° 21' 25.73" S. coincidente
com o Marco M-03 da TI; segue cm linha rela até o Ponio P-085 de
c.g-a. 61" 4' 35.10"W c 8o20* 55.77"S. localizado na cabeceira dc
um igarapé semdenominação e coincidente como Marco SAT-30 da
TI:segue a jusante pelamargem direita doigarapé aléo Ponio P-086
dc c.g.a. 61*5' 36.22"We 8* 18'22.48" S. localizado em sua foz- na
margem direiia do Rio Machadinho; segue i montante pela margem
direitadesse rio até o Ponto P-087dc cg*. 61° 11'40.98" W e 8" 18'
21.59 S. localizado na foz do Igarapéda Minhoca; segue a montante
pela margem esquerda desse igarapé, acompanhando o limite daTerra
Indígena Tcnharim do Igarapé Prelo, até o Ponto P-088dc c.g.a. 61"
19* 30.61* W e 8° 30* 41.52* S. localizado em sua cabeceira c
coincidente com o Marco SAT-41 da TI; Kgue em linha rela alé o
Ponio P-089dccg* 61" 19" 47.87" We 8" iV 5848"S. coincidente
como MarcoM-62da TI; segue em linharelaaté o Ponto P-090de
cg*. 61* 20" 10.44" W e 8" 31' 20.67* S. coincidente como Marco
M-61 da TI; segueem linha retaaté o Ponio P-091 dc cg* 61° 20"
33.74" W e 8° 31' 43 57' S. coincidente com o Marco M-60 da TI;
segue cm linha reu atéo Ponio P-092 dc cg*. 61"20" 55.75" Wc
8" 32* 5.20" S. comcidcnle com o Marco M-59 da TI; segue em linha
relaaté o PonioP-093 dc cga. 61° 21' 17.52" We 8" 32' 26.58" S.
coincidente com o Marco M-58 da TI; segue em linha reu até o
Ponto P-094dc c.g.a.61° 21* 43.82"W e 8" 32' 52.85" S. localizado
na foz de um tributário da margem esquerda do Igarapé Preto e
coincidente com o Marco SAT-40 da TI; segue a monunie pela
margem esquerda do igarapé aléo PonioP-095 de c.g.a.61" 24'9.30"
W c 8" 34' 31.21' S. localizado cm sua cabeceira e coincidente com
o Marco M-57 da TI; segue cm linha reu alé o Ponto P-096 dc c g.a
61" 24' 15.50' W C8" 34*35.72" S. próximo a localidadedc Bodoco
e coincidente como MarcoSAT-39 da TI; seguecm linhareu até o
Ponto P-097 de cga. 61" 24' 1338" We 8° 34' 35.73" S. localizado
oo limite da faixa de domínio da margem Sulda Estrada do lyarapé
Preto;segue em sentido Leste, acompanhando o limitedessafaixa dc
domínio, alé o PontoP-098decg* 61" 13'20.77" Wc 8" 36'28.22"
S; segueem linhareu alé o Ponto P-099dc cg* 61*13' 15.57" W
e 8" 36' 3642" S. localizado nacabeceira do Igarapé ÁguaLimpa c
coincidente com Marco M-32 da TI. segue a jusante por sua margem
dírciU alé o Ponio P-100dc cg.* 61" 9' 21.90" W c 8° 38' 59.18"S.
localizadocm sua confluência com o Igarapé Taboca;segue a jusanie
pela margem direíu do Igarapé Taboca alé o PonioP-I01 de cga.
61* T 9.76* W c 8* 38*15.07 S. localizado próximo à antiga estrada
vicinal Mineração Taboca c coincidente com o Marco SAT-37 da TI;
segue emtinha rett aléo Ponio P-102 decg* 61"7 5.49" We 8"
38' 17.45' S. coincidente com o Ponto A-I08 da TI; segue cm linha
relaalé o Ponio P-103de cg.a. 61" 6' 59.23' W e 8" 38' 25.13" S,
comcidcnle com o Ponto A-110 da TI; segue em linha rela alé o
Ponto P-104dc cg.a. 61" 6' 59.45*W e 8° 38* 31.76" S. coincidenie
como PontoA-I12da TI; segue em linhareu alé o Ponto P-105de
c.g.a.61*6' 58.08* W c 8" 38* 44,28" S. coincidente como Marco
M-27da TI; seguecm linha reta até o Ponio P-106dc cga. 61*6'
56.21" W e 8* 38' 55.23" S. coincidente com o Ponto A-II7 da TI;
seguecm linharcu alé o PonioP-107dc cga. 61*6' 57.96" Wc 8°
39*15.64* S, coincidente com o Marco M-26 da TI; segue cm linha
rela até o Ponto P-108 dc cg.a. 61" 6' 56.60" W e 8" 39"29.88" S.
coincidente com o Pomo A-122 da TI; segue em linha reta até o
Ponto P-109 dc c.g-a. 61° 6' 58.83" W c 8° 39" 35.73*S. coincidente
com o Ponto A-123 da TI; segue em linha reu até o Ponto P-110 dc
cg*. 61" 6* 57.98" We 8" 39* 49.52" S. coincidente como Marco
M-25 da TI; segue cm linha reu alé o Ponto P-ll) dc c.g.a. 61" 6'
56.32" W c 8* 39* 52.94" S. coincidenie com o Ponto A-126 da TI;
segue emlinha reUaiéo Ponio P-112 dc cga 61"T 23.40* Wc8°
40" 24.98" S. localizado na cabeceira de um igarapé sem denomi
nação; segue a montante por suamargem direita até o Ponto P-l 13de
cga. 61" 6' 9.76"Wc 8*42' 21.85* S. localizado na confluência do
igarapé com o limiteda Floresta Estadual dc Manicoré; seguecm
linha reu, acompanhando o limite dessa Floresta Estadual, alé o
Ponto PI14de cg* 61° 18* 45.44" Wc 8°4T 5495"S. coincidenie
com o Ponio P-06 da Floresu Estadual de Manicoré; icguc cm linha
reta. cm sentido Lesic. acompanhando trecho do limite Norte do
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Parque Estadual do Tucumfl. até o Ponto P-l 15 de c.g.a. 61° 21'
22.23" W c 8*47 56.80"S. localizadona confluênciado limitedesse
Parque Estadual com o Igarapé Água Azul; segue a montante pela
maigcm esquerda do igarapé ate o Ponto P-116 dc cga. 61" 21'
4746" W c 8° 43' 10.16" S. localizado na foz dc um iribuiário sem
denominação; segue a montante pelo margem esquerda desse tri
butário até o Ponio P-l 17 dc cg.a, 61" 23' 34.78"W c 8" 40*47.92"
S. localizadoem Sun cabeceira;segueem linha reta alé o Ponto P-l 18
dc cg.a.61"25'21.74" Wc 8° 40'21.37" S. localizado na margem
direita dc um uibulário do Igarapé Taboca, segue a juwitc pela
margem direíu desse inbulário aiéo Ponto P-119 dc cg.a. 61" 26"
43.11" W c 8" 41' 53.33* S, alé a sua foz. localizada na margem
esquerda doIgarapé Taboca: segue a monunie pelamargem esquerda
do igarapé atéo Pomo P-120 de cg*. 61"27' 37.10" We 8o 41'
23.95" S. localizado cm frente à foz dc um pequeno tributírio sem
dcnominaçlo; segue a montante pela margem esquerda desse tri
butário alé o Ponto P-121 dc C.g.a. 61" 2K1 0.35' W c 8° 42"16.86"
S. localizadocm sua cabeceira;segue cm linha reta até o Ponio P-122
dc cg*. 61°28'0.25" Wc 8°43'5.69" S;segue cmlinha reta atéo
Ponio P-123 dc cg*. 61° 27" 17.04' Wc 8° 43' 28.63" S; segue cm
linha reU até o Ponto P-124dc cga 61" 28"8.58" W c 8° 44' 10.81"
S, localizadona cabeceiradc um igarapésem denominação,segue cm
linhn reu até o Pomo P-I25 dc cg*. 61" 28* 1457* W c 8o 46'
37.56" S. localizado na confluência do Igarapé Jatuarana com um
tributário sem denominação,segue a jusanie pela margem direita do
Igarapé Jatuarana aléo Ponio P-126 decg*. 61° 27" 39.67" We 8o
AT 19.98" S. localizado na confluênciadesse igarapé com um pe
queno tributário dc sua margem direita; segue cm tinha reta. atra
vessando a divisa estadual enire os Estados dc Maio Grosso c Ron
dônia, alé o Ponto P-127dc cga, 61" 30"28.14* W c 8o 52' 3386"
S. localizadona cabeceira dc um igarapé sem denominação;segue a
jusante petamargem direito do igarapé ateo Ponto P-l28. dc c.g.a
6Io3l*4l.50"W c 8"56'43J6''S. localizado cm sua To/., no Rio Ji-
Paraná: segue a jusanie pela margemdireita desse rio aic o Ponto P-
129. de cg* 61°56'I8.46"W c 8"57*55.17"S. localizado no fozdo
Igarapé dosMarmelos. segue a montante pelamaigcm esquerdo desse
igarapé aléo Ponto P-130. dc cg.a. 6I"55'1I.74"W e 8"56'30,88'S.
loc.ili7.ido na foz de um igarapésem denominação,segue a montante
pela margem esquerda desse igarapé nié o Ponto P-131. dc cg*.
6r57"l0.93"W c 8"54'58.99"S. localizado na foz dc um inbulário
sem denominoçSo; segue a monunie pela margem esquerda desse
uibulário até o Ponio P-l32. de cg*. 61"5874.42*Wc 8*55'I3.72"S.
localizado na confluência dc dois cursos d"água formodores desse
tributário; seguea montante pclnmargem esquerda do curw> tfágua
mais ao Norte até o Ponio P-133. de cg* 6I*58'48.7S"W c
8S54'45.87"S. localizado cm sua cabeceira, segue cm linha reu alé o
Pomo P-134. de cg*. 6I*59'8.78"W c 8°5470.O9"S; segue cm linha
reU alé o Ponto P-135. dc cg.* 6I"59,I0.72"W c 8°5379.64*5.
localizado na cabeceira do Igarapé Preto;segue a jusante pelo mar
gemdireitado igarapé oiéo Ponto P-136. dc c.g.a 62°4'55.47"W c
8"5277.56"S. localizado na foz dc um igarapé tributário sem de
nominação; segue a montante pelamargem esquerda dessetributário
alé o Ponto P-137.de cg*. 62"5'57.20"W c 8"49'15.86"S.localizado
na confluência com um curso íágua sem denominação;segue em
linha reu até o Ponto P-l38 dc cg* 62" 5' 53.09*W e 8° 48' 30.95"
S. coincidente com o Marco M30S da Terra Indígena Tcnharim Mar
melos;segue cm linha reu até o Ponto P-139dc cg.a. 62° 5' 8,51" W
c 8° 48' Í46* S. coincidentecom o Marco M29S da Terra Indígena;
segue cm linhareu alé o Ponio P-140 dc cg*. 62" 4"539' Wc 8"
47 49.31* S. coincidente com o Marco M28S do Terra Indígena;
segue em linhareu alé o Ponto P-I4I dc cga. 62*3' 0.09"Wc 8"
AT 39.60" S. coincidente com o Marco M27S da Terra Indígena;
segue cm linha rela até o PontoP-142dc cg* 62° I' 51.21"W e 8"
47 52.51" S. coincidente com o Marco M26S da Terra Indígena;
segue cm linharelaalé o Ponto P-143 de cga. 62° I' 31.20* W c 8°
481 33J3" S. coincidenie com o Mnreo M25S da Terra Indígena;
segue cm linharetaalé o Ponto P-144 dc cga. 62" !•' 1.84" W c 8°
49* 33.24" S. coincidente com o Marco M24S da Terra Indígena,
segue em linhareu alé o Ponto P-145 dc cga. 62° 0* 9.43"W c 8°
49" 39.61" S. coincidenie com o Mnreo M23S do Terra Indigeno;
segue cm linharetaaté o Ponto P-146 dc c.g.a. 61° 59* 44.86" W c
8" 50" 42.17" S. coincidente com o Marco M22S da Terra Indígena;
segue em linharetaaté o Ponto P-147 de cg.a 61" 59* 18.44" W c
8" 51' 49.45" S. coincidente com o Marco M21S da Terra Indígena,
segue cm linhareu até o Ponto P-148 dc cga 61" 59" 28.76" W e
8* 52" 31.01" S, coincidenie com o Marco M20S da Terra Indígena;
segue cm linhareu alé o Ponto P-149 de cg*. 61* 58* 48,51" W c
8" 52" 37.57" S. coincidenie com o Marco MI9S do Terra Indígena;
segueem linhareUaté o Ponto P-l50 dccga 61*58" 9.98* Wc 8*
52* 43.85" S. coincidente com o Marco MI8S do Terra Indígena
segueem linhareu até o PontoP-I5I dccca 61" 57 30.21* Wc
8* 52' 27.25* S. coincidente com o Marco MI7S da Terra Indígena,
seguecm linharelaalé o PontoP-I52 dc ca* 61" 56' 56 14" Wc
8° 52" 41.33" S. coincidente com o Marco MI6S da Terra Indígena;
segue cmlinha retaatéo Ponto P-153 dccg*. 61° 56'11.56" Wc8"
52" 56J5" S. coincidenie com o Marco M15S da Tetra Indigcna,
segue cm linha reu aléo Ponto P-154 dccga 61"55'22.48* Wc
8° 52' 49.83" S, coincidenie com o Marco MUS dn Terra Indígena.
segue em linhareu até o Ponto P-155 de cga 61*54' 20.53* W c
8* 52' 24.05* S. coincidente com o Marco M13S da Terra Indígena.
segue em linhareu alé o Ponto P-156 de ce.a 61*53' 20.61" W c
8* 51' 59.11" S. coincidenie com o Marco M12S da Terra Indígena
segueem linharetaaté o Ponto P-157 dc cga 61° 57 22.40" W c
8* 51' 34.88" S. coincidente com o Marco MUS da Terra Indígena;
segue cmlinha reu atéo Ponio P-158 dc cg.* 61°51'20.21" We
8* 51' 15.33" S. coincidente com o Marco MIOS da Terra Indígena;
segue cm linha retn atéo Ponto P-159 dc cg*. 61°51'45.81" Wc
8* 50" 18.10" S. coincidente com o Marco M09S da Terra Indígena;
segue cmlinha rcu atéo Pomo P-160 dc cg*. 61°51' 39.28" Wc
8° 49* 45.58* S. coincidente com o Marco M08S da Terra Indígena,
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segue cm linha reta atéo Ponto P-I6I dccga 61° 51" 32.74" Wc
8° 48" 37.17" S. coincidente com o Marco M07S da Terra Indígena.
segueem linhn reu aié o Pomo P-162 dc cg*. 61* 51' 36.02" We
8* 47 32.02* S. coincidenie com o Marco M06S da Terra Indígena;
seguecm Unha rcu aié o Ponto P-l63 de cg.n 61" M* 302" Wc 8"
46' 52J5" S. coincidenie com o Marco M05S do Terrn Indígena
segue cm linha reu atéo Ponto P-164 dc cg*. 6|° 50 33.74" Wc
8" 46' 16.99' S. coincidenie com o Marco M04S da Terra Indígena;
segue em linha rcu oiéo Ponto P-l65dc cg.a 61"50* 43.56" Wc
8" 45' 18.40* S. coincidente com o Marco M03S da Terrn Indígena;
segue cm linharcu até o PontoP-166dc cg*. 61" 50* 1737"W e
8° 44' 18.17" S. coincidente com o Mnreo M02S da Terra Indígena;
segue cmlinha rcu aiéo Ponto P-l67dc cga. 61°49" 6.40" We 8*
44" 24 79" S. coincidenie com o Marco M0IS da Terra Indígena.
segue em linharcu até o PontoP-168dc cg.* 61° 48"18.07" Wc
8" 44' 29.30" S, coincidente com o Marco SAT-P13 do Terra Indígena
Tcnharim Mannclos; segue cm linha rcu ate o Ponto P-169 dc cga
61" 48' 333' W c 8* 44* 45.64' S. localizado na cabeceira do Rio
Branco; segue a jusanie pela margem direita desse rio alé o Ponio P-
170dc cg*. 61° 35' 25.93' We 8* 7 23.13" S. localizado na fozdo
Rio dos Macacos, na margem direita do Rio Branco; segue a mon
tante pela margem esquerda do Riodos Macacos alé o Ponio P-l71
de cg*. 61°37 9.96"Wc 8° 13'2610"S. localizado cm frente á foz
dc um igarapé sem denominação, segue a montante pela margem
esquerda do igarapé alé o Ponto P-172de cg*. 61" 28' 30.34' W c
8* 15' 54.26" S, localizado na confluência com um curso dágua
tributário de sua margem direíu; segue a monUnie pela margem
esquerda desse irikitnrioalé o Ponto P-173 dc cg*. 61" 27 15.83*
W c 8* 15'48.26*S. localizadoem sua cabeceira; segue cm linha rela
até o Ponto P-174 dc cg*. 61° 26' 58.65" W c 8° 16' 31.97* S.
localizado na cabeceira dc um curso o"água sem denominação tri
butário do Igarapé Boré, segue cm linha reta alé o Ponto P-l75 de
cg*. 61" 26'44.50"W e 8° 16' 39.94"S. localizado nocabeceira de
outro curso «Tágua semdcnominaçAo tributário do Igarapé Boré. se
gueo jusantepela margem direitadessecursoó*água ate o Ponto P-
176 de cg.a. 61" 23' 37.04' W c 8o 18" 2.90" S. localizado na
confluência com oulro tributário do igarapé Boré; segue a monlraic
peb margem esquerda dessecursodágua nléo Ponio P-177de cga.
61* 23' 20.38" W e 8* 16' 12.63" S. localizado cm sua cabeceira:
segue cm linharcu alé o Ponto P-178 de cg.* 61° 22' 50.68" W c
8* 16' 25-31" S. localizado no cabeceira dc um igarapé sem de
nominaçãoformador do Rio Machadinho:segue a jusante pela mar
gemdireitadeascigarapé até o Ponto P-179 de cg* 61° 19" 31.81"
W e 8" 14' 54.91" S. localrzado na confluência com o Rio Ma
chadinho; segue a monunie pela margem esquerda do Rio Macha
dinho até OPonto P-180dc cg*. 61" 25" 14.44" Wcffff 22.40" S.
localizadocm sun cabeceira; segue cm linha rcu até o Ponto P-181
dc cga. 61*24' 44.91" W c 8° 0" 19.76" S. localizado na cabeceira
dc um tributário dc um igarapé sem dcnonii nação; segue a jusante
pelamargem direíudo tributário aleo Ponio P-182 dc cg*. Ól"24'
7.82" W c 8° 0* 28.38" S. localizado cm sua confluência com o curso
principal do igarapé; seguecm linhnrcu alé o Ponto P-183dc c.g.a.
61* 23' 30.28" W c 8° 0" 24.34" S; segue cm linha rcu oté o Ponto
P-184 dc cg*. 61*22" 33.90"Wc 8*0*57.20'S: seguecm linhareta
até o Ponto P-185dc cg* 61° 22' 38.39' W c 8° I' 29.44" S; segue
cm linha rcu alé o Pomo P-186 de cg.a 61" 21' 22.84* W c 8° 2'
31.48* S. segue cm linha rcu aié o Pomo P-187 de cg*. 61° 20"
51.91" Wc 8" 2'41.93" S: segue cm linha rela até o Pomo P-I88dc
cg*. 61* 20* 19.25" W c 8* 2' 42.47" S: seguecm linha rcu ale o
Ponto P-189 dc cga. 61° 19* 46.99" W e 8° 2' 37.40' S; segue cm
linha rcu alé o Ponto P-190dc cg* 61° 19* 17.41' W c 8° 2* 23.62*
S; Kgue cm linha reu alé o Ponto P-I91 dc cg* 61° 1* 58.71* W
c 8° 2*39.14* S. localizado na foz de um tributário do Igarapé do
Borrachudo; seguea monuniepela margem esquerda do igarapé até
o Ponto P192dc cg*. 61* 18* 19.77* Wi 8° 3'9.28" S. focalizado
na confluência com um pequeno tributário do Igarapé Borrachudo;
seguea monUnie pela margem esquerda desse tribuurioaié o Pomo
P-193 dc cg*. 61" 17 23.21" W c 8*4" 1.18" S. localizado cm sua
cabeceira; segue cm linha rcu aié o Pomo P-I94 dc cg.a 61* IT
10.28" W c 8* 4' 31.07*S; segue cm linha reta até o Ponto P-l95 dc
cg*. 61* 16' 57.15"W c 8" 5' 0.87" S; segue cm linha rcu até o
Ponto P-196 dc cga. 61° 16"44.02* W c 8" 5' 30.68" S; segue em
linhareüatéoPonioP-197dccg.a6I* 16' 1344" W e 8° 5' 42.10*
S; segueem linhareu aié o Ponio P-198 dc cg* 61° 15' 52.16"W
e 8* 5' 49.36" S. localizado na cabeceira dc um igarapé sem de
nominação, tributário do Igarapé Jará; segue a jusante pela margem
direiu desse tributário alé o Ponto P-199dc cg*. 61° 14'40.14* W
c 8" 6' 48.91" S. localizado ra confluência com outro tributário sem
denominação; segue cmlinha reu alé Ponto P-200 dccg* 61° 13'
39.07*W c 8° 9' 36.74"S. localizado na confluência dc dois igarapés
sem denominação; segue em linhn rcu aié o Ponto P-2QI dc cg*.
61* 12' 37.63" W c 8" 10"46.06" S. localizado na foz dc um pequeno
uibulário dc um igarapé sem denominação: seguen monlanle pela
margem esquerda do igarapé ale o Ponto P-202 dc cga. 61" 13'
53.94" W c 8° 13' 33.28" S. localizado nn foz dc um trthulário sem
denominação, segue a moninntc pcln mnrgcn. esquerda desse tri
butário, em direção Sul.até o Ponto P-203 dc cg*. 61° 15'2.31"W
c 8* 16'6JS~ S. localizadocm sua cabeceira; segue cm linha rcu aié
o Ponto P-204dc cga. 61" 14* 32.80"W c 8* 15'52.56"S; segue cm
linharcu alé o Ponto P-205de cg*. 61" 14'3.30"Wc 8* 15* 38.57"
S; seguecm linharcu oté o PontoP-206dc cga. 61* 13'33.80"W
e 8* 15'24.58" S: segue cm linha reU até o Pomo P-207 dc cg a. 61°
13'4.30" W e 8° 15' 10.59"S; segue em linha rcu alé o Ponto P-208
dc cg*. 61° 12'34.42" Wc 8° 15'23.77" S; seguecm linhareu até
o Ponto P-209 dc cg*. 61° 12' 7.21"Wc 8° 15* 5.75"S; seguecm
linhn reta até o Pomo P-210 dc cg*. 61° II' 38,73* W e 8° 14'
4981" S; segue cm linha rcu alé o Pomo P-2II dc cg*. 61° II'
7.14"W e 8* 14'41.50" S: seguecm linharcu ate o Ponto P-212 dc
cga, 61" 10'34.61"W c 8* 14'44.59"S; segue cm linharcu oic o
PontoP-213 dc cg.a 61" 10* 16.03" W e 8° 15' 11.36" S: seguecm
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DECRETA:
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Documento:

02001.049775/2011-60 .

Data: QR.iJJ2jMA Eletrobras
Eletronorte

EEM-3Í7-2011 Brasília, 30 de setembro de 2011.

Uma sra.

Gisela Damm Forattini

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

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

SCEN Trecho 2, Bloco C. Io andar. Edifício Sede do IBAMA
70.818-900 - Brasília DF

Assunto: processo de licenciamento ambiental do AHE Tabajara (ns
02001.004419/2007-31)

Prezado Senhora,

A Construtora Queiroz Gaivão S.A., a Eletrobras Eletronorte e a Eletrobras
Furnas são detentoras de registro ativo junto à Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL (processo 48500.002234/2007-63) para realização dos
Estudos de Viabilidade do Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara, localizado no
rio Ji-Paraná (ou Machado), estado de Rondônia.

O início do processo de licenciamento ambiental do empreendimento foi
solicitado pela Construtora Queiroz Gaivão S.A. junto ao IBAMA em 28 de
junho de 2007. Por meio do Ofício ns 760/2007-DILIC/IBAMA, de 23 de
outubro de 2007, o IBAMA informou a aprovação da solicitação e o início do
processo com número 02001.004419/2007-31.

Em 7 de julho de 2007, foi realizada reunião entre a equipe técnica da
DILIC/IBAMA, técnicos das áreas de engenharia e meio ambiente da Eletrobras
Eletronorte e representante da Construtora Queiroz Gaivão S.A., para
apresentação das características do AHE Tabajara.

No período entre 1 a 7 de março de 2008, foi realizada a vistoria técnica do
IBAMA à região do empreendimento. Participaram técnicos da DILIC/IBAMA,
integrantes da equipe técnica responsável pelo licenciamento ambiental do
empreendimento, os chefes do PARNA dos Campos Amazônicos e da REBIO do
Jaru, representando o ICMBio, e técnicos da Eletrobras Eletronorte. Durante a
vistoria técnica foram realizadas reuniões com a comunidade da vila de
Tabajara, com o Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste e demais
autoridades do município, e com representantes da SEDAM, FUNAI, dentre
outras instituições, em Porto Velho.

Por meio da correspondência DICEN/008/08, de 14/04/2008, o titular do
processo de licenciamento ambiental encaminhou à DILIC/IBAMA cópias da
proposta do termo de referência para o EIA/RIMA do empreendimento e os
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Eletrobras
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documentos com a inclusão da Eletrobras Eletronorte no registro ativo da
ANEEL para os Estudos de Viabilidade do Aproveitamento Hidrelétrico
Tabajara.

Por meio do Ofício n° 826/2008 - DILIC/IBAMA de 10 de outubro de 2008, o
Diretor da DILIC informou a impossibilidade do IBAMA formalizar o
encaminhamento do termo de referência para o EIA/RIMA do AHE Tabajara,
devido manifestação do ICMBio (Ofício n° 201.2008/DIREP/ICMBio, de 2 de
maio de 2008) contrária à continuidade do procedimento de licenciamento do
empreendimento, em razão desse afetar unidade de conservação de proteção
integral.

Por meio da Portaria ICMBio n° 159 de 20/04/09, foi criado um Grupo de
Trabalho integrado por técnicos do ICMBio e Ministério de Minas e Energia para
"Avaliar e propor ao ICMBio aprimoramentos no Decreto de criação do PARNA
dos Campos Amazônicos". O relatório do GT foi apresentado em agosto de
2009, indicando alterações nos limites do PARNA.

Em 15 de agosto de 2011 foi publicada no D.O.U. a Medida Provisória n° 542
de 12/08/11, que dispõe sobre alterações nos limites do Parque Nacional da
Amazônia, do Parque Nacional dos Campos Amazônicos e do Parque Nacional
do Mapinguari.

Com relação ao PARNA dos Campos Amazônicos, a MP 542 redefine seus
limites, ampliando sua área original de 873.570 ha para 961.320 ha e
excluindo de seus limites as áreas de alagamento do lago artificial a ser
formado pela barragem da Usina Hidroelétrica de Tabajara em sua cota 80
metros e seus remansos (Art. 5e, § 4Q).

c
Além disso, o Artigo 1- da MP 542 coloca que fica permitida, dentro dos limites
do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, com a devida autorização do
órgão responsável pela unidade, a realização de estudos de viabilidade técnica,
econômica e ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Tabajara, incluídos
os estudos de impacto ambiental - EIA.

Uma vez que foi excluída do PARNA dos Campos Amazônicos a área do
reservatório e remansos do AHE Tabajara, o empreendimento não mais afeta
diretamente (sobreposição com inundação) a unidade de conservação de
proteção integral.

Considerando esse fato, solicitamos à DILIC/IBAMA a retomada do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento.

Sirviani Froehlich

Superintendente de Meio Ambiente
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO IX) MEIOAMBIENTE E DOSRECI RSOS NAU RAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCENTrecho 02. Edifício Sede. Bloco C, 1°Andar. Brasília/DF CEP: 70.818-900

Tel: (61) 3316.1212 - ramal 1595 - Fax: (61) 3225.0564 - URL: http:/Avww.ibama.gov br

Oficio Circular n°0"V/2011 - CGENE/D1L1C/IBAMA

Brasília,o)\de outubro de 2011.

Ao Senhor

Dalmo Vieira Filho

Diretor doDepartamento do Patrimônio Material e Fiscalização - IPHAN
SBN Quadra 2. Edifício Central Brasília - 6o andar ,
Edifício Sede. Bloco G, Ioandar.

70040-904 - Brasília - DF Fone: (61) 20246280 / Fax: (61 )2024.6275

Assunto: AHE Tabajara - licenciamento ambiental.

PA: 02001.004419/2007-31.

Senhor Diretor.

1- Informo que foi retomado o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento AHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-paraná no estado de
Rondônia, sob o número 02001.004419/2007-31.

2- Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, e de acordo com a Instrução Normativa
Ibama 184/2008. encaminho TR proposto pela empresa proponente do projeto para as
contribuições consideradas pertinentes,.

3- Informo que as manifestações e sugestões, caso sejam de interesse dessa
Instituição, deverão ser encaminhadas ao Ibama. no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir
do recebimento deste.

4- Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente. í^

Anexo: Termo de Referência

1

Adriano Arrepia de Queiroz ^*^ , r
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica f/~\ ^NSj
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Brasília, c\)\ de outubro de 2011.

Ao Senhor

ELOl FERREIRA DE ARAUJO

Presidente da Fundação Palmares
Setor Comercial Sul Q. 09 - Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B. 2oandar
70.308-200 Brasília - DF Fone: 61-34240175 / Fax: 61-32260351

Assunto: AHE Tabajara - licenciamento ambiental.

PA: 02001.004419/2007-31.

Senhor Presidente.

1. Informo que foi retomado o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento AHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-paraná no estado de
Rondônia, sob o número 02001.004419/2007-31.

2. Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, e de acordo com a Instrução Normativa
Ibama 184/2008, encaminho TR proposto pela empresa proponente do projeto para as
contribuições consideradas pertinentes,.

3. Informo que as manifestações e sugestões, caso sejam de interesse dessa
Instituição, deverão ser encaminhadas ao Ibama. no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir
do recebimento deste.

4. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

PROTOCOLO GERAL7FCP/MINC

Rec«to«moB Onqina* *r*±r£-4,J.O QOo/l

Asslnatura:

Adriano Arrepia de Queiroz
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica

Anexo: Termo de Referência
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BrasíliaS\)Ade outubrodc 2011.

Ao Senhor

ALOYSIO ANTÔNIO CASTELO GUAPINDAIA

Diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável
Fundação Nacional do índio- FUNAI
SEPS 702/902, Ed. Lex, 2o Andar
70.390-025 - Brasília - DF Fone: (61)33133662 /Fax: (61)33133830 -52. 3<LC .£ .} /

Assunto: AHE Tabajara - licenciamento ambiental.

PA: 02001.004419/2007-31.

Senhor Diretor,

1. Informo que foi retomado o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento AHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-paraná no estado de
Rondônia, sob o número 02001.004419/2007-31.

2. Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, e de acordo com a Instrução Normativa
Ibama 184/2008, encaminho TR proposto pela empresa proponente do projeto para as
contribuições consideradas pertinentes,.

3. Informo que as manifestações e sugestões, caso sejam de interesse dessa
Instituição, deverão ser encaminhadas ao Ibama, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir
do recebimento deste.

4. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

Adriano Arrepia de Queiroz
Coordenador Geral de Inffaestrutura de Energia Elétrica

Anexo: Teimo dc Referência
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INSTITUTO BRASILEIRO IX) MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATI RAIS RENOVÁV EIS-IBAMA

SCEN Trecho 02. Edifício Sede. BlocoC, Io Andar. Brasflia/DF CEP: 70.818-900
Tel: (61) 3316.1212 - ramal 1595 - Fax: (6113225 0564- URL: http7Avwvv.ibama.gov.br

Oficio Circular n° 0^/2011 - CGENE/D1LIC/IBAMA

Brasília,-^ de outubro de 2011.

Ao Senhor

RÔMi LO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELO
Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
EQSW 103/104 Bloco C Complexo Administrativo Setor Sudoeste
70.670-350 Brasília/DF Fone: (61)33419101

Assunto: AHE Tabajara - licenciamento ambiental.

PA: 02001.004419/2007-31.

Senhor Presidente.

1. Informo que foi retomado o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento AHE Tabajara. proposto para ser implantado no rio Ji-paraná no estado de
Rondônia, sob o número 02001.004419/2007-31.

2. Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, e de acordo com a Instrução Normativa
Ibama 184/2008, encaminho TR proposto pela empresa proponente do projeto para as
contribuições consideradas pertinentes,.

3. Informo que as manifestações e sugestões, caso sejam de interesse dessa
Instituição, deverão ser encaminhadas ao Ibama, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir
do recebimento deste.

4. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Adriano'Arrepia de Queiroz
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica

Anexo: Termo de Referência

•OCOLO GERALiCUBio
RECEBiDO £M&d_l±jJjj_.
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MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENIE
INSI11 ( IO BRASILEIRO DO MEIO AMBIEN IEEDOS REC URSOS NAU RAIS RENOVAVEIS- IBAMA

St in Trecho 02. Edifício Sede. Bloco C, r Andar, Brasflia/DF CEP 70 818-900
Pel: (61) 3316.1212 -ramal 1595 - Fax: (61) 3225.0564 - URL: http://www.ibama.gov.br

Oficio Circular n° (^-f/2011 - CGENE/D1LIC/IBAMA

Brasilia.Q-Jde outubro de 2011.

Ao Senhor

JARBAS BARBOSA

Secretário de Vigilânciaem Saúde
Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios -~\
Edi fício Sede, Bloco G, 1° andar. ^6^
70.058-900-Brasília-DF Fone: (61)3315.3777 /Fax: (61) 3321.1168

Assunto: AHE Tabajara - licenciamento ambiental.

PA: 02001.004419/2007-31.

Senhor Secretário,

L Informo que foi retomado o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento AHE Tabajara. proposto para ser implantado no rio Ji-paraná no estado de
Rondônia, sob o número 02001.004419/2007-31.

Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, e de acordo com a Instrução Normativa
Ibama 184/2008, encaminho TR proposto pela empresa proponente do projeto para as
contribuições consideradaspertinentes,.

Informo que as manifestações e sugestões, caso sejam de interesse dessa
Instituição, deverão ser encaminhadas ao Ibama. no prazo máximo de 15 (quinze) dias apartir
do recebimento deste.

4- . Sendo oque se apresenta para omomento, coloco-me adisposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Anexo: Termo cie Referência

AdrianV Arrepia de Queiroz
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica

RECEBIDO,
Pf

Eml_



••



SI RVIÇO PÚBLICOFEDERAL
MINISTÉRIO IX) MEIOAMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATI RAIS RENOVÁVEIS- IBAMA
si IN Ireeho02. Edifício Sede, Bloco C. Io Andar. Brasflia/DF CEP: 70 818-900

rei: (61) 3316.1212 - ramal 1595 - Fax: (61) 3225.0564 - URL: hUp://www.ibama.gov br

Oficio Circular n^^Ol 1-CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília^de outubro de 2011,

A Senhora

ANA CAROLINA FARIA E SILVA SANTELLI
Coordenadora Geral do Programa Nacional de Controle da Malária - SVS/MS
Ministério da Saúde- Esplanada dos Ministérios
EdifícioSede, BlocoG, Ioandar, sala 143.
70.058-900 -Brasília -DF Fone: (61)3315.3277/Fax: (61)3321.1842

Assunto: AHE Tabajara - licenciamento ambiental.

PA: 02001.004419/2007-31.

Senhora Coordenadora,

'• Informo que foi retomado o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento AHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-paraná no estado de
Rondônia, sob o número 02001.004419/2007-31.

Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, e de acordo com a Instrução Normativa
Ibama 184/2008, encaminho TR proposto pela empresa proponente do projeto para as
contribuições consideradas pertinentes,.

Informo que as manifestações e sugestões, caso sejam de interesse dessa
Instituição, deverão ser encaminhadas ao Ibama, no prazo máximo de 15 (quinze) dias apartir
do recebimento deste.

4- Sendo oque se apresenta para omomento, coloco-me adisposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Anexo: Termo de Referência

i^ala-òb

Adriana. Ajtrepia de Queiroz
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica
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lei: (61) 3316.1212 - ramal 1595- Fax: (61) 3225.0564 - URL: http://www.ibama.gov.br

Ofício Circular n°0^72011 - CGENE/DILIC/1BAMA

Brasília, QAde outubro de 2011.

Ao Senhor

MARIO ALVES DA COSTA

Prefeito de Machadinho do Oeste - RO

Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste - RO
Av. Rio de Janeiro, n° 3094 - Centro
76.868-000 - Machadinho do Oeste - RO Fone: (69)35813016/ Fax: (69)3581 3723

Assunto: AHE Tabajara - licenciamento ambiental.

PA: 02001.004419/2007-31.

Senhor Prefeito,

1. Informo que foi retomado o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento AHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-paraná no estado de
Rondônia, sob o número 02001.004419/2007-31.

2. Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, e de acordo com a Instrução Normativa
Ibama 184/2008. encaminho TR proposto pela empresa proponente do projeto para as
contribuições consideradas pertinentes,.

3. Informo que as manifestações e sugestões, caso sejam de interesse dessa
prefeitura, deverão ser encaminhadas ao Ibama, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir
do recebimento deste.

4. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

Adriano Arrepia de Queiroz
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica

Anexo: Termo de Referência
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE E DOSRECURSOS NATIRAIS RENOVÁVEIS-IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede. Bloco C, Io Andar. Brasília/DF CEP: 70.818-900

Tel: (61) 3316.1212 - ramal 1595 - Fax: (61) 3225.0564 - URL: http://www.ibama.gov.br

Oficio Circular n^^Oll - CGENE/DILIC/IBAM A

Brasília.^ de outubro de2011.

A Senhora

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
Estrada do Santo Antônio, 5323 - Triângulo. Porto Velho - RO
CEP: 76805-810 Fone/fax: (69) 3216-1059/ (69) 3216-1045/ (69) 3216-1084

Assunto: AHE Tabajara - licenciamento ambiental.

PA: 02001.004419/2007-31.

Senhora Secretária.

1. Informo que foi retomado o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento AHE Tabajara, proposto para ser implantado no rio Ji-paraná no estado de
Rondônia, sob o número 02001.004419/2007-31.

2. Visando dar início ao processo de elaboração do Termo de Referência que
orientará a elaboração do EIA/Rima do projeto, e de acordo com a Instrução Normativa
Ibama 184/2008. encaminho TR proposto pela empresa proponente do projeto para as
contribuições consideradas pertinentes,.

3. Informo que as manifestações e sugestões, caso sejam de interesse dessa
Instituição, deverão serencaminhadas ao Ibama, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir
do recebimento deste.

4- Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Anexo: Termo de Referência

-<7Adriano Arrepia de Queiroz
Coordenador Geral dè Infraestrutura de Energia Elétrica
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Esplanada dos Ministérios. Edifício Sede.
Io andar. Ala Norte - CEP 70.058-90(1

Tel. (61)3213-8448

Ofício n.° ^ /2011-GAB/DEVEP/SVS-MS
Brasília,cFV de outubro de 2011

Ao Senhor

ADRIANO ARREPIA DE QUEIROZ
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica - IBAMA
SCEN Trecho 02 Edifício Sede, Bloco A. Io Andar
70818-900-Brasília/DF

Assunto: AHE Tabajara - Licenciamento Ambiental

Senhor Coordenador,

Em resposta ao Ofício ao ofício Circular n° 07/2011 - CGENE/DILIC/IBAMA
encaminhamos em anexo a Nota Técnica N° 38/2011/CGPNCM, contendo as condicionantes da
Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS para a elaboração dos Estudos de Avaliação do
Potencial Malarígeno, de acordo com as Portarias SVS/MS n° 47, de 29/12/2006 e n° 45 de
13/12/2007.

Recomendamos que o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde
do Trabalhador- DSAST/SVS/MS seja provocado por esse órgão para realizar a análise e
pronunciamento sobre as outras questões de saúde, que devem ser abordadas no Termo de
Referência em questão.

Para informações adicionais, a Coordenação Geral do Programa Nacional e
Controle de Malária está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários, pelos telefones (61) 3315-3295/3277.

Atenciosamente,

CGPNCM/DEVIT/SVS

rãü(Jío Maieróvitch Pessanha Henriques
Diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Malária

Esplanada dos Ministérios. Edifício Sede, Ioandar. Ala Sul
70.058-900 Brasília-DF

Tel. 3315.3295/3277

NOTA TÉCNICA N° 38/2011/CGPNCM/DEVIT/SVS/MS

Assunto: AHE Tabajara - Licenciamento Ambiental

16?

1. Em resposta ao ofício Circular n° 07/2011 - CGENE/DILIC/IBAMA, com registro no
SIPAR n° 52000.184628/2011-41. a Coordenação de Malária se manifesta da seguinte maneira a
respeito do Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e
Respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara:

2. Incluir no item 2.2. Regulamentação Aplicável as normativas referentes à malária:

a) Resolução n° 286, de 30/08/2001 que dispõe sobre o licenciamento ambiental de
empreendimentos nas regiões endêmicas de malária;

b) Portaria nn 47. de 29/12/2006 que dispõe sobre a Avaliação do Potencial Malarígeno e
o Atestado de Condição Sanitária para os projetos de assentamento de reforma agrária
e para outros empreendimentos, nas regiões endêmicas de malária;

c) Portaria n° 45. de 13/12/2007 que dispõe sobre a emissão do Laudo de Avaliação do
Potencial Malarígeno e do Atestado de Condição Sanitária pelas Secretarias de Estado
da Saúde pertencentes à Amazônia Legal, estabelece parâmetros para o repasse de
recursos e padroniza os procedimentos para estudos entomológicos.

3. Solicitar do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Sáude do Trabalhador-
DSAST/SVS/MS análise e pronunciamento sobre as questões de saúde que devem ser
abordadas no item 3.6.3 Meio Socioeconômico e Cultural, constante no documento.

4. Solicitar da Secretaria de Saúde Indígena/MS análise e pronunciamento sobre as questões de
saúde indígena que devem ser abordadas nos estudos socioeconômicos.

5. Em relação às exigências da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para a
emissão do Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM) e Atestado de Condição
Sanitária (ATCS) em atividades ou empreendimentos localizados na Região Amazônica, os
seguintes procedimentos deverão ser observados:

CGPNCM/DEVIT/SVS
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a) Avaliação do Potencial Malarígeno (APM): Procedimento necessário para verificaria
ocorrência ou não de casos de malária e seus fatores determinantes e condicionanres.
na área proposta para implantação de atividades ou empreendimentos e suas áreas de
influência, sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme estabelecido na resolução
CONAMA N° 286/2001. com objetivode prevenire mitigar os fatores determinantes e
condicionantes da transmissão da malária.

b) A Avaliação do Potencial Malarígeno é o documento que o empreendedor deve
protocolar na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para que esta
emita o Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM).

c) O LAPM é condição prévia para o licenciamento a emissão da Licença Prévia pelo
IBAMAt

d) Os diferentes tipos de atividades ou empreendimentos são responsáveis pordiferentes
impactos e, assim sendo, devem ser amostrados de forma diferente. Assim, caberá ao
empreendedor protocolar, antes de iniciar os estudos, um pedido de aprovação da
proposta do plano amostrai para o levantamento entomológico. Caberáà SVS avaliar o
requerimento no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, antes do protocolo da Avaliação
do Potencial Malarígeno da SVS.*r-v

e) Tópicos que devem constar na Avaliação do Potencial Malarígeno:

1. Os estudos devem ser iniciados pela identificação de quais características da
atividade ou do empreendimento podem potencializar a transmissão de malária
(modificação no fluxo dos corpos d'água, represamento. alteração do curso dos
corpos d'água, aumento dos níveis dos lençóis freáticos, aumento do fluxo de
populações humanas de áreas não endêmicas e endêmicas de malária, etc).

2. Identificação do(s) município(s) onde a atividade ou o empreendimento será
implantado.

i. Nome e código do IBGE;
ii. UF;

iii. População total, população urbana e população rural:
iv. N° populacional da Área de Influência Direta (AID) e Indireta (Ali):
v. Limites geográficos com outros municípios;

vi. Principais atividades econômicas do(s) município(s).

3. Avaliação epidemiológica da malária do(s) município(s).
i. Informações relacionadas aos três últimosanos completos,

ii. Número de casos de maláriano(s) município(s) em cada ano;
iii. índice Parasitário Anual (IPA);
iv. Percentual de malária falciparum em relação ao total de casos de malária

(IFA);
v. Risco (Alto: IPA> 50. médio: 50 > IPA > 10 , baixo: IPA < 10).

vi. Informações do número de casos de malária em área urbana e rural
(assentamentos e área indígena),

vii. Informações epidemiológicas nas localidades da AID e Ali da atividade
ou empreendimento.

CGPNCM/DEVIT/SVS





viii. Identificar o risco de transmissão de malária na localidade onde a

atividade ou empreendimento será implantado,
ix. Indicar se a localidade da atividade ou empreendimento faz fronteiras

com localidades de transmissão ativa de malária.

x. Acrescentar relatório epidemiológico, procurando relacionar a
transmissão da malária com o aumento populacional decorrente da AjV
implantação doa ath idade ou empreendimento. Çfll*-

pwc. i*
10. Avaliação Entomológica. Rubric*.

i. Identificação de Criadouros.
ii. Identificar e georreferenciar, dentro do universo de corpos d'água que

podem ser afetados pelo empreendimento, os criadouros potenciais para
Anopheles Meigen, 1818 (os mosquitos transmissores da malária);

iii. Criadouros permanentes, temporários, artificiais e naturais;
iv. Tipos de criadouros: igarapé, lagoa, açude, remanso, rio, represa, ou

outro tipo;
v. Identificar o tipo de controle e/ou manejo de criadouros realizados

pelo(s) município(s).
vi. Identificação dos vetores.

vii. Coleta de adultos: Deve-se realizar uma captura de doze horas e duas de
quatro horas em cada ponto de coleta, simultaneamente no intra e
peridomicílios. A amostragem mínima deve ser representativa da área
de influência do empreendimento. Além disso, elas devem ser
realizadas em aglomerados residenciais o mais próximo possível dos
criadouros positivos,

viii. Coleta de imaturos: A metodologia de pesquisa larvária, a ser aplicada
em cada ponto de coleta, está descrita na Nota Técnica da Coordenação
Geral do Programa Nacional de Controle da Malária (CGPNCM)
n^On/CGPNCM/SVS.^MS, de 04 de Junho de 2007.

ix. As atividades de captura, a ser apresentada na Avaliação do Potencial
Malarígeno, devem ser realizadas em três campanhas 1): nos períodos
do ano correspondentes à maior densidade anofélica, no início e final
dos períodos chuvosos. 2) uma captura na época de menor pluviosidade.

11. Identificação das principais infra-estruturas de saúde do(s) município(s).
i. Existência de Programa de Atenção Básica;

ii. Cobertura municipal do PACS: % total. % área urbana. % área rural:
iii. Existência de Programa de Controle da Malária no município;
iv. Descrição da infra-estrutura do Programa de Controle da Malária no

Município;
v. Existência de Núcleo de Entomologia no(s) município(s);

vi. Número de laboratórios de malária existentes no(s) município(s);
vii. Número de laboratórios de malária existentes na área de influência

direta e indireta da atividade ou empreendimento.

1) Plano de Ação para o Controle da Malária - PACM Planejamento das atividades
voltadas para o controle da malária e de seus vetores nas diversas fases da atividade ou
empreendimento, de modo a prevenir, eliminar ou controlar os fatores da transmissão
da malária, surgidos e/ou potencializados.

CGPNCM/DEVIT/SVS
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g) O PACM é o documento que o empreendedor deve protocolar na Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para que esta emita o Atestado de
Condição Sanitária (ATCS).

h) O ATCS é condicionante para a emissão da Licença de Instalação pelo IBAMA.

i) Tópicos que devem constar no PACM:
proc

1. Deve ser elaborado de acordo com as informações contidas na A^anaçao do
Potencial Malarígeno e deve levar em consideração o aumento populacional e a
população residente na AID e Ali da atividade ou empreendimento. Deve ter
como principal objetivo mitigar o impacto na transmissão de malária, para que
se prcvina o incremento da transmissão de malária na AID e Ali, durante a fase
de instalação da atividade ou empreendimento.

2. Informar as medidas para o controle da malária durante a instalação da
atividade ou empreendimento, que serão desenvolvidas pelo empreendedor no
canteiro de obras e alojamentos dos trabalhadores (controle vetorial.
diagnóstico e tratamento, promoção da saúde, educação em saúde e
mobilização social).

3. Proposta do empreendedor para mitigar o serviço de vigilância de malária do
município durante a instalação da atividade ou empreendimento, em
decorrência do aumento populacional.

4. Detalhamento dos recursos propostos para incrementar a estrutura da vigilância
de malária no(s) município(s).

5. Cronograma de execução das atividades propostas no PACM. durante a fase de
instalação da atividade ou empreendimento.

Sheila Rodrigues RodÓVálho
Técnica/PNCM

De acordo.

Em SR/ AQ /90.l>jN

CGPNCM/DEVIT/SVS

Brasília. 25 de outubro de 2011. //

->

)epartamento3e Vigilância Das Doenças Transmissíveis

Cláudio Maimvücfi tossonfo fknrkues
Diretor do Departamento de VlQilancla

dM Doenças TranwnhrtlveJ-j

fartíabraKaíeSilva

Coordenador Ge/áydo,PNCM
Suostit
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Ministério da Cultura

IPHAN
Ofício n° 0206/11 -CNA/DI PAM/IPH \\

•

. II. I

>NA1

A Sua Senhoria o Senhor

Adriano Arrepia de Queiroz
(axitdenador Geralde Infraestrutura de Ienergia Idétrica
IBAMA

S( I \ Tçcho 2 , EdifícioSede do IBAMA. Bloco A, térreo-
70818-90Õ-Brasília-DF

CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

Departamento do Patrimônio

Material E Fiscalização

SEPS - Quadra 713/913 Sul - Bloco D
3° andar _

70.390-135 - Asa Sul -fi-B-f^ "r M ^ "

**«——IV—-
Brasília, 28 de ourubn >de 2011. *

IPHAN/PROTOC.SEDl

014-50.015046/2011-59

Al i ,/l '201

\ssLituo: Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA -Aproveitamento Hidrelétrico AIIE Tabajara

Senhor (Coordenador.

Em resposta ao Ofício n°()7/2()ll CGENE/DILIC/IBAMA, informamos que
deverão constar no Termo de Referência em tela, no item 3.6.3 Socioeconômico e Cultural, de maneira
a orientar o conteúdo do diagnóstico arqueológico do I IA RIMA. de acordo com as Portarias Iphan
n°. 230/02 e 07/88 e Portaria Intcrministenal n"419/ll. Anexo 11I-D:

Realização de um diagnóstico do patrimônio arqueológico das áreas de influência direta
do empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados secundários,
contextualização arqueológica, etnohistórica e levantamento e prospecçáo arqueológica
de campo, ao menos em sua área de influência direta, para proceder à caracterização
geral da região no que toca ao patrimônio arqueológico;

Apresentação de estudos referentes à área do patrimônio arqueológico e cultural que
incorporem os aspectos antropológicos e ctnohistóricos, envolvendo as áreas de
influência direta do empreendimento;

Realização de resgate dos sítios arqueológicos identificados bem como análise
laboratorial do material recolhido;

Elaboração de um programa cie educação patrimonial que possa abranger as
comunidades atingidas e os trabalhadores das obras;

Elaboração de programas de proteção, prospecçáo e de resgate arqueológico
compatíveis com os cronogramas cias obras.

- Diagnóstico dos bens materiais, de valor cultural (históricos, paisagísticos, espeleológicos
e paleontolôgicos), cie interesse nacional regional ou local, protegidos ou não, na Área cie
Influência Direta;

- Diagnóstico dos bens imateriais, de valor cultural, na Área de Influência Direta,
contemplando suas tradições e manifestações populares, tanto em sua materialidade
(artesanato, culinária, arquitetura vernacular e outros especificando os espaços de

Mv í/i
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ocorrência) quanto sua ímatenalidade (folclore, danças, crenças, modos de vida tradicionais
e outros, especificando os espaços de ocorrência).

Informo que tais exigências são imprescindíveis para que o processo de Licenciamento
Ambientai do empreendimento em epígrafe possa garantir, também, que o patrimônio cultural presente
no local possa ser devidamente protegido.

\icnciosamcntc.

logçno JosélUias
Coordenador de Pesquisa e Licenciamento Arqueológico

CNA/DEPAM/IPHAN

MTF 2/1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAI

Oficio Circular n" 0^72011 - CGENE/DILIC/IBAMA

IPHAN/PKOTOC.SEDfc
01450.015168/2011-45

«ÍA V201I

M*»—

Ao Senhor

-B^vKrViErRA Filho

Brasília,^ de outubro de 201

SBN Outlr^CT•t0r° LiT^ Màterial eFis<^zação -IPHANMiíN Quadra 2. Edifício Central Brasília - 6o andar
Edifício Sede, Bloco G. Io andar.

'andar.

Fone: (61) 20246280 / Fax: (61)2024.627570040-904 - Brasília - DF

Assunto. AHE Tabajara - licenciamento ambiental.
PA: 02001.004419/2007-31.

Senhor Diretor.

LoreendimenífA^T^L!? ^f* ° Pr°CeSS° de lice™amento ambiental do
RoEf,"t^ — - * **—- estado de

orientará aelaSo ^Futi™ T""? ^ elab°raÇã° d° Tem° de Referência *»Ibama 184/2^ Cde aCOrd° COm a*»*•*• Normativa
contribuiçõesco^^^í^ ^ "^ ^— do !***> para as

Lituiç^d^ "SU86StÕeS' ^ Sejam de interesse *-do recebimentldíste Cntam,nhadas a° Ibama> no Prazo '̂ ximo de 15 (quinze) dias apartir
4. Sendo oque se apresenta para omomento, coloco-me adisposição

:Iarecimentos adiem™ ç F^yau para prestarquaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

Encaminhe-se à(o) (, À//r
Para conhecimento e adoção das
Providências.

J.4 , /(? , //

Anexo: Termode Rcferênciia

Adriana Arrepia de Queiroz "K^/
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica <-*«& ^SomMtum

Aífctente Técnica -gj
GAB/DEPAM_ P* ^

»-»»tr. S1APE lSfiW*
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

MmT SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS E DOCUMENTOS

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

N° Documento: 01420.014193/2011-69 Origem: MINC/FCP

Data: 10/11/2011

N° do Objeto: RM512269663BR

N° Original: OFÍCIO N° 6581/DPA/FCP/MINC/2011

Assunto: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ( PLANOS DE TRABALHO; CRONOGRAMA

FÍSICO EFINANCEIRO; TERMO DE COMPROMISSO; TERMO DE REFERÊNCIA)
Resumo: ASS. TERMO DE REFERÊNCIA -AHE TABAJARA

ANDAMENTO

Remetente: MINC/FCP Destinatário: DILIC

Data de Andamento: 10/11/2011 00:00

Observação: ATT SR ADRIANO ARREPIA

Confirmo o recebimento do documento acima descrito

ANEXOS

DOCUMENTO NÃO POSSUI ANEXOS

Assinatura e Carimbo
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OFICIO N.°6$4, /DPA/FCP/MinC /2011

Brasília, 27 de Outubro de 2011
A Sua Senhoria o Senhor

ADRIANO ARREPIA DE QUEIROZ
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do Ibama - Bloco C
Brasília-DF

CEP: 70.818-900
Fax:3316-1178

Assunto: Termo de Referência - AHE TABAJARA.

Senhor Coordenador,

Em atenção ao OFÍCIO CIRCULAR N.° 07/2011 /CGENE/DILIC/IBAMA
encaminho a Vossa Senhoria as contribuições desta Fundação Cultural Palmares quanto ao
componente quilombola. H

definitivo.
Neste sentido, sugiro a inclusão dos seguintes itens para o Termo de Referência

1- Os empreendedores apresentarão estudos de impactos ambientais e relatórios de impactos
ambientais aesta Fundação com informações acerca dos seguintes elementos:

I - dados acerca da existência de comunidades tradicionais junto às áreas de abrangência do
empreendimento, bem com oscritérios para suas definições, a saber:
a) Área Diretamente Afetada (ADA);
b) Área de Influência Direta (AID);
c) Área de Influência Indireta (Ali).
II - informações acerca da legislação pertinente ao tema quilombos:
a) relação das comunidades quilombolas inseridas nas áreas de abrangência do empreendimento
por meio de levantamento de dados secundários oriundos dos registros da Fundação Cultural
Iamares edo Instituto Nacional de Colonização eReforma Agrária - INCRA, órgão responsável
pela identificação, o reconhecimento, adelimitação, ademarcação, adesintrusão, a titulação eo

( h AP^r^LTcc Se,or Comera, Su, -Qd. 09 -Ed. Parque Cidade Corpora.e -TorreB-2- and Brasília /DF Brás,
V(;.-. AHOJDE5CENDENTES CEP: 70308-200 Tel.l 55 (61) 3424-0100. Fax: 55 (61) 3226-0351. Site: www.palmares gov.br
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registro imobiliário das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem
prejuízo da competência comum econcorrente dos Estados, do Distrito Federal edos Municípios;
b) devida localização das comunidades quilombolas em relação ao empreendimento a partir dos
critérios de distância estabelecidos para ADA, AID e Ali;

c) estudo socioeconômico específico ao componente quilombola contendo informações gerais sobre
as comunidades quilombolas, tais como: denominação, localização e formas de acesso, disposição
espacial, aspectos demográficos, sociais e de infraestrutura;

d) descrição do histórico da ocupação da área com base na memória do grupo envolvido e
depoimento de eventuais atores externos identificados;

e) análise das fontes documentais e bibliográficas existentes sobre a história do grupo e da sua terra;

f) contextualização do histórico regional e local, bem como a sua relação com a história da
comunidade;

g) informações acerca dos possíveis conflitos sofridos pelas comunidades quilombolas envolvendo
processos de expropriação de terras, áreas sobrepostas e conflitos de interesses, bemcomo a análise
da atual situação territorial do grupo, tendo em vista os impactos sofridos pela comunidade e as
transfonnações acorridas ao longo de sua história;

h) informações acerca da situação fundiária e suas demandas, bem como a identificação de
vulnerabilidades na área de educação, saúde e habitação;

i) mapeamento de possíveis empreendimentos instalados no interior ou entorno do território
quilombola;

h) caracterização da ocupação atual indicando as terras utilizadas para moradia, atividade
econômica, caminho e percurso, uso dos recursos naturais, realização dos cultos religiosos e
festividades, entre outras manifestações culturais;

i) indicação, caso haja, dos sítios arqueológicos que contenham reminiscências históricas dos
antigos quilombos, assim como de outros sítios considerados relevantes pelo grupo;
j) levantamento do patrimônio cultural da comunidade a partir do percurso histórico vivido pelas
gerações anteriores, constituído de seus bens materiais e imateriais;

l) informações das manifestações de caráter cosmológico, religioso e festivo, atividades lúdica-
recreativa, bem como dos espaços de sociabilidade destinados às manifestações culturais, atividades
de caráter social, político e econômico, bem como aspráticas produtivas;

2 - DO PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL (PBA) E DIAGNÓSTICOS DE IMPACTOS:

OEIA/RIMA conterá, ainda, diagnóstico dos impactos e Programa Básico Ambiental (PBA)
com as seguintes descrições:

ANO INTERNACIONAL DOS POVOS Setor Comercial Sul -Qd 09- Ed Parque Cidade Corporate -Torre B- 2o and Brasília / DF Brasil.

P AFRODESCENDENTES CEP: 7030a-200. Tet: 55 (61) 3424-0100. Fax: 55 (61) 3226-0351 Site: www palmares.gov.br
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I) diagnóstico dos impactos, nas diferentes fases do empreendimento, sobre as comunidades
quilombolas inseridas na ADA, AID e AII para posterior elaboração de PBA destinado
especificamente a estes grupos, e validaçãojunto às mesmas e a Fundação Cultural Palmares;

II) acerca dos impactos (diretos e indiretos), deve-se considerar, dentre os demais devidamente
identificados e diagnosticados:

a) a abrangência dos mesmos em relação à comunidade e famílias diretamente atingidas;

b) a presença e o fluxo de pessoas de fora da comunidade, bem como os possíveis conflitos
oriundos desta nova dinâmica;

c) a expectativa gerada pela presença do empreendimento e as dificuldades de acesso das famílias
quilombolas no que tange o entendimento sobre o empreendimento e suas conseqüências;

d) a perda de parte do território quilombola;

e) a remoção de famílias quilombolas;

0 os prejuízos relativos à produção;

g) a perda de mobilização e conflitos internos gerados e/ou potencializados pela presença do
empreendimento.

III) PBA contendo programas específicos às comunidades quilombolas (Programa de Comunicação
Social e Institucional, Programa de Monitoramento e Avaliação), bem como, medidas
compensatórias e mitigatórias, definidas em consenso com as comunidades quilombolas, a partir
dos impactos diagnosticados, classificadas por meio de componente ambiental afetado e caráter
preventivo ou corretivo e sua eficácia;

3 - Os documentos apresentados pelos empreendedores a esta Fundação em observância aos artigos
antecedentes deverão obedecer as condicionantes de cumprimento obrigatório, a saber:

I) realizar Consultas Públicas as comunidades quilombolas afetados pelo empreendimento, em
respeito ao que determina a Convenção n° 169 da OIT, a fim de informar aos interessados os
impactos advindos do empreendimento e propor ações compensatórias e mitigatórias para todos os
impactos e interferências identificadas, com mecanismos que viabilizem sua efetiva participação;

II) realizar reuniões para apresentação dos estudos sobre o empreendimento e metodologia adotada
à esta Fundação, se necessário;

III) remeter a esta Fundação Cultural Palmares para aprovação prévia, materiais, cartilhas, planos de
trabalho, etc, dos Programas de Educação Ambiental voltados para orientação dos trabalhadores
acerca das especificidades das comunidades quilombolas;

IV) apresentar e realizar ações de fomento ao debate envolvendo a participação das comunidades
quilombolas atingidas, movimentos sociais e órgãos públicos envolvidos com processo de
regularização fundiária, a fim de dirimir a questão, resguardando-se todos os direitos das
comunidades quilombolas;

a*n ANO INTERNACIONAL DOS POVOS Setor ComercialSul - Qd 09 - Ed Parque Cidade Corporate - Torre B - 2oand. Brasília / DF. Brasil
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4 - A Fundação Cultural Palmares poderá solicitar ao empreendedor o cumprimento de outras
condicionantes a partirda avaliação técnica do caso em concreto.

Atenciosamente,

''-, ANO INTERNACIONAL DOSPOVOS

\^T AFRODESCENDENTES
Setor Comercial Sul - Od 09 - Ed. Parque Cidade Corporate -Torre B- 2° and. Brasília / DF. Brasil.
CEP: 70308-200 Tel.. 55 (61) 3424-0100 Fax: 55 (61) 3226-0351. Site. www.palmares.gov.br





FUNAI/SEPRO
Serviço de Expedição e Protocolo

08620.020903/2011-82

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do índio

Diretoria dcPromoção ao Desenvolvimento Sustentável *MB #
SEPS 702/902 - Ed. Lex - 2o andar - Cep.: 70340-904 - Brasília-DF ^^

Fone: (61)3313-3533-Fax: (01) 3313-3854 e-mail: dpds(5).funaÍ.gQV.br Prec ' -Jr-

OFÍCIO N° 4154/2011/DPDS-FUNAI-MJ

A Sua Senhoria a Senhora

GISELA DAMM FORATTINI

Diretora

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC/IBAMA
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama

70818-900-Brasília/DF

Assunto: AHE Tabajara
Referência: Processo Funai n° 08620.0065/2007

Brasília, 09 de novembro de 2011

Senhora Diretora,

1- Cumprimentando-a cordialmente, nos remetemos ao Ofício Circular n° 07/2011 -
CGENE/DILIC/IBAMA para os devidos esclarecimentos.

2- Informamos que esta Fundação não possui elementos mínimos para se manifestar
acerca do AHE Tabajara. O único e último documento do processo Funai n° 08620.0065/2007
data de outubro de 2007, enviado através do Ofício n° 764/2007 -DILIC/IBAMA, sem que tenha
havido qualquer outra informação oficial que pudesse subsidiar comentários, ou mesmo,
elaboração de Termo de Referência do Componente Indígena específico para esse
aproveitamento.

3- Informamos ainda que as lideranças indígenas da Terra Indígena
Tenharin/Mannelos e da Terra Indígena Igarapé Lourdes já enviaram uma carta de repúdio a
essa Fundação solicitando reunião para discutirem os impactos referentes ao AHE Tabajara.

4- Diante o exposto, solicitamos que o prazo para manifestação dessa Fundação seja
ampliado para 30 dias e que seja realizada uma reunião de apresentação do projeto à
Coordenação Geral de Gestão Ambiental - CGGAM, com data sugerida para o dia 18/11/12,
com vistas a discutir os encaminhamentos necessários para o acompanhamento do Componente
Indígena do EIA do empreendimento, assim como vislumbrar a necessidade de articulação
governamental paraapresentação do projeto paraos povos indígenas

5- Por fim, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais através dos
telefones (61) 3313-3942 e 3313-3652.

Atenciosamente,

ALOYSÍO ANTÔNIO CASTELO GUAPINDAIA
Diretor
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MIJO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN - Setor dc Clubes Esportivos Norte Ireclio 02. Id. Sede. Bloco A. Io andar. Urasilla/DF - CEP: 70,818-900

Tel.:(0xx6l) 3316.1282 Fax: (0xx6l) 3307.1801 - URL:http://www.ibama.gov.br

Oficio n°i ^3/2011/CGENE/DILIC/IBAMA
Brasília, \J Ç$ de novembro de 2011.

Ao Senhor

F.uko Bitkncoi ri oi Freitas

Diretoria de Concessão de Energia
Construtora Queiroz. Gaivão S. A.
SAS Quadra 3 Bloco C - Ed. Business Power, Sala 1114
70.070-934 - Brasflia/DF Fax: (61)2191-6671

Assunto: AHE Tabajara

Prezado Senhor.

1. Em atenção ao Ofício n° 1154/2011/DPDS - FUNAI - M.I (em anexo), solicito
que na condição dc interessada no processo de licenciamento ambiental do AHE Tabajara.
adote as providências solicitadas pela FUNAI. para instrução necessária à definição, por aquela
instituição, do Termo de Referência do Componente Indígena, no âmbito do FIA/RIMA a ser
elaborado.

2. Na oportunidade, informo estarmosà disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente.

ADRIANO RAFAEL ARREPIA DE QUEIROZ
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica
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MMA- IBAMA
Documento:
02001.059470/2011-66

omíB&Mí
MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ofício n° c2*^ /DSAST/SVS/MS

Oâi.
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador

SCS, Quadra 04, Bloco A, 6o andar Ed. Principal *TO_
70.304-000 Brasília-DF

Tel: (61) 3213-8081 Fax: (61) 3213-8484

A Sua Senhoria o Senhor

Adriano Rafael Arrepia de Queiroz
Coordenador Geral de Energia Elétrica/CGENE
Diretoria de Licenciamento Ambiental/DILIC

SCEN Trecho 2, Ed Sede do IBAMA, Bloco C
70818-9000-Brasília-DF

Brasília, 3q de novembro de 2011.

Assunto: Licenciamento ambiental AHE Tabajara - Proposta de Termo de Referência para
elaboração de EIA/RIMA; Processo n°. 02001.004419/2007-31

Senhor Coordenador,

1. Informo que em atendimento ao Ofício n°. 07/2011-CGENE/DILIC/IBAMA foi
analisada a Proposta de Termo de Referência para elaboração de EIA/RIMA do AFIE
Tabajara.
2. Encaminho a Nota Técnica n^^jQ 2011/DSAST/SVS/MS com considerações
do Ministério da Saúde para incorporação no Termo de Referência proposto.

3. Para informações adicionais, favor contatar o Departamento de Vigilância em
Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - DSAST, pelo telefone (61) 3213-8453 ou pelo
ernail iose.damas@saude.gov.br.

Atenciosamente,

ranço Netto

Diretor
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE !
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador

SCS, Quadra 04, Bloco A, 6o andar, Ed. Principal
70.304-000 Brasília-DF

Tel:. (61) 3213 8081 Fax:. (61) 3213 8484

NOTA TÉCNICA N° M /2011/DSAST/SVS/MS

Referência: Ofício n°. 07/2011-CGENE/DILIC/IBAMA - SIPAR: 25000.184628/2011-41

Assunto: Licenciamento ambiental AHE Tabajara - Proposta de Termo de Referência para
elaboração de EIA/RIMA; Processo n°. 02001.004419/2007-31

1. Em atendimento ao Ofício n°. 07/2011 -CGENE/DILIC/IBAMA, o Departamento de
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST) da Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS)encaminha recomendações relativas ao Termo de Referência para elaboração de Estudo
de Impacto Ambiental com vistas ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento AFIE
Tabajara.

2. Considerando o Termo de Referência proposto, recomenda-se:

3. No item 2.2 Regulamentação aplicável, p. 6, deve-se inserir no texto as Resoluções
CONAMA n° 387 de 27 de dezembro de 2006 e n° 286 de 25 de outubro de 2001 e a Portaria

Conjunta MMA/IBAMA n° 259 de 07 de agostode 2009. Para os estudos e ações específicos à saúde
devem ser apreciadas: Lei Federal n°. 8.080/1990 (Art. 6o), Portaria GM/MS n°. 518/2004, Portaria
GM/MS n°. 777/2004, Portaria GM/MS n°. 104/2011 e Lei 11.445/2007; Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho para a saúde do trabalhador (Leis n° 6514 de 21/12/1977 e n° 3214 de
08/06/1978), especialmente aquelas voltadas ao Programa de Controle Médico da SaúdeOcupacional
(PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

4. No item 3.5 Definição das Áreas de Influência, subitem 3.5.2 Área de Influência
Indireta-AII, para o caso dos municípios cujos serviços de saúde poderão receber os trabalhadores do
empreendimento tais localidades deverão ser inseridas na Ali.

5. Em relação ao item 3.6, p.14, Elaboração do Diagnóstico Ambiental é importante
destacar que as informações para o meio socioeconômico devem ser baseadas na coleta de
informações juntos aos órgãos locais, sobretudo para os dados primários, e em bancos de dados ou
informações governamentais como, especificamente para a saúde, a Sala de Situação em
Saúde/DATASUS.

6. Em relação ao item 3.6.1.2, p.15, deverá ser realizado levantamento junto a órgãos de
saúde, meio ambiente e agricultura para verificar o registro de possíveis contaminações de solos na
região.

7. Para o item 3.6.1.3, p.16, inserir: Identificar e apresentar as fontes de abastecimento
de água para consumo humano nas Ali, AID e ADA do empreendimento.

8. Atentar nas avaliações de qualidade da água e hidrossedimentológica para as
informações relativas a metais pesados, uma vez que os mesmos poderão apresentar níveis elevados,
expondo a população a riscos de contaminação,sendo necessário ação especifica a saúde.
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9. Para o item 3.6.3, p. 22, no subitem Estudos Específicos para a AAR, inserir ao finçl
do 3o parágrafo: perfil epidemiológico.

10. No subitem Estudos Específicos para a Ali, p. 23, no parágrafo referente às L-
Condições Gerais de Saúde substituir "Identificar a situação da saúde" por: Realizar Análise da ''
Situação de Saúde.

11. Na subitem Estudos Específicos para a Ali, p. 23, substituir o texto do parágrafo
iniciado por "Avaliação da capacidade de suporte..." por: Avaliação da capacidade de suporte dos^
serviços de assistência e vigilância em saúde, esgotamento sanitário, drenagem urbana e controle de
inundações, coleta e disposição final de resíduos que interfiram nos recursos hídricos e na saúde
humana.

12. No texto referente às Comunidades Indígenas, p. 24, inserir: avaliação da saúde
indígena.

13. No texto referente à Infraestrutura e serviços públicos, p. 26, substituir o parágrafo
iniciado por "Identificação das principais..." por: Identificação dos principais agravos, doenças,
fatores de risco, com registro de vetores e seus focos quando for o caso, apresentando dados
qualitativos e quantitativos da evolução dos casos, bem como enfatizar os possíveis agravos e
doenças que poderão ser potencializados durante o planejamento, implantação e operação do
empreendimento.

14. Vale destacar que para facilitar a elaboração dos estudos a secretaria estadual e
secretarias municipais de saúde, situados na área de abrangência do empreendimento, devem estar
permanentemente envolvidas, assim como devem receber todas as informações referentes à saúde da
população durante a continuidade do processo de licenciamento.

15. A elaboração dos estudos referentes ao conteúdo de saúde no componente Meio
Socioeconômico e Cultural do Diagnóstico Ambiental deve ser realizada por profissionais com
experiência comprovada na área de saúde pública, e credenciados nos respectivos conselhos de classe
profissional.

16. O Ministério da Saúde recomenda que sejam adotadas as propostas na presente nota
técnica.

17. Para informações adicionais, favor entrar em contato com o DSAST, pelo telefone
(61) 3213.8453 ou pelo endereço eletrônico jose.damas@saude.gov.br. Colocamo-nos a disposição
para maiores esclarecimentos e seguimento ao assunto.

De acordo,

Guilhenne Franco Netto

Direto r

Brasília, de outubro de 201

José Btraz Djpias Padilha
Consultor Técnico
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA
SECRETARIA DE EXECUÇÕES DA TUTELA COLETIVA
6Q OFÍCIO - 1Q CCR / 29 CCR / 49 CCR / 5Q CCR / GCEAP

Rubrica.

OFÍCIO N. 4444/2011/MPF/PR-RO/SETC - 69 OFÍCIO - 49 CCR.

Porto Velho/RO, 05 de dezembro de 2011

À Senhora GIZELA DAMM FORATTINI.
Diretora de Licenciamento Ambienta l/l BAMA-DF.
SCEN Trecho 02 Setor de Clubes Esportivos Norte, Ed. Sede.
70.818-900 Brasília — Distrito Federal.

Referência: ICP n9 1 .31 .000.000331 /2009-64.
(Favor, ao responder fazer referência ao procedimento em epígrafe).

Senhor Superintendente,

A fim de instruir os autos em epígrafe, sirvo-me do presente para

solicitar a Vossa Senhoria, com fulcro no art. 89, II, da LC 75/93, e no prazo de 10 (dez)

dias, informações atualizadas sobre o procedimento de licenciamento ambiental do

empreendimento UHE Tabajara, processo n9 02001.004419/2007-31.

Caso a empresa tenha promovido alguma movimentação em

decorrência da edição da Medida Provisória n9 542/2001, que alterou os limites do PARNA

Campos Amazônicos, solicito que informe acerca da apresentação de EIA/RIMA, enviando

cópias desses documentos a esta Procuradoria.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para maiores

informações.

MSS/rra

NADIA SIAAÀS-SÒUZA
Procuradora da República MMA. |BAMA

Documento:

02001.062704/2011-52

Datai-^^/^Ç^b^f^

—— "" AAPF69 3216-0500 / 0516 - http://www.prro.mpf.gov.br ||| |
Rua Joaquim Araújo Lima n5 1759 - São João Bosco - CEP 76803-749 - Porto Velho/RO Ministério Publico Federol
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Documento:

02001.061932/2011-13

Data:0g/U/||
DMEN- 003/11

Rio de Janeiro, 07 de Dezembro 2011.

\
Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica
At: Adriano Rafael Arrepia de Queiroz
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2, Ed. Sede, Bloco A, 1° andar
Brasília/DF-CEP 70818-900

Assunto Oficio 733/2011/CGENE/DILIC/IBAMA
Aproveitamento UHE Tabajara

Senhor Coordenador,

Acusamos o recebimento do Ofício 733, de 28 de novembro de 2011, no qual o IBAMA solicita providências
da Construtora Queiroz Gaivão no atendimento às orientações dadas pela FUNAI, por meio do Ofício N°
1.154/2011/DPDS-FUNAI-MJ, de 9 de novembro de 2011.

No referido Ofício, a FUNAI requereu uma apresentação do projeto frente a sua Coordenação Geral de
Gestão Ambiental - CGGAM, com vistas a buscar subsídios para elaborar o Termo de Referência do
Componente Indígena, que deverá compor o EIA/RIMA da UHE Tabajara, além de mecanismos de
articulação para apresentação do projeto para os povos indígenas.

AConstrutora Queiroz Gaivão, a Eletrobras Eletronorte eaEletrobras Furnas são detentoras do registro ativo
junto à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para elaborar os Estudos de Viabilidade da UHE
Tabajara e estão mantendo contato com a FUNAI para agendar uma reunião para os fins anteriormente
propostos.

Desta feita, a expectativa é que cumpramos tal agenda em curto prazo e desde já nos colocamos à
disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Em complemento, aproveitamos o ensejo solicitar que as futuras manifestações do IBAMA sejam
direcionadas paia a Diretoria de Mercado de Energia - DMEN, Construtora Queiroz Gaivão S.A, Rua Santa
Luzia 651/6° andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20030-41, em nome do responsável que subscreve esta
Carta.

Atenciosamente,

OiW\ i-v*-']

Odon David de Souza Fil/io I
Diretor de Mercado de -Erierg

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
Rua SantaLuzia, 651- 6o andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20030-041- Tel.: (5521)2131-7100
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MMA - IBAMA

Documento:

02001.063488/2011-62

Data: <VP/ ill \\ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PESQUISA,AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE

Cx. Postal n° 7993 - CEP: 70673-970. C(M#

Ofício n° í?4 9 /2011 - DIBIO/ICMBio Ptrr *

Brasília, Q.3 de dezembro de 2011.

À Senhora
Gisela Dhhhii Forattini

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

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

SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Bloco C, Io andar,
Brasília/DF

CEP: 70.818-900

Assunto: Licenciamento Ambiental do AHE Tabajara - proc. 02001.004419/2007-31.

Senhora Diretora,

1. Ao apresentarmos nossos cumprimentos, fazemos referência ao Termo de

Referência do processo de licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Tabajara,
proposto para ser implantado no rio Ji-Paraná, no estado de Rondônia encaminhado a este Instituto
Chico Mendes para contribuições.

2. Informamos que, no âmbito desta Autarquia, para tratar do assunto objeto do
processo IBAMA n° 02001.004419/2007-31, foi autuado o processo n° 02070.003660/2011-13. o
qual solicitamos seja referenciado no trato do tema.

3. Após consulta à equipe das Unidades de Conservação potencialmente afetadas e
à coordenação Regional pertinente, segue abaixo as sugestões deste Instituto para
complementação ou adequação do documento apresentado:

a) No item área do reservatório, apresentar estudo da área a ser alagada,
incluindo áreas de remanso, de forma a analisar os impactos sobre a UC
PARNA Campos Amazônicos;

b) Caso seja diagnosticada a possibilidade de ocorrência de fragmentação de
ecossistemas em decorrência da elevação do nível dos afluentes do rio Ji-
Paraná, no interior do PARNA Campos Amazônicos, estudar seus efeitos
sobre a fauna;

c) Diagnosticar e estudar os efeitos da pressão sobre a fauna do PARNA
Campos Amazônicos, a ocorrer em função do afugentamento dos indivíduos
existentes na área a ser alagada por ocasião da limpeza da área e enchimento
do reservatório;

d) Realizar estudos geotécnicos, incluindo a instalação de piezômetros para
acompanhar a variação sazonal dos níveis do lençol freáticos - elaborar
diagnóstico e um prognóstico da situação antes e após a implantação do

0408630
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reservatório;

e) Diagnosticar e estudar os possíveis efeitos da variação dos níveis do lençol
freático decorrentes da formação do reservatório e oscilação do nível do
mesmo sobre a flora e a fauna das áreas de campos do PARNA Campos
Amazônicos;

f) Incluir na avaliação hidrossedimentalógica, detalhamento quanto ao impacto
erosivo nas margens do rio Ji-Paraná no trecho em que o mesmo influencia o
PARNA Campos Amazônicos;

;) Incluir estudos para o risco de eutrofização e acidificação da água, em
decorrência do acúmulo de matéria orgânica da vegetação que será suprimida
durante a formação do lago, e seus efeitos sobre a biota aquática dos
afluentes do rio Ji-Paraná, que adentrem o PARNA;

JL l/Mc íftjjjx
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CoordenadorGeraldelna-Estrutu..,
deEnergia Elétrica

CGENE/DILIC/IBAMA

h) Em relação aos habitats especiais detalhar estudos sobre os impactos do
empreendimento sobre o enclave de cerrado e as formações de campinarana
existentes na margem direita do rio Ji-Paraná;

i) Identificar áreas de reprodução da ictiofauna (ex.: pequenos lagos situados
nas margens do Rio Ji-Paraná), e avaliar os impactos do desaparecimento dos
mesmos sobre a ictiofauna dos afluentes do rio Ji-Paraná que integrem as
UCs PARNA Campos Amazônicos e REBIO do Jaru;

j) Diagnosticar estudar os ecossistemas aquáticos e os possíveis impactos sobre
a ictiofauna dos afluentes do rio Ji-Paraná, que integram a Reserva Biológica
do Jaru, em especial o Tarumã;

k) Na avaliação do grau de conservação dos corredores ecológicos , incluir
mapeamentos dos corredores e conexões entre fragmentos em escala
compatível e indicar possibilidades de ligação entre a REBIO do Jaru e o
PARNA dos Campos Amazônicos;

1) Considerar indicações e recomendações dos Planos de Manejo da REBIO e
do PARNA quanto ao AHE Tabajara;

m) Elaborar programas de manejo e conservação para espécies e habitats
identificados nos estudos como raros ou especiais;

n) Apresentar planos e programas com vistas à mitigação ou compensação dos
impactos identificados sobre as UCs.

4. Estas são as considerações que julgamos pertinentes para inclusão ou adaptação
do Termo de Referência em questão.

5. Agradecendo a atenção e esperando contribuir com o processo de licenciamento
em tela, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCEL tCELINO DE OLIVEIRA

Diretor
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria cie Licenciamento Ambiental
SCEN. Trecho 2. Edifício Sede. Bloco A. I"andar. Brasília/ DF CEP; 70,818-900

lei.: ((.1)3316-1292. Fax: (61) 3316-1178 -URI,: hltp: uAvw.ibama.gov.br

Ofício riCU&Ql I-CGENE/DILIC/IBAMA

Brasil ia,C^Hezembro de 2011.
A Senhora

Nádia Simas Souza

Procuradora da República
Procuradoria da República em Rondônia
Secretaria de Execuções da Tutela Coletiva - 6o Ofício
Rua Joaquim Araújo Lima n° 1759- São João Bosco - Porto Velho/RO
CEP: 76803-749

Fone/Fax: 69 3216-0516

Assunto: Resposta ao Ofício n" 4444/201 l/MPF/PR-RO/SETC- 6" OFÍCIO - 4a CCR
Referência: ICP n° 1.31.000.000331/2009-64

Senhora Procuradora.

'• Em atenção ao documento em epígrafe, informo que com a publicação em 15
de agosto de 2011 da Medida Provisória n° 542, que dispõe sobre alterações nos limites do
Parque Nacional da Amazônia, do Parque Nacional dos Campos Amazônicos e do Parque
Nacional do Mapinguari, a Eletrobras Eletronorte solicitou a retomada do processo de
licenciamento ambiental do AHE Tabajara.
2- Desta forma, o Ibama encontra-se em processo de elaboração do Termo de
Referência que subsidiará a construção dos Estudos dc Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

Atenciosamente,

ADRIANO RAFAEL ARREPIA DE QUEIROZ
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica
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MriHhA PROVISÓRIA rs-55*. DE 5 Dl janeiro DE 1012

Dispõe -Mibtc alterações nm limites itm Pnr-
tics Nacionais da Amazônut, d*» Campos

mazómcos c Mnpnigunn. das Horc.st.is
Nacimiai* de Itaitubn I. Itatiuba II c d" trc-
pnri c da Áreade Proteção Ambiental do
Tnpnjóv c dá outra* prmidencias.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçáo
que lheconfere o nn. 62 da ('on-Mituiçáo. adola a seguinte Medida
Provisória, com foiça dc lei:

Art. Ia CMfl Medida Provisória altera o* limites do Parque
Nacional dn Amazônia, do Parque Nacional dos Campos Amazô
nico*, do Parque Nacional Mapinguari. da Floresta Nacional dc liai-
tuba í. dn Floresta Nacional dc Itaituba II. da Florcsia Nacional do
Crcpon c da Área dc Proteção Ambienta) do Tapajós.

TABELA DE PREÇOS P6 JORNAIS AVULSOS

tl»n> .. .'B

d*M»1 M

do 2M a '>oo

. __... . JLOL
0.30

A-—"»•>•* S"0 pAgina* - t><—.to «**»h*l« mm** *«fi^"«"W*
pio1""" «««ihipllt-wto Qo< tif 0-O'Q^

SlKAA-U
«ü#_Ül
ftm.fr

| 3 Rufará

__R ^í01'

,t

•L«^ - Comi)

£.fc/c ifz&i
/SSiV 1677-7042

27. dc c.g.a 3° 52"53" S c 56" 3' I" Wgr; deste ponto,seguecm
linharetaaléo ponto2R. dc c g a. Io 52' 45"S c 56° V4" Wgr: dc«c
ponto, segueem linharetaaté o Ponio 29.dc c g.a. 3" 52* 16 S C56°
V 6" Wgr.. localizado nn mnrvem direita dc ihbulnrio sem deno-
minnçlo da margem esqucida tio Rio Inambu. deste ponio. segue a
jusante pclnmargem direito do referido tnbuu.noalé o Ponto10. dc
c.n.a. 1 52' 31" Sc 56° 3' 16" Wgr. localizado na desembocadura de
alluentc sem denominação da margem direita do referido iribulArio;
deslc ponto, segue a moninmcpela margem direita do referidoafluen
teaic o Ponio 31, dc cga. 3' 52* 53"Sc .W I' 3S"Wgr. localizado
em sua nascente, dcsic ponto, segue cmlinha rela até o ponto 32. dc
cga. 3"53' 53" Sc 56** I' .17" wgr. localizado nn margem esquerda
de tributário sem denominação da margem esquerda do Igarapé IV
racanS: deste ponto, segue a jusanie pela mnrgcm esquerda do re
ferido tributário ate o Ponto 33. de cg a. 3o 51* 5H"S c 55" 59* SW
Wgr. localizado na desembocadura de umafluente semdenominação
na margem esquerda dn referido tributário: deste ponto, segue a
monlanicpela mnrgcmdireita do referido alluentc nié o Ponto 14. dc
e.gji 3" 53' 24" S c 56° 0* 1" Wgr. localizado cm suo margem
dircila;desicponio.segueem linhareta ntéo Ponio 35. dc cg-a. 3o
5.V 24" S c 56»0" 0" Wgr. deslc pooio. segue cm linha reta alé o
Ponio 36. dc c.g.a. 3o51' 26"S e 56° 0"0" Wgr.; desteponto,segue
cm linha reta nlé o Ponto 37. dc cg.a V 51' 76" S c ">5" 59* 52"
Wgr.. localizado na margem esquerda dc tributário sem denominação
da margem esquerda do Rio Inambu. dc*tc ponto, segue a jusante
pcln margem esquerda do referido iributnrio atéo Ponto 3R. dc c.g.a
3" 44' 30" S c 56" 0" u" Wgr.. localizado na sua desembocadura cm
outro tributário sem dcnomiitiç.lo dn margem csqwrda do Rio Inam
bu. desteponto,segue a jusante pela mnrgcm esquerda deslc último
inbuiarionté o Ponto 19. dc cga 1" 44" 25' S c W ff 0" Wgr.
localizado cmsun margem ccquerda; desteponto, seguecm linhareta
até o Ponio 40. dc c.g.a 1-42' I7" Sc 56|[ 0'0" Wgt.. localizado na
margem direunde tributário sem dcnominAçao da margem esquerda
do KÍo Inambu. dcsic ponio. segue a montante peln margem direita do
relendo tnbutárin alé o Ponto 41. de cg.a 1" 42' 15" S e 56" I*9"
Wgr. referente no Ponto 16Í1 do Decreto de 13dc fevereiro dc 2006.
que ampliou o Parque Naeioo.it dn Amazônia, c

II - líca excluída da porçilo sul n área compreendida pelo
polígono discriminado peloseguinte memorial descritivo inicin-tc se
noponto denominado ÃMOOI. localizado namargem esquerda do Rio
Tapajós, gcofreíerenciado noStslcmn (ieodésico Bmcileiro. DATUM -
SAÜ69. MC-57"W.coordenadas Plano Rctanguhres Relntisns. Sis

tema UTM: t- 57K0O469 m c N- 9499257 73 m; dní. segue com
nzimute dc 26XU24WC e a distância de V046 m até o Pomo AM002
(C-574960.35 m e N-9499l72.ll m). dai. segue com nzimute de
223*0IW c n distancia ile 1.034 m ale o Ponto AM003
(E-574256.24 m c N-949X41X 20 m). dai. continua pela curva dc
niscl dc elevação cinqüenta c cinco metros nlé o Pomo AM004
lC-5l079l.27mc N-9455031.22 m). localizado na margem esquerda
do Igarapé Montanha; dai. continua a jusantepela margem esqucida
do Igarapé dn Montanha nlé o Ponto AM005 <I>525»95.H5 m e
N-9453664.10 ml. tocali/ado na margem esquerda do Rio Tapajós,
dai. *egoc pelamorgem esquerda do RioTapnjós. nn direçfto dcju
sante, alé o Ponio AM00I. mieio desia descrição, (échando assim o
perimetro acima descrito comuma área aproximada de IX.69V.77 ha

Art. y As áreas desafetadas do Parque Nacional da Amo-
zónin. em seus limites leste, deverão ser destinadas para o estabe
lecimentodc Projetos dc AssentamentoSustentáveis, a serem criados
pelo Instituto Nacional dc Colonização c Rclbrmn Agrária - INCRA.

Art 4» O Instituto Chico Mendes dc Conservação da Bio-
diversidode - tnstiluio Chico Mendes e o INCRA procederão á de
marcação dos limites lestedo Parque Nacional dn Amazônia.

Art 5" Ficam redefinidos o» limilcs do Parque Nncionat dos
Campos Amazônicos, localizado nosMunicípios dc Manicoré e Novo
Anoturna, no Cstado do Amazonas. Colnizn. no Tsiado dc Maio
Grosco. c Machadinhod'í>csle. no Estado dc Rondônia, enado pelo
Decreto de 21dc junhodc 2006. quepassaa lerumaáreaaproximada
dc 961.120 ha. com os limíics a seguir descrito*, referenciados pelo
Daium Sirnas 2000: inicia no Ponio P-001. dc coordenadas geo
gráficas aproximadas (cg.a.l 60° 53' 17.77" Wc 7- 41' 55.47* S.
Focalizado na fozdc um igarapé sem denominação, nnmargem direita
do Rio Rooscvclt.segue a montantepela margem esquerdado igarapé
alé o Ponio P-0O2. dccga. 60° 53' 30.61y We 7" 44' 1V05" S.
localizado cm sua cabeceira, seguecm Imhn rela até o Ponto P-003.

Art 2"O Parque Nacionalda Amnzômn. localt/iidnnos Mu
nicípios de llnitubac Aveiro. no Fundo do Pari c MautS. no Lslndo
do Amazonas,criado pelo Detido n* 73.683. de 19 de fevereiro dc
1974. com limites estabelecidos pelo Decreto n» 90X21. dc IK dc
janeiro dc 19X5. e Decreto dc 13 dc fevereirode 2006. passa a ler
área trtnl aproximadade I 070 73*. hn. com a seguinte redefinição:

I - -ns limites da porçilo leste pousam a ser descritos a partir
da* farias Topográficascm escala 1:100.000. Ml M9. 6M> e 716.
cdnadfLs pelo bennrtniiKnln dc Cngenharta c Comunicações doCo
mando do Exírctio. de acordo com o seguinte memorial descritivo,
inicia no Ponto I. de coordenadasgcogràhcas aproximados (cga.) 4U
2X* 33"S c 56a 16' 15"Wgr. localizado nndesembocadurn do Igarapé
Tracoâ no Rio Tapajós,comi»descrito no Decreto n*90 «3. dc 19X5:
deste ponto, segue n montante pela margem direita do referido iga
rapé até o Ponto 2. dc cgn A° 2V IO- S c 56" 22' 10" Wgr..
localizado nn tfcscmhocndura do Igarapé Arixi. na margem esquerda
dn IgarapéTracoá;deslc ponto, segue a montantepela margemdireita
dn Igarapé Arixi até o Ponio J. de cg a A" 2V »2" S c 5ó»23' 17"
Wgr. localizado na maigcm direita do Igarapé Arixi; deste ponto,
segueem linharetaatéo Ponto 4. dc cg». 4o21'55"S c 56"26' 25"
Wgr.. localizado na cnnlluéncia dc igarapé semdenominação, tri
butário da margem esquerda do Igarapé Tracoá. com um pequeno
afluente de sim margem direita, deste ponio. segue o montante peta
margem direita do ienrnpésem denominaçãonté n Ponto 5. de cg a.
4o |9"R"Sc 56*26" 36 Wgr. localizado naconfluência do tributário
sem denominaçãodo IgarapéTracoátom um pequenoalluentcdc sua
margem esquerda, desteponio.segue cm linharelaaté o Ponto 6. dc
c.g.o. 4* IH' 19"S C56"24'5" Wgr. localizado na margem direita do
Igarapé Arixi; deste ponto,segue a monuinic pcln margem direitado
Igarapé Arixi até o Ponto 7. dc cg a 4U 14* 50" S c 56° 24' 47" Wgr..
localizado na conlluència de um iribuiário sem denominação da mai
gcm esquerda do Igampe Ansi. deste ponto, segue a montante pela
margem direita do referido tributário aléo Ponto X. dc cg a 4" X' tK"
S e 56" 2?" st" Wgr. localizado cm uma dc suas nascentes; deste
ponto, seguecm linharetaalé o Ponio 9. dc cg.a. A" 7 45" S c 56"
22' 29" Wgr. localizado na margem csqocnla de igarapé sem de
nominação. tributátH» da margem esquerda do Rio Mamiim; dcsic
ponto, cegue a (usanie pela margem esquerda do referido igarapé nié
o Pomo 10.dc cga 4o n 33"S e 56" 17" 15"Wgr. Incali/íulo cm
sua desemboeadu-ra nn Rio Maniunr. deste ponto, segue a jusante pela
margem esquerda do RioMamuni ntéo Ponto 11.dc c.g.n .V 5H* 57"
S c 56° 16' 32 Wgr.. localt/ndo na desembocadura dc igarapé sem
dcnnminncíto dn margem direita do Rio Mamutu. deslc ponio. segue
a OKMitanlc pela margeiudireita do refendo igarapésem denominação
ate o Ponto 12. de cga V 59"21" S c só" IV 44" Wgr.. localizado
nn desembocadura de um allucnie sem dcnoriiinncno da margem di
reita do relendo ignmpé. deslc n«»nio. ss"gtie n montanienela margem
direita deste afluente até o Pomo 13.dc c g.n. r ST 53" S c 56" HC
11" Wgr. localizado em stia nascente, deste ponto, segue cm linha
retn aléo Ponio 14.dec.g.n r ST 23"S c 56° II' 27" Wgr: deste
ponio. segue cmlinha rela até(IPonio 13. dc cg fl 1"56'H" S C56°
II' 3(1" Wgr. localizado em uma da*, aisccntcsde umirihutóno sem
denominação dn margem direitado RioMnmuru. desteporto. KgK
a jusante peln mnrgcm esquerda do referido iribuiArio ntéo Ponto 16.
dc e g a. V 53' 50" S c 56" IfC 45* Wgr. localizado na sua de
sembocadurn cm igarapé sem denominação, alluentc da margem rii-
rcilti do Rio Mamuru. deste ponto, segue a montanie pcln mnrgcm
direitado relerido igarapé semdenominação até o Ponto 17.dc c.f>B.
3° 55' 5" S c 56" 4' 45" Wgr. localizadocm uma dc suas nascentes.
dcMc ponto, segue cm linhn rela atéo Ponto IX. de cg.a. 3°54'4K"
S e 56° 4' 31" Wgr. localizado cm nnsccnlc dc InbuiArio sem de
nominação dn margem esquerda do RioInnmbu. desteponio. segue a
jusante pelamnrgcm esquerda do refendo tributário atéo Ponto 19.
dc c.g.a. 3" 54' 7" S c 56" 4' 71" Wgr. localizado na margem
esqucida i1o mencionado inbutnmv. desic ponto, segue cm linha rela
alé o Ponio 20.de e ga 1" 54'6" S c 56°4* 11"Wgr.. localizado na
margem direita de outro mhuinno *em denominação dnmnrgcm es
querda do RioInnmbu; deste ponto, segue n montante pcln mniycm
dirctln desteúltimo tributário até o Ponto 21.dc c.g.n 3' M' 32"S c
56* V 10" Wgr.. localizado na margem direita do referido tnbutãijo.
deslc ponto, segue cmlinha rc(a atéo Ponto 22. dcc.g.a Io 54'4"S
c 5/-»° 2" 59" Wgr:dcsie ponio. segue cmlinha rela aléo Ponio 23.dc
cga Io 5V14S Sc 56" 2'43" Wgr.. deslc ponio. segue em linha reta
nté 0 Ponio 24. dc c.g.n. 3" 53' 15"S c 56° 2* 43" Wgr;desteponto.
segue cm linha rein alé o Ponio 25. dcc.g.a Io53" 12" Sc 56 2 52
Wgr.; dcMC ponio. segue cmlinha reta alé o Ponio 26. dcc.g.a. 1 51
3"S c 56" 3' I" W!gr.; deste ponio. segue cm linha retanlé o Ponto^

Documento avsmado dig.ialmenle eonfonoe MP n*- 2200-2 dc 24W20«H. que .nsl.tui n
Inlraesirutura de Chases Públicas Brasileira - K P-Brasil.ií.x.1*-.«ik-UiiUV '.''ilCstc documento pode servendendo noendereço eletrônico htlp:«*v.w,.m

pelocódigo000120120hMOOOOI





/SS.V 1677-7042

de e g a 60° ST 4X.X1" W c 7° 44' 44.02" S. localizado na cabeceira
.k- umtributário do Igarapé Ocln Vista, segue n jusanie peln margem
dtfCfU il.ee,- eurso cTiígua atéo Ponio P-004. dc c.g.a. 60"50* |9 2X"
Wc 7* 42' 0.92" S. localizado cmsua confluência com o Igarapé
Dela Vista, segue a montante pcln margem esquerda desse igarapé nle
o Ponto P-005. dc c.g.a. 60° 491 1162" W c 7o 44' 59.34" S. lo-
calizado naconfluência com ummbulnrio semdenominação, segue a
montante pela margem esquerda desse iribuirtrio até o Ponto P-006.
dc cgn 60* 4X- 55.15" W c 7r 45' 54.05"S. localizado cm m
cabeceira, segue cm linha rela aié o Ponto P-007. dc c fia. 60° 46'
46.02" W c 7o 45' 57 11" S. localizado na foz de um Inbutârio do
LMrapc iln Serem, segue em linha rela nlé o Ponio P-00K. de cnn
60" 45' 25.04- W c 7" 46' 21 91" S. localizado na cabeceira dc um
iribuiiino do Igarapé Repartimento do ArunnS; segue a jusante pela
margem direita desse tiihuiarin até o Ponto P-009. dccga. W 44'
H67- W c 7" 46' 47 9X"S. localizado cm sua conlluència com o
Snrapc Repartimento do Aruanü. segue a iusanic pelamaryrm dircua

• Igarapé Repartimento do Aruanfl ateo Ponto P-010. dc c g n 60"
41' 25.44" W c 7* 45' 51 M" S. localizado na confluência desse
igarapé comum iribulnno semdenominação: segue cm linharetaalé
OPOMO P-ntl.deegn. 60-401 10.31"Wc 7" 47"X94" S. locnhzado
na fozdo um pequeno tributam» do Igarapé AnianS. seguea montante
pela margem esquerda do Igarapé AmanS alé o PontoP-OI2. dc cg a
60" 40' I 29" We 7"4V 4 IX" S. localizado na lozde uminbutffrio

n denominação segue a momanlc pela margem esqucida dcsftc
—.-•iiuno ate o Pomo P-01.V dc cgn 60' IX' 1505" W c 7° 53'

•.1X1" S. localizado em sun cabeceira, segue em linha rein nlé o
Pomo P-OI4. dc cga 60" IX" 20.92" W c 7* 5V 45 95" S. localizado
nn cabeceira dc um pequeno tributário do Igarapé Taboca; segue a
jusanie peln margem direita .les.ee tributário alé o Ponio P-I)|s: dc
cgn 60" 17' 2ftXr W c V 54' I 19" S. localizado em Miacon-

íncia com q Igarapé Taboca; segue a montante pela

X:rdn do Igarapé Taboca aléo Ponto P-016. ,1c cga. 60°4lT 32.44"
c 7" -sx' I 64" S, localizado cm sua cabeceira ma

«mera

- mais no sul; segue
an linhn KM MC o Ponio P-017. dc cga 60" 41"56.93" W c 7* 5X'
12.12" S. localizado nncabeceira dc um tributário do Igarapé Trom
bada, segue a jusanie pela margem dirciln do inbutârio c do Igarapé
Trombada até o Ponto P-OIX. ,1c c.g.n 60° \T IX 5<" W c Xo 0"

S l.vnlizndo na conlluenem do Igarapé Trombada com o
esquerda do
17 40 4X" W

nhuiario sem denominação,
segue n moniamc pela margem esquerda desse tributário até p Ponio
M20. dc e ga. 60" 16' 50.12"WC X" 1* 16.72" S. loeal.ziido em sua
cabeceira: segue cm linha rela aiéo Pomo P-021. dccga 60° 36'
0.12" Wc X' 4' s |5" s. segue cm linha reta atéo Ponio P-022. dc
cg.a 60" 35' 1655" W e X" 4' |JW S. segueem linha rua nté o
Pomo P-023. de c g.n 60"35' IX 54" Wc X*4'35.07" S. segue cm
l.nha tetaaté o Pomo P-024.dc c g.n 6tr 15'4.X0" Wc X" 4' 43 XA"

i ' n» .-• nvnirzaoo tu conlluència ,lo Igarapé Tromba.I
Igarapé Monte (min: segue a monlantc pela margem cs.
Igarapé Monle ( nslo aic o Ponto P-019. dccg.a. AO" .17' i
c X•• l" IX.9|" S. localizado nn foz dc um Inhulaiio sem dçni

c
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S. segueem linhareu ntéo Ponto P-025. dc c g.n 60"35' 1252" W
e H'J A' 56.4A* S. localizado na eabeccirn dc umirihuiirio do Igarapé
da Anta. segue a jusante pela margem direitadesse Inbutârio c do
Igarapé dn Anta nié o Ponto P-026. dc c.g.n 60° 31" 5001" Wc X'
7' II X7" S. localizado nn conlluència do Igarapé dn Anin com o
Igarapé da rnboca: segue a juunic pela maigcm dirciln doIgarapé da
Tabocanlé o Ponio P-027.dc cg a «V 27' 49.X5" W c X"V ? X4~ S.
localizado nasuafoz. nn margem cstpicrdn do Rio(iuariki. segue a
montantepela margemesquerdadesse no nlé o Ponto P-02X. dc c e a
60" 29- 1450- W c X' 26' 2.20" S. comcidcnle com o limuc .Ia
Reserva Tstramisiado (iuiifiha. segue em linharela.acompanhando
o limucdessareserva, alé o Ponio P-029. de c ga 60' 36'44.15" W
c X" 29" 22 39" S. eoineidentc com o Ponio ! da Reserva Cslmiivisla
do(iunnba. segue cm linha retn aléo Ponto P-010. dccga 60" 36'
44.38" W c K"29* 21 65" S. coincidenie com o Ponio I da Floresla
Estadual dc Manicoré; segue cm linhn retn. ncomnnnhnndo o limiicdn
Floresta tsladual.alé o Ponto P-011. dc c.g.a. 60° 5X' 22.9X" Wc Xo
IX" 55.XO"S. hvalizado na conlluència do limite dessa Floresta ts
ladual com umtributário de umigarapé semdenominação, segue n
jusante pela margem dirciln desse (nbulAnoalé o Ponio P-012. dc
c.g.a. 60" 5,f 2X.42' W c X* Uf 14.RI" S. localizado na confluência
como cursoprincipal .Io igarapé; seguen jusante pelamargem dtrciia
do igarapé nté o Ponio P-031. de c.g.a. 60° 5K 5061" W c X"3X'
6X2" S. Iivalizado nn confluência com oulro tributário, segue a
montante pela margem esoucrda dcvsc tributário alé o Ponto P-014.
dc c.g.R 60" 5X' 2051" W c X'" 37' 3.29" S. localizado cm sua
cabeceira: segue em linhn rein até o Ponto P-036. dc c.g.n 60a fT
17.99" Wc Xo 16" 21 53"S. localizado na cabeceira de umtributário
dc um igarapé semdenominação; segue a jusante porsua margem
direitaaté o Ponto P-035. dc cg a. 60*sr 50X3" Wc Xo .16* 42.45"
S. localizadi> em sua confluência com o com curso principal do
igarapé; segue a montante pcln margem esoucrda ,1o igarapé até o
Ponto P-017.dc c.g.n Ml" 56' 45.29" W c Xe 16' 10.IX"S. localizado
cmsuacabeceira, segue emlinha reta aléo Ponio P-OIX. dcc ga 60'
56' 2962' Wc X" W 41.62" S. segue cm linha rvianlé o Ponio P-
0.19. dc e ga 60" V,' 11V4" Wc X" 15' 11.07" S. segue emlinharetn
ale o Ponto P-040. de cga. «I- 55' 5X.27" W c 8" 34"44.51" S;
seguean linharetaalé o Pomo P-041. dc cga 60" 56* IX.24'W c
H" 34' IX.74" S. seguecm linharelaalé o Ponio P-042, de c a a 60"
56' IX10"Wc X" 33' 52X9- S. segue em linharelaaté o Ponio P-
041. dce g a.6<r56'1706"Wc X'33'2016"S:segue cmlinha rela
alé o Ponto P-044. dc c.g.a 60" 56' 37.35" W c X" 32" 51.76' S.
localizado nn cabeceira dc um tributário de um igarapé semde-
nommaçflo; imk a jusanie pcln margem direita do tnbuiano c do
ignrané até o Ponio P-1M5. dc c.g.a 60° 5Í»' 9.13"Wc Xo 31' 52.02*
S. localizado cm sua loz. na margem esoucrda do Rio Rooscvctl,
Kgue cm linhn reta. atia-cssando cs«c no. nlé o Ponto P-046. dc
e.g a 60"' 56' l 43" WeX" 31'44 57'S.locni./ado namargem direita
doRioRoosevcll. segue n |usante pcln margem direita desse no atéo
Ponto P-047. dc c.g.a. 6ir 56'27.56" W c X" ir IX.IX" S. localizado
nn foz de um igarapé sem denominação; segue n montnntc pcln
margem esquerda do igarapé nté o Ponto P-04X. dc cen 60" 5V
79X" We X" 29- 12 45" S. localizado em sua cabeceira: segue em
linha rela nlé o Ponto P-04U. dc cg a. 60° 55' 43.RR- W c Xo 2X'
13.35" S. localizado nncabeceira dc um igarapé semdenominação;
segue a jusanie por sua margem direún alé o Ponto P-050. dc c.it.a.
60° W I6.H1- W c X" 27 IX.XO- S. localizado cm sua foz. na
mnrgcm direitado Rio Roosevcll. segueem linharetn. niravcvsnndo
c*se no. até o Ponio P-051, dc cjj.a. 6ír° 56' 25.97" Wc JC 27"7or
S.locnlizadu nn mnrgcm coucrjn do Rio Roosccll. segue a mon
tante pcln margem esquerda desse rioaiéo Pomo P-057. dc cgn. 60"
5X" 45.2?" Wc X" 2X* 54.60" S. tocali/ado nnIo/dc umigarapé sem
denominação, segue a montanie petamargem esquerda doigarapé até
o Ponto P-051. dc cgn 60" 59' 55.24* W c Xo 2X' 11.77" S. lo
calizado noconfluência comum igarapé tributano. segue a monlantc.
cmscnlido sul.pelamargem esquerda doigarapé ntéo Ponio P-054
dc c.g.a. 61" 0' 27.63" W e XB 2V 5 4IT s. localizado na confluência
com um inbutârio de sua margem direita, segue a montante pela
margem esquerda desseinbuiãrio aleo Ponio P-OWdc Cga 60° *9'
46AH" Wc X= 10- 5AU7" S. localizado em sua cabeceira, segue em
linha reta nlé o Ponto P-0<6.dc cg a 60° 59" X64" W c Xo li' 27 7X*
S.segue cm linha rela até o Ponio P-057. dc c.g-íi 60a 59* 410" W
c Xo 32* 001" S:segue emlinhn rela nté o Ponto P-05X. dcc gn 60°
5H" 59.95- w c X" 12' 12.29" s: segue cm linha retantéo Ponio P-
059.,lec.g.n. 60"5X' 5561"Wc X" 1V4.54" S;segue cmlinha rein
alé o Ponto P-060. de cgn 6ir 59" IX.XV W c X" l.V 27.3X" S:
segue cm linharetaaié o Ponio P-lt61. de c g.n 60" 59'42.IX* Wc
X" .13' 50.23" S. segue cmlinha reta atéo Pomo P-0A2. dee.ga. 6IB
0' 5.47"WcK" .14' 1.1.07" S; seguecm hnhn relaaic o Ponto P-063,
de c g.n 61"0' 2M.7A" Wc V 3Í .15.91" S; segue emlinha rein alé
o PontoP-OW. dc c.g.a.61° (f 56.30"Wc Xo 35' 2 H9" S. localizado
na fozdc um igarapé semdenominação, nn margem esquerda do Rio
Mftdcmnha. próximo à Curva dnVolta tirande.segue n montante pcln
margem esquerdadcs« rio alé o Ponto P--065. dc e.g a 61" 1' .ll.or
W c Xo 36' 1614" S. localizado na loz do Igarapé Prelo, margem
esquenta do Rio Mndcirinhn. prónimo ao tunitc da Terra Indígena
Tcnharim do Igarapé Prelo, segue a montante peln mnrgcm esquerda
do igarapé, acompanhando o limu,- da Terra Indígena (TI), aié o
Ponio P-066. de eg-fl. Al" 7 5X91" W c X"36' IX.79-S. Iwaliz.ido
na foz ,1c urn tributário desse igarapé; segue a montanie pelamar-gem
esquerda do tiibuiano aléo Ponto P-067. dc e ga 61°l' 1572" Wc
X"32' S2 10" y localizadocm sua cabeceira: segue em tinha rela aié
o Ponio P-06X.dc c gn. 61a V N.X6" W c X" 32' 45.94" S. coin
cidente com Marco M-ll dn TI Tenhnrim do Igarapé Preto, segue cm
linha rela nléo Ponto P-069.dc c g a 61° V5X3.1" W c X9 12' 14.43"
S. localizado na cnbs-ccira de um ínbulnno dc um igarapé sem de
nominação c coincidente como Marco SAT-14 da TI:segue njusante
pela margem direitadessetributário alé o Ponto P-070. dc cga 61°
V 5X11" W e X" II' 0.20" S. localizado na sua confluência com o
curso principal do igarapé, segue a iiisanic peta margem direita do
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igarapé niêo Ponto P-07I.de cga Alu |' 55.21"Wc X-29* 54.60"
S. locali/ado nn confluência com um tnhuiãno sem dcn*»minnçao c
coincidente com o Marco SAT-11 da TI: segue em linhn reta até o
Ponio P-072.de CM 61" 7 9.96" W CK° 29* 21 12" S. coincidente
com o Marco M-12 da TI. segue emlinha retaaléo Ponto P-07J, de
cga 61"7 23.2X- Wc X" ÍX- 51 25"S. comcidcnle com o Marco
M-lt da TI. segue cm linha rein atéo Ponto P-074. dc cga 61"2'
35.52" W c X"2X'21.KX" S. comcidcnle com o Mnreo M-IO da TI;
segue emlinha retaaieo Ponto P-075. de cga. 61"2" ^151" Wc X"
2T43.55" S. coincidenie emno Marco M-09 da TI; segue cm linha
reta alé o Ponto P-07A.de cg a 61" 3' 7 19" W c X* 2T 12.96"S.
toincidcntc com o Marco M-OX da TI: segue em linha reta alé o
Ponto P-077.dc c.g.a 61" 3' IA55" WcP 2A'51 16" S. coincidente
como Marco SAT-32 dn TI. segue cm linharein alé o Ponio P-07X
dc cga. 61" 3' 24.ir W c H- 26' 42.9H"S. localizado na cabeceira
dc um Inbutârio dc igarapé sem denominnçHo: segue a juaanic pela
margem dircua desse Inhuintin. acompanhando o limite da Terra
Indígena Tenhnrim do Igarapé Preto, alé o Ponto P-flTs>. dc cga 61"
7 17AT We X" 24' 25.04" S. localizado no eurso principal do
igarapé, segue a monlanic pcln margem esquerda do igarapé nic o
Ponio P-OXO. dc cga 61" V5036" W c X"23"51.47" S. Ioen!i/ado
nacabeceira dc um tributárioc comcidcnle com o Mniçn s.AT-31 da
TI.seguecm linharetn ntéo Pooto P-OXI. dc cg a. 6T .V 56.55-w
c X" 23' 13.54" S. coincidenie como Maren M-06 da fl. segue em
linha reu nlé o Ponto P-0X2. dcCj.o. 61° 4' I X0~ Wc X" 22'4I.JX"
S. coincidente como Marco M-05 da TI: segue cm tinha relaatéo
Ponto P-0X3. dc e g a 61" 4' 7.11" Wc X" 22' 767" S. coincidente
com o Marco M-04 da TI. segue em linha reta alé o Ponto P-OX4. dc
cga 61" 4' 14 15" W e X"ír 25.73" S. comcidcnle com o Marco
M-Ol dn TI; segue cm linha rein nlé o Ponio P-OX5. dc c bl 61° 4'
35.10" Wc Xa 2ff 5577" S. localizaslo m cabeceira de um igarapé
sem denominação ccoincidenie com o Marco SAT-30 daTI; segue a
jusaniepela margem dirciia do ignrapé nlé o Pomo P-0X6. de cga
61° V3622" Wc Xo IX' 22.4X* S.Iocnli/a.1,. cm Min foA na marj^rn
direita do Rio Machadinho. segue a monlantc pela margem direita
desse rio nlé o Ponto P-0X7. dc cga. 61" 11* 40.9X" W e X" IR"
21.59" S. localizado na foz doIgarapé da Minhoca: segue a monlantc
pelamargem esquerda desseigarapé, acompanhando o limucda Terra
Indígena Tcnharim doIgarapé Prelo, alé o Ponio P-OXX. dccga 61°
19' 30.61" W c X" 30' 41 52" S. localizado cm sua cabeceira c
coincidenie com o Mnreo SAT-41 da TI; segue em tinha relaaléo
Ponto P-0X9. dc cg.a. Al" 19" 47H7" W c Xo 301 5X.4X" S. com
cidcnle com o Marco M-62 daTI; segue cmlinha rela alé o Ponio P-
090.de cga. At"20' 10.44" Wc X" V 20.67" S. coincidente como
Marco M-61 da TI; segueem linha reu nléo Ponto P-091, dc c,f,*
61' 20-31.74- W c K" II' 43.57" S. coincidenie com o Marco M-60
dn TI:segue cm linharetaalé o PontoP-092. dc c.g.a 61" 20* 55.75"
Wc X" 32" 5.20" S.coincidenie com o Marco M-59 daTI: segue cm
linha reta alé o Ponto P-093. dc cga Al* 21' 1752" W c X* 12'
26.5X" S.coincidente com o Marco M-5X dn II. segue cmlinha reta
até o Pomo P-0V4. dc cga. 61" 21' 43X2* W c Xo 32" 52X5" S.
localizado na foz de um IributAno da margem esquerda do Igarapé
Prelo e coincidente com o Marco SAT-40 da TI. segue a montanie
pela margem esquerda do igarapé atéo Pomo P-1N5. dee g.o 61° 24'
9 10" W c X"34' 1121" S. localizado cm sua cabeceira e coincidente
com o Marco M-57da TI; segue em linha rela alé o Ponio P-09A.dc
cg.a, Al" 24' I5.W W c X- 14* 15.72"S. próximo n localidade de
Dodoeoc coincidente com o Marco SAT-19 da TI. scuuc cm linha
rela até o Ponio P-097.dc c g.n. Al" 24' I1.5X" W c X" 14* J5.7.1"S.
localizado no limiteda laisadc domínio da margem sul da r strada do
Igarapé Preto; seguecm sentido Icslc. acompanhando o limitedessa
Fauta dc domimo. até o Ponto P-OVX. de c g a. 61° l.V20 77" Wc X"
36" 2X 22" S;segue cm linha relaatéo Ponto PJW9. dec.g.a Al" II'
15.57" Wc K° 36'36.42" S. localizado nncabeceira do Igarapé Água
Limpa e coincidenie com Marco M-32 da TI.segue a jusante porsua
nwirgcru direitaalé o Ponto P-100.dc cg.a. Al" 9"2190" Wc Xv 1K'
59. tX" S.localizado nn sua confluência com o Igarapé Taboca, segue
a jusante pela margem direita do Igarapé Taboca alé o Ponto P-IOI.
dc cg.». Al" 7 9.7A" W c X" IX* 1507" S. localizado pri-ximo a
amiga estrada vicmot Mineraçito Taboca e eoineidcnte com o Mnreo
SAT-37 daTI; segue em linha rela alé o Pomo P-102. dccgn 61° 7
549" W c X" 3H* 17.45" S. coincidente com o Ponto A-IOX da TI.
segue cmUnha rela aiéo Ponto P-103. de cga. Al' 6' Su21" WcK'
IX* 25.13" S.comcidcnle com o Ponto A-IIOda TI.segue cmtinha
rein nlé o Pomo P-104. dc c g.a. 61* A' 59.45" W c K'% IX' 31.76" S.
coincidente com o Ponto A-II2 da TI; segue cm linha reta até ri
Ponio P-105.dc cga. 61" 6' 5X0X~ W c X"3H'44 2H"S. euincidcnlc
eom o Marco M-27 ib TI: segue cm linha rela até o Ponio P-I06. dc
cg.a 6IC A' 5A.2I" W e X" IX' 55 23" S. coincidente com o Ponio A-
117da TI. segue em linha rcu nlé o Ponio P-107.dc cgn. 61° 6'
S7.96" We X5 W 15.64" S. coincidenie como Marco M-2A dn TI.
segue em linha retn até o Ponto P- I0X. dc cr a 61° 6' 56.60" W e Xa
3V29.XX" S. eoinctdcnlc como Ponio A-122 dn TI: segueem linha
reta alé o Ponio P-109. dc c g,a 6IUA' 5X H3"W c X"39"35.73" S.
coincidente com o Ponio A-123 dn TI, segue em linha reta até o
Ponto P-l 10.de c.g.a. 61° 6' 57 9X" W c Xo 39"49.52* S. coincidente
com o Marco M-25 da TI. segue cm linha retn nlé o Ponto P-111,dc
cga Al' A*5A.12" W e x- 39" 52.94" S. comcidcnle com o Pomo A-
I2A da TI; segueem linha retn nlé o Ponto P-112. dc cg.a 61° 7
2.1.40" We Xa 40' 24.9X" S. localizado na cahcccira dc um igarapé
sem denominação, segue a montunte por sua margem direiu alé o
Ponto P-l 13.dc cg a Al° 6"u.76" WcK* 42' 2I.X5"S. localizado na
confluência do ignrapé com o limile dn Floresta Cstadual dc Ma-
nieoré. segue cm linha reta. acompanhando o limuc devsa FloocMa
Lsindual. alé o Ponio P-II4. dc cg.a AI" IX" 45 44" W c Hü 4T
54 95" S, coincidente com o Ponto P-«6 da Floresta Csindual dc
Mnnicorc; seguecm linha rela.cm sentido leste,acompanhando tre
cho do limite norte do Parque Cstadual do Tucum*. alé o Pomo P-
115. dc cg.a. 61" 2V 2221" W c H" 47 56X0" S. localizado na
confluência do limite desse Parque Estadual com o Ignrapé Água
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Azul. segue a montante neta margem esquerda do igarapé nlé n Pomo
P-l 16.de cg a. Al-'?!'47.46" Wc X* 4.V10.16"S. localizado nn foz
de um tributai10sem denominação, segue .< montanie pela manem
esquerdadesse tributárionté o Ponto PI 17.de cga. M* 23' 34.7X" W
C > 40' 470?" S. Iivalizndo cm sua cabeecim: segue em linha reta
até o Ponto P 1IS. de cga. 61" 25' 21 74" W c X" 40' 21.37" S.
localizado na margem direita de um tributário do Igarapé Taboca.
segue ;i (iisante pela margem direita desse inbutAno nlé o Ponto P-
119. dc cgn 61* 26' 41.11" W e X"41' 5131" S. até a sua loz.,
localizada na margem esquerda do Igarapé Taboca: segue a montanie
pela margem esqueot' doigarapé ali o Ponio P-120. dccga 61* 27
17 10" W c Xu 41' 2195 S. localizado cm frente n foz di um
pequeno iribut.irm sem denominação: segue a moninme peln margem
esquerdailesse iribui.ino até o Ponio P-I2I. ilc cga Al" 2H' 0.15 W
c X" 42' I6.X6" S, localizado cm sua ealicccira. segue cm linha reta
até o Ponto P-I22.de cga. Al" 28" 0.25" W ç X" 4V VAU" S: segue
cm Imba reta até o Ponio P-123. dc cg a 61° 2T 37.04" W c Xo 43'
.'KM" s segue em linha rela até o Ponio P-124. dc cgn Al" 2X'
H*X"W c Xo44' 10 XI" S. localizado na cabeceira dc um igarapé sem
denominação;segue cm linha rela nlé o Ponio P-l25. dc c ga 61" 2X'
1427" W c Xa 46' 37.56" S. localizado na conlluíncin do Ignrapé
Jatuarana com um tnbutáno sem denominação; segue a jusanie pela
uugem direitado Igarapé Jatuarana até o Ponto P-l26. dc c g.r. 61°
T 3967" W c Xo AT 19.98" S. localizj»dn na confluência desse

r.ipccom um pequeno tributário dc sua mnrgcmdirciia. segue cm
reta. nlravessamlo a divisa estadual cnlrc os Lstadns de Maio
nc Rondônia,nlé o Pontn P-I27.dc cga 61° 30" 28.14- W c

Xo 52' 3.186" S. loealizndo na cabeceira dc um igarapé sem de
nominação: segue n jusante nela margem direita do igarapé alé o
Ponto P-I2X. dc cga AI°3I'4I.50*W c X"5A'43.56*S. locnli/ado cm
sua Io/, no Rio Ji-ParanA. segue a jusante pela margem direita desse
rio ale o Ponio P-129. dc cg.a. 6lD56'l8.4o"W c R"57'55.17"S. lo
calizado na Io/ do Igarapé dos Marmelos; segue a montanie pela
margem esquerda desse igarapé até o Ponto P-l30. dc c.g.a
AI"55'II.74"W c «"SA^IO.XX-S. localizado na loz de um igarapé sem
denominação: sesue a monlantc pcln mnrgcm esquerda desse igarapé
aií o Ponto P-lll. dc cga. Ar5TI0.9VW c X"54-5X.99"S. loca
lizado na foz dc um iributário sem denominocílo. segue a montante
pela margem esquerda desse tributário até o Ponio PI32. dc c.g.n.
AI"5X*24.42"W c 8°55'13.72"S. localizado n.. conlluència dc dois
cursos (Fagua formadores desse iribuinno. segue a moniamc pela
margemesquerdado curso d'águn mais ao norte nté o Ponto P-l33. dc
cc.v AI '58'4X.7X'W c K°54'45JI7"S. localizado cm sua cabeceira:
5eguc em linha reta até o Pomo P-l»4. dc cga 6rS9'X.78"W c
XD547ii.09"S: segue em linhn rein até o Ponto P-l 15. dc cga
AI'59-10.72"W c X-5V29.A4-S. localizado nn cabeceira do Igarapé
Preto; segue a jusante pela margem direita do igarapé ate o Ponto P-
136.dc cg a 62"4'55.47"W e X-.sr27.56"S. locolizndo na foz dc um
n-nrape mbuiáno sem denominação, segue n montante pela margem
esquerda.lesse Iribulãno alé o Ponto P-137. dc cga. 6r5'57.20"W c
H4---Í I5.X6"sí. totalizado na conlluència com um curso d'água sem
denominação: segue cm linha reta até o Ponto P-MX. dc cga.
62U5'5HW- W e X*4X'10U5" S. coincidenie com o Marco M30S da
Ten.i Indígena Tenhnrim Marmelos: segue em linha reta até o Pontn
P-131. de tB,n 62' 5' 8 51" W c X° 48* 7 46' S. comcidcnle com o
Mano M2US dn Terra Indígena, segue em linha reta alé o Ponto P-
140.dc .p.i 62" 4' 5 5U" V. e X0~47" 4UII" -i. torncidcnic com o
MnreoM2XS da Tcrm Indígena: segue cm linha reu nlé o Ponto P-
141.d. c g o A?" V (Kisr W e X" 47* V* 60" S. comtidcnic com o
Marro M27S da Terra Indígena: segue cm linha reta nté o Ponto P-
142.dc cg.n 62" 1"51.21" V» c X"47' 52.51" S. coincidente com o
Marco M26S da Terra Indígena, segue em linha reta até o Ponto P-
143. ile cga 62" V .11 20" W c X" 4X" 31.3.1" S. comcidcnle com o
Marco M25S da Terra Indígena: segue em linhn reta até o Pomo P-

• cga 62" I" I X4"W c X"49' 13 24" S. coincidente com o
wco M24S da Tcnn Indígena: segue cm linhn reta nlé o Ponto P-
Í5.dc cga 62" 0' 'HrW c Xo49* WAI" S. coincidente com o

larco M23S dn Tcira Indígena, segue cm linha rela aic o Pomo P-
146. dc t.g.n.61" 5V44 86*Wc Xo 50' 42.17"S. comcidcnle como
Marco M22S da Terra Indígena; segue cm linha rela até o Ponio P-
147. dc c g.n. 61° 59- IX44" W e Xo51' 49 45" S, coincidente com o
Marco M2IS dn Terra Indígena: segue em linha rela nlé o Ponio P-
I4X. dc ega. 61° 59"28 76" W c Xo 52' 3101" S. coincidenie com o
Marco M20S dn Terra Indígena, segue cm linha rein até o Ponio
PI49. de cga. 61''5X' 4X 51"Wc Xo 57 17.57" S. coincidenie com
o Marco MI9Sda Tara Indígena, segueem linhn retnnléo PontoP-
150. dccga 6lc 58' 9.9X" Wc X" 52' 43 X5" S. comcidcnle como
Marco MlxSda Terra Indígena: segue cm linha relaalé o Ponto P-
I5l.dc cgn 61° 57' .10.21 Wc X 52' 27.25" S. comcidcnle como
Marco M17S da Terrn Indígena, segue cm linha ictn nlé o Ponto P-
152.dc cga. 61" 56' 56.14" Wc Xo 52'41.33*S. coincidenie como
Marco MI6S da Teria Indígena, segue cm linha rela nlé o Ponto P-
153.dc cg.a. 61° 5A' 11.56" Wc Xo 52' $6.35" S. coincidenie como

çm linha reta aié o Pomo P-

-T.

m

Marco MJ5S da Terra Indígena; .segue
IM.dccgn. 61-55'22.4X- W c X* 52 49 83* S. coincidenie e
Marco MUS da Terra Indígena: seguecm linha rein nlé o PonioP-
I5V dcega. 61° 54' 20.53" Wc X* 52' 24.05" S.comcidcnle como
Marco MI1Sda Tcna Indígena, segueem linhnrela alé o Ponto P-
156.dccg.a. 61" 51' 20.61" W c X" 51' 59 11" S. coincidente como
Marco M12S da Terra Indígena; segue cm linha rela alé o Ponio P
I57.dc cga. 61° 52-22.40" WcX° 51' 14 XX" S. coincidente como
Marco MUS dn Terrn Indígena; segue em linhn reta aié o Ponto P-
158.de ega. 61" 51' 20.21" Wc X" 51' 15.33" S. coincidenie como
Marco MIOS da Terra Indígena; segueem linha reto alé o Ponto P-
159. dccga. Al" 51'45.8 lffW c 8a50' IX 10" S.coincidente como
Marco M09S da Terra Indígena; seguecm linha rein ale o Ponto P-
160. dccga. 61°51'392X" Wc 8"49'45IX" S. coincidenie como
Mnreo M0HS da Tcnn Indígena: seguecm linhn retn nté o Ponio P-
161. dcc.ga 61" 51'32.74a Wc Kr4X' 37 17" S.coincidente com o
Marco M07S da Terra Indígena; segue cm linhn reta ale o Ponto P-
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16?. dc cga 61° M' 1602" W e 8" 47"32.02"S. coincidentecom o
Mnren M06S dn Terrn Indígena:segue cm linha rein alé o Ponio P-
163. dc e ga 61" 51' 1.02" W c Xr46' 52.35" S. coincidentecom o
Mnreo M05S da ferra Indígena, segue cm linha reta alé o Ponio P-
164.dc cga 61" 50* 13.74"W c X'1 46' 16.99"S. comcidcnlecom o
Marco M04S da Icira Indígena: segue cm linha rela alé o Ponio P-
165. dc cga. 61"50" 43.56* Wc X? 45" 18.40" S. coincidenie com o
Marco M01S da Terra Indígena:segue 011linha rein até o Ponio P-
IAA. dc cg.a Al" |W 17 (7" W c 8" 44' 18.17" S. coincidente com o
Marco M02S da Terra Indígena: segue em linha rela até o Ponio P-
IA7.df cg a Ar- 49' A.40" W e K" 44' 2479" S. coincidenie com o
Mnreo MÓIS da Terrn Inditícna. seguecm linha retaalé o Ponio P-
IAX. dc cg.a Al" 4X' IX07= We 8'' 44"29.30" S. coincidente como
Mnreo SAT-PU d-i Terra Indígena Tcnharim Marmelos. segue cm
hnha rela alé o Ponio P-IA9. dc cg.a. 61" 4X" 113" W c Xo44' 45 64"
S. localizado na cabeceira do Rio üranco: tegue a jusante pela mar
gem direita desse rio até o Ponto P-170. dc cga 61" IV 25.91" W
c 8" 7" 21.13" S. locnlizado na foz do Rio dos Macacos, nn mnrgcm
direita do Rio Dmnco: segue n montante pcln mnrgcm esquerda do
Rio dos Macacos nté o Ponto P-l71. dc cg.n 61° 12' 9.96" W c Xo
II' 26.10" S. loc.iliz.nl!' cm frente a Io/ dc um igarapé sem de
nominação, segue a monlantcpela margemesquerdado igarapéalé o
Ponto P-I72. dc cga 61° 28-30.34" WcX" 15' 54 26" S. localizado
nn conlluència com um curso d^gun tributário dc soa margem dircila;
segue a monlantc peln mnruemesquerdndesse tributário até o Ponio
P-173. de ega 61» 27 15X1" W e X" 15'4X26" S. localizado cm
sua cabeceira, segue cm linha reta nté o Ponto P-174. de cg a 61" 26'
5X65" W c 8° 16' 11.97" S. localizado na cnbeccira dc um curso
dágua sem denominação tributário do Igarapé l3oré, segue cm linha
reta nlé o Ponto P-175. dc c ga. 61" 26' 44 50" W c 8" 16' 19.94"S.
localizado na cabeceira dc oulro curso d'agun sem denominação tri-
bui.ii10do Igarapé Boré. segue a jusanie pela margem direita desse
cuno dágua alé o Ponto P-176. dc c ga. 61" 2V 37.04" W c Xo IX'
2.90" S. localizado na conlluència com outro tributário do Igarapé
Boré; segue a montante pcln margem esquenta desse eurso dãgua até
o Ponio P-177. de cga 61" 2.V 20 3X" W c 8» IA- 1263" S. lo
calizado cm sua cabeceira: segue cm linha rela alé o Ponio P-17X. dc
cga. 61* 22' 50MC WcX" 16* 25.31" S. localizadona cahcccim dc
um igarapé sem denominação limitador do Rio Machadinho. segue a
jusante pela margem dircilndesse igarapéalé o Ponio P-179.dc e g.a
61" IV II.UI* WcK' 14'54 91" S. localizado na coniluéncia com o
Rio Machadinho, segue n montante pela margem esquerda dn Rio
Machadinho até o Pomo P-1S0.dc cgn. 61" 25' 14.44" W e X*0'
22.40* S. localizado cm sua cabeceira, segue cm linha rela nté o
Ponio P-IHI. dc cga. 61" 24' 44.91" W c Xo0' 19 76" S. localizado
na cabeceiradc um iribulArin de um igarnpésem dcnominaçAo. segue
a jusanie pela margem direita do tributário aié o Ponio P-IX2. de
cga. 61" 24"7.X2" W c 8" 0' 28.3X" S. localizadoem sua conRuéncin
com o curso principal do igarapé, segue cm linha rela até o Pooto P-
181.dc cga Al" 23' 30.2X"W e X" íí 24.14"S; segue cm linha reta
alé o Ponio P-IX4.dc ega AP 22' 33 90" W c X"0* 57 20" S: segue
em l.nha rela ale o Ponio P-185. dc c g a Al* 27 3X.39" WcPI'
2944" S; seguecm linha reto alé n Pnnto P-IX6. dc cga. 61° 21"
22 K4" W c X" 7 íl 4K- S: segue cm linha reta até o Ponto P-IX7. dc
cgn 61" 20* 51 91" W e H° 2' 41.93" S. segue em linha reta nté o
Ponto P-IX8. dc cga 61" 20" 19.25"WcX" 2' 42.47" S: segue cm
l.nha reli. alé o Ponto P-lft9.dc cg a 61° IV 46 W" W c H° 2" Í7 40"
S; segue cm linha rela alé o Ponto P-l90. de c g n. Al" 19' 1741" W
cX" T23.62" S; segue cm linha rela nlé o Ponto P-I9I. dcega 61°
IX" 58.71" W e 8C 2' 39.14" S. localizado na foz dc um tributário do
Igarapé do Bonachudo. segue a montaniepela margem esquerda do
igarapé ale o Ponio P-192.dc cga 6|° 18' IU.77* W c Xo V 9 2X"S.
locnlizaoV- na conlluéneia eom um pequeno tributário .to Igarapé
Borrachudo; segue a montantepela margemesquerda desjve tributário
nlé o Pomo P-193. de cga Al" I? 2121" W c X" 4' 1.18" S.
localizadocm sua cabeceira; segue cm linha reta até o Ponto P-194.
dc cg.n. Al' 17 10.28" W c 8* 4"31 07" S. segue cm linha reta alé
o Ponio P-195. dc cga Al" IA'57 15" W c 8° 5'0X7" S. segue cm
linha teu até o Ponio P-196.de c g a 61" 16'4402" W c Xo V 10.68"
S: segue cm linha reta até o Pnmo P-19". de c ga Al0 IA' 1.1.44" W
c Xo 5'42 10" S; segue cm linha rcia até n Pomo P-l9X.dc c.g.a. 61*
15' 52.16" W c 8" 5' 49.36" S. localizado na cabeceira dc um igarapé
sem dcnominaçio. inbuláno do Ignrapé Jará. segue a jusante pela
margem direitadesseitibuláno até o Ponto P-I9U, de cga. Al* 14'
40.14" W c X* 6' 4X.9I" S. localizado na confhiéncin com oulro
tributário sem denominnç/lo: segue cm linha rela nté Ponio P-200.dc
c.g.n. Al" 13'39.07"Wc X" 9"16.74" S. localizado nnconlluència de
dois igarapés semdenominação, segue cm linharetaaté o Ponio P-
201.dc cga. 61° 12" 37.63"WcK1 ItV 46 06"S. localizado na foz
de um pequeno tributário dc um igarapé sem denominaçfto. segue a
montante pela margem esquerda do igniapé alé o Ponto P-202. de
ega Alp 13' 5394" WcX" IV 11.28" S. localizado na foz de um
lnnuU.nosem denominação;segue a montantepela mnrgcmesquerda
desse uibulário. cm ditcçào sul. até o Pomo P-201.dc c ga. 61° 15'
2.31" W c ft* IA' A.55" S. localizado cm sun cabeceira, segue cm
linha rela alé o Ponto P-204. dc c.gn 61" 14' 32.80" W e Xo I.V
52.56"S. «guc em linhn rela nté o Ponio P-205. de cg.n. 6!" 14'
3.3tr WcX" 15' 38.57" S. segue cm linha ala alé o Ponto P-206.dc
cga 61* 13'33X0- Wc X" 15' 24.5X" S. segue em linha retaaié o
Ponto P-207. dc cga 61" IV 4 30"W e Xo IV 10.59" S: segueem
linha rela alé o Ponto P-20H. dc e.g a 61° 12' 34.42" WcX" 15'
23.77" S: seguecm linha reta nté o Ponto P-209. de cgn 61" 12'
7.21" WcX" 15" 5.75"S; segue cm linharetaalé o Ponio P-210. dc
cgn 61" II' 38.73" We X" 14* 49.81" S: segue em linhn relaotéo
Ponto P-2II. de Cga 61' 11'7 14"Wc 8" 14'4) 50"S: seguecm
linha reta até o Ponto P-212. dc c gn 61° 10' 1461" W C X" 14'
44.59" S. segue em linhn rela nté o Pomo P-21.1. decgj. 61" 10'
1601" W c X" 15' II 16"S. seguecm linharelaalé o Ponto P-214.
decga 61" 10* 1144" We 8" 15" 4.VX0- S; segueem linharetaalé
o Ponto P-2IVdecga. 61* 9"54.48" WcX" 16' 1031"S: segue cm

/SS.V 1677-7042

1*.
Pnx tf

RUrtau

linha reu alé o Ponto P-216. de cg.a 61" 9' 22.0X" W c 8" 16' 14.46"
S: segue cm linha rela alé o Ponio P-217. dc cg.n. 61" 9* 11.28" W
c 8" 16' 2.25" S: segue cm linha rela até o Ponio P-218. dc cg.a. 61"
X' 39 14" W c 8° 15' 55 38" S; segue em linha reta ate o Ponto P-219.
dc e ga Al* 8"7 91" W c 8* 15" 32.04" S: neguecm linhn reta até o
Ponto P-220.dc c ga AT T 54.28" W e X* 15' 41.02" S: segue cm
linha rciantéo Pontn P-22l.dccgn Al" 7-2104" W e X" 15' 3149"
S. segue cm linha rela alé o Ponto P-222. dc ega Al" A* 52 17" W
c 8" 15'20.84" S. segue em linha rcia alé o Ponio P-223.dc ega. 61"
A'20.36*W c K° IV 13.38"S; segue cro linha rcia nlé o Pomo P-224.
dc c.g.a. 61" 6' 14.01"WcX" 14' 4I.4A" S. segue cm linhn rcu «té
o Ponio P-225. dc e gn. Al" A* ft 13" W e 8" 14' 9.44" S. segue cm
linha reta nlé o Ponto P-22A. de cg n Al" 5' 38.44' W e 8* 14' 23.02*
S; segue cm linha rein alé o Pomo P-227. dc cga. Al* ? 7.24" W e
X" 14' 4A.66" S: segue cm linhn rein até o Ponto P-22X, dc cg.a. 61*
4' 47 85" W c 8" 14' 14.57" S; segue cm linho rela nlc o Ponto P-229.
de c ga. 61" 4' 59.75" W e Xo 14"4.26" S: segue cm linha rela até o
Ponto P-210.dc cga 6IP 4' 42 01" WcX* IV 1694" S. segue cm
linha rein nlé o Ponio P-23l.dc e.g a. Al" 4' 15.91" W c 8" IV 17.37"
S; segue cm linha rela ate o Ponio P-232. dc c ga. 61" 3' <7 31" W
c8° 12'50 Al" S: Kgue cm linha reta alé o Pomo P-233. dc c.g.o. Al*
V 58.31" WcX1 12' 18.08"S: segue cm linha reta alé o Ponto P-234.
dc cg.a. Ar 4' 13.IA" WcX' II" 49.09" S; negue cm linha rvta alé
o Ponto P-215. dcega. Al* 4' 40.A4" WcX" II' 31 50" S; segue cm
linha reta alé o Pomo P-23A.dc cg.a. 61* 4* 36.19" W c X» II'5.14"
S. localizado nn cabeceira dc um igarapé sem denominação, tributário
dn margem esquerda do Rio Ronscvclt. segue a jusante nela maigcm
direita do igarapé alé o Pomn P-237. dc c.g.a. 61" V 50.00" W c 8°
7' 821* S. localizado cm sua fn/. no Rio Roosevcll: segue cm linha
reta. atravessando esse rio. ate o Ponto P-2ÍX. dc cg a 61" 3' 34.33"
W c 8" 7 7.29" S. localizado na mnrgcm direita do Rio Roosevcll;
segue a jusanie pela margem dircila do rio alé o Ponio 001. marco
inicial desse memorial descritivo.

!) l»Oshinilcsdcscnlos no caputsiW-ireferenciados nas cartas
topográficas do IDUC cm escala t;1000(Hr SU 20-Z-D-V (Vila do
Carmol;St" 20-X-B-ll(Igarapé Taboca).St' 20-X-B-lll Rio (Pn*iúbn>;
SC.20-X-B-V (Igarapé Sâo Ubcralo); SC20-X-B-IV (Igarapé Preto):
SC.20-X-B-I (Rio Machadinho); SC.20-X-A-VT {Km dos Marmelos).

SC20-X-C-III (Rio Ji-Paraná). SC.20-X-W (Tabajara). SC.20-X-A-
III (Rio dos Macacos) e SB.20 Z-D-IV (Igarapé Jatuarana).

í 2"0 subsolo imegn
Campos Amo/ilnicos.

4 .V O leito da Lsliada do tslanho e o leito menor do Rio
Roosevcll. no uecho compreendido cnlrc os pomos do memorial
descritivo P-O50 c P-23X. licam excluídos dos limites do Parque
Nacional dos Campos Amazônico*,passando o integrar sun zona dc
amonccimcnio. cujos limucs e nonnas de uiilizaçflo serão estabe
lecido* no plano dc manejo da unidade dc conservação.

. Iimtlcs do Parque Nacional doi

§ 4* Ficam excluídos dos limilcs do Parque Nacional dos
Campos Amazônicos as Arcasdc alagamento do lago arlificinl a ser
lòimado pela barragem da Usina Hidroelétrica dc Tabajara cm sua
ema oitenta metros c seus remanso*.

$ 5a As demais áreas n comporem a zona de amortecimento
do Parque Nacional dos Campos Amazônicos jerflo definidas no
plano de manejo da unidade

An 6" Ficam permitidas, dentro dos limites da zona dc
amonccimcnio do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, ati
vidades nuncrárins autorizados pelo Depnrumcnio Nacional dc Pro
dução Mineral - DNPM c licenciadas pelo órgüo ambiental com
petente, respeitadas as disposições do plano dc manejo dn unidade.

Ari. 7a Ficn permitida,dentro dos limitesdo PnrqueNacional
dos Campos Amazônicos, eom a devida autorização do «Wgflo res
ponsável pela unidade, a realização dc estudos dc viabilidade lécnica.
econômica c ambiental do Aproveitamento Hidrelétricodc Tabajara.
incluídos os Cttudo* dc Impacto Ambiental • CIA.

Art X» As Arcas cxcluidnc na rcgiBo norte do Parque Na
cional dos Campos Amazônicosse destinam à regularização fundiária
dos ocupantes de áreas públicosda regido do ramal do Pito Aceso e
poderio ser utilizadas para sannr necessidade*dc rvalocnçAo de ocu
pantesdc Arcas públicas abrangidos pelo*novos limites da unidade dc
conservação.

$ !• Fica a Uotta autorizada n alienar diretamente, por meio
dc dispensa dc licitação, as áreas públicas federais antrupizadas. dc-
safcladas e nSo ocupada*, que nAoexcedam a 1.500 ha. nos ocupantes
de áreas abrangidas pelos novos hmiies do Parque Nacional dos
Campos Ama/õnieos definido* no art. 5"

$ 2- Só icrto direuo n rcnlococ/ao dc que (rala o capuf os
ocupantes que atendam, na área a ser desocupada, no* requisito*
prcvisuts no an 5- da Lei n- N .952. dc 25 dc junho dc 2000

jf .V Na hipõicst de nao haver arca suitctcmc no ramal do
Pito Aceso para .1 rcalocaçílo de que trata o capol. a Uniáo poderá
identificar ouiras áreas para essa finalidade

5 4" A rcalocaçílo de que iratao eapui devcrA ser realizada
pelaUniSo. ^

C*lc documento pode serverificado noendereço cletrôoico hiip B»
pelocódigo OWH20120IIIAOÍIOOI

11 ^iv!»*>Be«iciiiTV'.hiinl. Documento assinado digilalmenlc conlòrme MP n"2.200-2 dc 24ATXV200I. que inslilui a
Infmesiruiura dc Chave* Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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i 5"O valorn ser pagopelosocupantes do Parque Nacional
dos Campos Amazônicos para a aquiviçaodas áreas dc que nata este
artigo *cnícompensado como valorda indenização « o,uc tariam jus
cm decorrência da desocupação da arca situada nn unidade dc con
servação, nas hipõlcscs legalmente admitida*

í fi- As áreas de reservo legal das propriedades ruraisde
verão csiar alotadn* cm bloco c contíguas no* limites do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos, salvo impossibilidade devida
mente •ii-Mili.adn pelo órgAo ambiental enmpcienic.

S 7- As áreas púMicM leda.ii*.kviicmdascm deeorré-iein
dodisposto no,m 5"e queanuiutotemdotada* dc cobertura Oorcsial
VHHcnie podeino ser dcsiinndri* para Projcti* dc Manejo Floreslal
Sustentável

A,rt •*» D an

pama t vigorar eom ,

;

11s ,ia Lei n" 12 24U.de 11dc junho dc 2010.
seguinte rcdnçno

"An 115 Ficam redefinidos o* Imoles do Parque Nacwv.nl
Mapingiian. aindo pelo Decreto .Ic 5 de junhodc 2008. atual-
mente localizado no Lstado do Amazonas, nos Municípios dc
Cnnniama c I ábreo. .pie passa n incluir cm seus limites a arca dc

rea de 172 410 ha descrita cm conformidade com os aris. 116
117.localizada no Município de Porto Vellio. Lstado dc Ron-

lõni.i' (Nlíl

Art. 10. Onil 117 date
seguink1 rcdnçno

n- l2.24U.dc 2OI0.pai5l vigorar

"Art. 117 Ficam excluídos dn área dc ampliação do Parque
Nacional Mnpmgunri.descrita no art. IIA:

I - o polígono eom a seguinte dcscrtçio: inicia*te no Ponio
IX dC . pa :W7A3 V. c X958250 N. localizado sobre a divisa
cnlrc os Estados do Amazonas c de Rondônia, dcsic segue para o
Pomo 19.dc c.p.a.264103 L c 8955061 N.que coincide como
Ponto 91 do memorial descritivo consinntc do Dccrelo de 5 dc
junhodc 2008.que criouo Parque Nacional Mapinguan. dcsic.
segue para o Ponto 20. que coincide com o Ponto 90 do me
morial descritivo do Parque Nacional Mapinguari (Decreto dc 5
dcjunhodc 2008). localizado na nascente do RioColi.come.p.o.
2660(81 L c X956158 N: deslc. segue a montante pcln margem
esquerda do RioCoti para o Ponio 21. quecoincide com o Ponto
89 do memorial descritivo do Parque Nacional Mapinguari. lo
calizado nn confluência do Rh>Coli tom o Igarapé Branco, com
C.p« 268336 C c 89730X7 N. deste, segue a monlantc pela
mnrgcm direita do Igarapé Branco atéo ponto 72.quecoincide
com o Ponto XX do memorial desenlivn do Parque Nncionol
MaQtanwL dc c pa 2736.12 E C 8963034 N; deslc. segue em
linha reta para o Pontn 21. dc cp.a 278170 C c 895K85A N.
dcsie. segue em linha rela para o Ponto 24.dc e.p.a. 279192 t c
R955010 N: deste,seguecm linharetaparao Ponto 25. dc c pa
277575 C e 8950507 N: deste, segue cm linha rela para o Ponto
26. dc c.p.a. 277559 L c X947II9 N: dcsic. segue cm linha rela
paiao Ponto 27. dc c pa 27427X L e 8947516 N: deste,segue
cm linha rein para o Ponio 28. dc cpa 271378 C c X94X477 N.
deste, segue em linharetaparao Ponio29. dc c.p.a 2AA234 Cc
XU47UXU N. deslc.segue um linhn rela puro o Ponio 30.dc c.p.a.
2626M» L e XV5lrWíi~N. deslc. segue cm linha rein paru o Ponto
ti. dc c.p.a 256665 I". c XU5I4V9 N.dcsic. segue em linha reta
rura o Ponto 32.dc cpn 256985 E c X9534X3 N. deste, segue
cm linha rcia para o Ponto 11. de c.p.a. 259510 L C 895A41I N;
dcsie. segue cm linha rela para o Ponio 18.ponto inicial desta
descrição;

II • a área que será inundada pcln lagoartificial a ser for-
' mudo pela barragem da Usina Hidroelétrica (UHC) deJirau. até

a cola novenln metros, nível do bnrrnmcnio. e tnmbém n área
acima desta cota a ser tmindnda cm função do efciio temanso.
cujacomattimctrica limiteaumenta gradaiivameme cm direçãon
montanie nic n cota nllimclrtca aproximada noventa c Ires metros
c inntn c dois centímetro*, atingida no ponto dc coordenada*
planas aproximadas (c.p.a.) 234115 I- c X.93X.992 N.

III • a área que será inundada pelo lago artificial a ser
formado pelabarragem da UHC de Snnlo Antônio, que se inicia
noponto dc cp.a. 332.474 L e 8992.04X N.dc colanltimétnca
aproximada setenta c tré» metros c cinqüenta centímetros até o
limiteda arca destinada ao canteirodc obras dn UHEdc Jirau. na
cola alümélrica aproximada setenta c quatro metros.

IV- o polígono de aproximadamente 163Iva com a seguinte
descrição: micin-sc no Ponto I. localizado sobre o limucda Ci
tação Ecológica Estadual daSerra do* Trc* Irmãos (CCCSTI). dc
cpn HO556Ee X.991.532 N;deste, segue cm linha rela. ainda
confrontandocom a t.CESTI até o Ponio 2. dc c p* 332.658 E c
X992A29 N. deslc.Kgue cm tinharetn. eom az.imulc 133"AT9"
por uma distancia aproximada dc39A.2 m aléo Ponto 3.dccm
332944 E c 8 992.355 N: deste, seguepela margem direita do
ie-rapé sem denominação, afluente pela margem esquerda do
Ig7rapé Mapnrnnn. até oPomo 4. dc c.p a. 112.474 CcX.992 048
N.deste, segue pelamargem esquerda do futuro lago artificial dn
UHC Santo AniAnio. que inundará ncsic trecho, cm função do
cfcilo remanso. as lerras localizadas alé a cota altimétnca apro
ximado setentae três metros c cinqüenta centímetros, otéo Ponto
I. início da descrição deste polígono; c

V - o polígono de aprnximndnnicnic 1.055 hasobreposto a
áreadeclarada dc utilidade públicadcsiinada ao caniciro dc obras
da UHE dc Jirau.com a scgumic descrição tn»ci.vsc no Pooto I.
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localizado sobre o atual Iinnie do Parque Nacional Mapmgimn.
nn cola altimélricaaproximada novcnla metros,dc cpa 120.771
E c 8.979.X4A N. dai segue confrontandocom a área destinadaao
canlciro dc obra* da UHL Jirau. com o azimute dc 284"47"20" c
dislflncia dc 44.07 m nlé o Ponio 2. de cpa. 320.728 E c
897U.X5X N; daí. segue com a mesma confroninç3o. com o
azimute de 270 '51'5" è disláneiade 3.0O1.IO m até o Ponio 3. dc
c p.n. 117.725 I. e X97M.902 N;deste, segue cmlinha rela. ainda
tom a mesma tonfroninçân. eom o nzimuic dc 204"55'35" c
distância dc 5 150,73 m. alé o Ponto 4. dc cp.a. 315.550 E c
X<*75.22* N: desie. segue cm direção a jusanie. peln margem
esquerda ilo lulitro lago artificial da UHE Jirau. pela cola al-
limétricn aproximada QOVCffll melro*nlé o Poolo I. inicio desta
deseríçflo

Parágrafo único Nos momentos cmque os níveis dos Ijigos
das UHE Jirau c Sanlo Antônio esliverem abaixo das cotas ol-
Itmétnca* mencionadas nos incisos II e III do rapit. ficam proi
bidas atividades agropccuârins. dc mineração, edificações per
manentes ou temporárias c qunisuucr oulros empreendimcntns
nestas faixas das margens esquerdos tcmporanamcnic emersas
dos referidos lagos" (NR)

Ari II. Oart MUdn I •

eont a scguinlc redação

"Art. 119.

i n» 12 74U. dc 2010. passa a vigor

Maif.

ABC. Ir

Rubrica

N"5. sexta-feira, 6 dejaoeirodc 2012

Ari. II. Ficam excluídas dos limites da Horcsin Nacional dc
liaituhnII. localizada nos Municípiosde Itailubac Trairão, no Eaiadn
doPnrt. criada peloDcercio 2482. dc 2de fevereiro dc IWH. a*órcos
compreendidas pelos polígonos discriminados pelossegumics mento-
nais descritivo*, totalizando uma arca aproximada dc 28 45X.35 ha:

I - A-001 tnicifl-sc no ponioTPJV25-I localizado no Igarapé
Puhco. gcorrcfcrenciado no Sistema («civdésieo I3ra*ilcin). DATUM -
SADA9. MC-57UW. citordcnadas Plamv ReinngulorcsRelativos. Sis

tema UTM C 5262f>6.4.1 m e N- U4I77A4.A4 m: daí. *cguc a
jusante pela margem direita dorelendo igarapé até a sun Toz com o
Rio Tapajós: dai. segue pela margem direua do Rio Tapajós mé o
pomo ITOOI (C-537AA9.19 „,ç N-9474IA8.54 m).dai.*cguc como
azimulc dc 82"45'34" c a dislAncia de 353.03 m até o ponio IT002
(C-sinol-UW m c N-94742IVII m). dai. segue a monlantc do Rio
Tapajós, pelacurvadc nívelde elevação cinqüenta c cincometros, até
o ponto TPJ325-I (C- 52A2AA43 mcN- 9417764.64 ml. inicio dc
descrição, fechando ass.m o perímetro acima descnto;

II - A-O02: inieia-sc no ponto IT003. gcorrclerenciado no
Sislcma Oeodéftico Brasileiro. DATUM • SAD69. MC-57°W. co
ordenados PlanoRetangulares Rclativns. Stsicma UTM.C-540571.45
m e N-9474541 47 m. daí. segue com o nzimuic dc X2°40'44" c a
distância dc 650.01 m nié o pomo IT0IM (L 54I2IA.1A m c
N-9474A24 26 m): dni. scgi^ pela curvade nível de clcvaçilo cin
qüenta c cinco metros nlé o ponto IT003 (E-540571.45 m c
N-947454L42 m). inicio dc dcscnçio. fechando ossim o perimetro
neima descrito:

III - A-003: mieui-sc nn ponto IT005. gciKTcfeienciado no
Sistema Ücodésico Drasikiro. DATUM - SAD69. MC-57°W. co
ordenadas Plano Retangulares Relativa*. Sisicma UTM: C 542IAA.44
nt c N-9474746.35 nn dní. seguecom o nzimuic de X2°40'44" c a
distancia dc 597.49 m até o pomo 11006 (C-5427590A m c
N_q474K22.49 m): dai. segue pela curva dc nível dc elevação cin
qüenta c cinco meiros nté o pomo IT005 (L 542I6A.44 m e
N-947474A.35 m). início dc descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito.

IV - A-004: inicia-se no ponto I1O07. gcorrcfercneiado no
Sistema tieodéswo Brasileiro. DATUM - SADA9. MC-57BW. co
ordenadas Plano Retangulares Rclaiivns, SislcmaUTM: C-54555A.02
m c N-9475I8I 84 m: daí. seguecom o nzimuic de 82'40'44" c a
distancia dc 174.10 m até n ponto IT00X <1>545728.XU m c
N-9475204 05 m). daí. segue j«cb curva dc nível dc elevação cin-
quentn c cinco metros nu) o ponto IT007 (C--54555A.02 m c
N 94751X1 X4 m). início dc descrição, rechando assim o perimclro
ncinia descrito.

V - A-005. inicia-se no psmio 1T0O9. gcorrcfercneiado no
Sisicmn Cicodésico Brasileiro. DATUM - SAD69. MC-57"W. co
ordenadas Plano Rciangulares Rclaioas. Sistema UI M L 54í*4A6 56
nl c N-947529X.X3 m. dal. segue eom o azimute dc 82°40'44" c a
distância de 148.99 m até o ponio IT010 (I.-54662I.57 m c
N-9475102 90 m). dal. segue pela cursa dc nível dc devoção cin
qüenta c cinco metros nlé o ponio ITOO*> (C 54A4AA *A m c
N-947529X.83 m), inicio de descrição, rechando n**mt o perímetro
acima descrito.

VI - A-00A micia-se no ponto ITOII. gcorrefeieneiado no
Sistema Cicodésico Brasileuo. DATUM - SADAV. MC-57"W. co
ordenadas Plano RetangularesRelativa* Sistema UTM: C-54X283 00
m c N-9475532.20 m. dai. segue com o azimute dc X2B40'44" c a
distância dc 90.74 m até o ponto IT0I7 (C 54X373.01 m c
N-9475543-77 ml; dní. seguepela curva dc nível dc clevaeSo cin
qüenta c cinco metms oté o ponto ITOII (C-54828.100 m c
N U47553220 m). inicio dc descriçío. fechando avsmi o perimclro
acima descrito:

VII - A-007: inicia-se no ponto IT0I3. gcorrclerenciado no
Sisicma Icodésico Brasileiro. DATUM - SADA9. MC-57"W, co
ordenadas Plano Retangulares Relativas. Sistema U1M r.-54X9X1 7U
m c N-9475A2I.9X m: dai. segue com o azimute dc X2'40'44" c a
distância dc 120.31 m nlé o ponto IT014 (C-549I01.I2 m c
N-9475A1732 m). dní. segue pela curva dc nivcl dc elevação cin
qüenta c cinco metros nlé o ponto IT0I3 (C-54898I.7U m e
N-s)475A2l.9X m). inicio dc descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito.

VIII - A-008: inicia-se no ponto IT015. gconcfcrcnciado no
Sislcma (kodesico Brasileiro. DATUM - SADAV. MC-57°W. co
ordenadas Plano Retangulares Relativas. Sislcma UTM- C-54U248 A8
m c N-9475A5A 27 m. daí. segue com o azimute dc 82°40'44" e a
distância dc 418.80 m até o pomo IT01A (L-549AA407 m e
N-947s70964 m); dai. seguepela curvo dc nível dc clcvnçfco cin
qüenta c cinco mctms alé o ponto IT015 (C-S4U24X6X m c
N_9475656.27 m). inícin de dcscnçio. léchanrjo assim o pcnmciro
acima descrito com uma Arca superficial dc 7 32 hn.

IX - A-009. inicia-*:no ponto ITOI7. gcoTTcfcrenciado no
Sislcma Cicodésico Brasileiro. DATUM - SADA9. Mt-37'W co
ordenadas Plano Rciangulares Rclaliva*. Sistema UlM I, -54979s.n.s
m CN-9475726.47 m. dní. seguecom o nzimuic de R2°4044 c a
distância dc 84.A9 m até o pooto ITIMX (C-549X79.05 m c
N-9475737 2A m). dnl. segue pelacurva de nivcl dc elcvaçlto CM-
qucnln c cinco metros nlé o ponto 11017 (C-54Y795 05 m -
N-V47572A 47 m). inicio dc descrição, lechando assim <
acima descrito.

Parágrafo único. Ficam pcnmndas. dentro dos limites da
zona de amoi«cimento do Parque Nacional Mapinguari. ativi
dades minerãnn* autorizada* pelo Departamento Nociooal dc
Produção Mineral - DNPM c licenciadas pelo órgflonmbicntol
cnmpctcntc. respeitadas as disposições dn plano dc manejo da
unidade dc conservação" (NR)

Art 12. Ficam excluídos dos limites da Floresta Nacional dc
ItailubaI. localizadanos Município* de liailubnc Trairão,no Estadodo
Pará, criada pelo Decreto n-2.481. de 2dc fevereiro dc I99X. asáreas
compreendidas pelo* polígonos discriminados pelosscguinlc* memo
riaisdcserilivos. totalizando umaãrenapniximada dc 7.705.34 ha:

I - A-001 inicia-se no ponto ITII3. gcorrefcrencindo no
Sistema (icodésico Brasileiro. DATUM - SAD69. MC-57°W. co
ordenadas Plano Rciangulores Relativa*. Sistema UTM: E-51703A 57
m c N-9427KIS.68 m. daí. segue a jusnnlc pela margem direitado
RioTnpajós aléo ponio P-l (C 517X00 m e N-9428500 m).cons-
tame do Decreto n" 2 4X1. dc 1998. situado nn conlluència eom o
Igarapé Putiea: daí.segue a montame pelo Igarapé Putica atéo Ponto
TPJ-V25-I (E-52A2A6.41 mcN U4I7764.A4 m). daí. segue .i ju*.inio
pelo IgnrapéPinica,nela curvadc níveldc ckvnçilo cinqüentac emeo
metros,ale n Ponto ITH4 (t-517338.33 m c N-9427661.65 m): dai.
segue com o nzimuic 297° 29 'l|- c a diMâncin de 340.17 m atéo
Ponto ITH3 (E-517036.57 m c N-V4278I8.6X m). inicio dc des
crição, fechando a**imo perímetroneimndescrito, c

II - A-(8»2: inicia-sese no ponio IT12*>. gcon-clcrenciodo no
Sistcmn (iemlésico Brasileiro. DATUM - SAD69. Mí -57°W. co
ordenadas Plano Rcmngulnres Rclaliva*. Sistema UTM: E
51625961 i.i e N- 94212X262 m: dní. segue com o nzimuic de
|95°5T30" e a diviâncin de 5 1X1.59 m nté o ponto IT12I
(E-51481499 m e N-9416300.72 m). dai. segue eom o azimute dc
272°I2'01" c a dislAnem dc 1 I5X.16 m alé o ponto ITI22
(C-513677.48 m c N-9416345.20 m). dai. segue como nz.unule de
349I'44'2A" c a distância de 2.687.41 m uté o ponio ITI21
(E-5I3I9X K4 iii c N *HXUXUA4 m): daí. segue com o az.imulc dc
S^Aill" c a distância dc 9AA.H m alé o pomo IT124 (C-513340.54
in c N-94IUU4S U mi. dni.segue eomo azimute de 324"3A'IA" c a
disláneia dc I "9.11 ffl até o ponio ITI25 (L 51255320 m c
N-942105140 m): daí. segue tom o azimute dc 325"43'32" e a
distância dc 1459.55 m alé o ponto ITI2A (C-5I173I.24 m c
N 9422259 50 m>. dai. *cguc com o azimute de 29r0l'IA" c a
distancio dc IAA3JI m até o ponio ITI27 (C-5IOI78 72 nt c
N-942285A.il ml. daí. segue eom o azimute dc 27A°OT55" c a
distancia dc 930.X7 m alé o ponto ITI2X (C 509251 18 m c
N-942295554 m). daí. segue com o nzimuic dc 120°4r47" C a
dtstAne.a de 704.4* m até o ponto ITI29 (E-508807.91 m c
N-942.1501 43 m). dnl. segue a monlame do Rio Tapajós c a mon-
lanlc do Rio Raifto.peln curva de nível de elevação scicnia metros.
atéo ponto JTB-I (C-52AII3.48 m c N-V»X5I5136 m): dai.segue
com o aziimiie dc 27IH)0,00" c a distância de 718.4X m até o ponto
P-7 (C 525375.00 m c N-938515000 m) constante do Dcerclo
2481. dc 1998. dní. segue a jusante pelamargem direita doRioRatão
alé o ponio PO (E-50295000 m c N-9412625 00 mlconstante do
Decreto 2481. dc I9VX: daí. segue n jusaniepelamargem dircilado
R,o lapaiós aié oponln ITM3 (C 517016.57 mc N-9427XI8.68 m);
dai segue com onzimuic de Iir29'3I*c adistância dc340.17 malé
o ponto ITI14 (C-517338.33 mc N-94276AI.A5 m). dai. wg"^^
o azimute dc I9V5X'04- c a dvslancia dc 582.U m até o pontoIT115
(C-*I6X9A.0I m e N-9427253 57m).dai. segue com o azimute de
I95°35I7" e a distancia dc I 441.AX m alé o ponto ITIIA
(C-Mf»vOX6t mc N U4J5XA4.92 m). daí. segue eom o nzimuic dc
23S°22'I8* c a distancia de 88A.5A m até o ponto ITII7
{t-SH77V 10 mc N-94251AI.I4 m). dal. segue com o nzimuic dc
I73"04'sx- c a distância dc 1.068.95 m nté n ponto ITII8
(E-M^907X3 mc N 9424299.97 m). daí. segue com o azunuic de
|76°0Í'44- c a distância de 1865.12 m alé o pomo ITII9
(r.-sl603701 in c N-9422439 H m).dai. segue como a/imutc dc
169"06'I9" c a dtsiancia dc I 177.74 m até o ponto ITI20
(E-5IA259.6I m c N-942I2X2.62 ml. mie» de dc*cnçao. technndo
assim o perimclro acima devritn

i perímetro
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X- A-OI0. ,nicia-K no pomo IT0I9. gconcjcrciKiado no
S,s,çm» (*eodis,co Brasileiro. DATUM - SAD*9.JML-57 ^co
ordenadas Plano Retangulares Rclal.vas. Sistema ^ &2££ . imc N-9475970 44 m. dai. Kgue com *-J™™* dc 82 «44 ca
dislanc.a dc 129.19 •" ali o ponio IT020 (P-HIUI» »'
N-MJJW6.M m); dal. segue pela «"* "•«£ *.^"íl mc"oucnla c c.nco mcire» ali o pomo ITIII9 (E-55lo9.*v9l me
N-9475970 44 ml. inicio dc dcscriçio. fechando assim o perimclro
acima dcKrilo comumaarcasuperficial de 1.65 ha.

XI - (VOU; inicia-se no pomo 1T02I. gcorrelcrencindo no
Sistcn, .'eodeMeo Brasileiro. DATUM -W**£%*&£i
ordenadas Plano Retangulares Relativas. SiMcma UTM: E-55'4M«I
i„ c N-9476I98.4S m. dai. Kgue pela curva dc nivcl os evasão
enquenia e cinco ...ciros. margeando um -aMM*«
d» margem dircila do Rio Tapaiov ale opomo II022 (E- 55 110 VI
mc N-9451754..KI m). dai. Kgue pela eui.a dc nfvcl dc elcvaçSo
emüucn.a ccinco metros, margeando oafluente a rusnnlc. alio pomo
SjUM (E- 559221 22 mc N.«47.1202.6I> ml. dai. Kgue a mon-
tarac pela nia-scm esquerda do Rio inn.an..m. «tocurva de nlvc de
elevação cinqüenta c coco melros alio pomo mm.fB-WWWf
„ c N-9416411.50 m). localizado na margem esquerda do Rio Ja-

raxim* dai Kgue coro oa/.mutc dc86" W J4" e uma dislíneia dc™mí oponio IT1.2VA <E 55H461.77 „, eN-94.6469.00ml.
mcii/ado na margem dircila do refendo Rio. dai. segue - rusnnlc
pela margem direi.» do Rio Jarnanx.m. peb "jr,"dc n.sel d, ele-
Vacilo cinqüenta ecinco melros ali opomo TPJM5-J (E-5M09E28
,„c N-'US7751 62 ml. dai. Kgue a monlanlc peb margem esquerda

r^rs4s.fn^cTpX°Tr^^7^"5N-94482.S4 ss mi. .lai. segue a lusanle nelamargem dircila *> Iga
rapé i.1n..m»in/.nho. pela cursa dc nível dc clcvaçío çirn|ucnln c
„L melros. ali o ponio TWBM «E-5611*9 2! me
N-94S8I44 19 ml: dai. Kgue a lusanle pela margem direita do «»
laraaa.in/inh... margeando o Igampi Sao Raimundo, pela ÍWV» *
mvcl de elevação einquenia e cinco melros. ale o ponio TI«25-í
,1 s,,7s99 12iiic N-9476*02 511 ml. dai. segue pelacurva dc nivcl
dc clciclocoquem., c cinco melros. margeando allucn.es nl»
nominaca.! da margem dircila do Rio Tapa,,». «Ic o ponlc, T124
(C-S*X0n482 ro c N-947B066O* ml: dal. segue eom o a/.imuiedc
•67'4ir44- c a dulineia de H.6S4.40 n. UC o pomo IT.l.l
"[-5SW6SSI m c N-947M9H48 m).inicio dc dCKnçoo. fechando
asstm o perimclro acimadestilo.

XII - A-012: in.ein-sc noponio IT025. georrclcrcnciado no
StMema <icodcs,co Bnualeiro. D.Al UM - SAO»,!"Çg™J»
ordenada. Plano Rciangulares Rebloas. Sislcma ™$#****\
m c N-9478I8I 16m: dai. Kgue como •/•mine dc 824044 c a
«Macia de I57.W m ali o ponio IT026 <E-50905**9 me
N-9478'l.l 20 ml. dal. Kgue pela curva de mvcl dc clcvacíocínica,.' e ci~o mc.ro, M .Tpomo 1T025 «E-5*8900.07 me
N-9478I8I 16ml. inicio dc descrição, fechando assim o pcnmclm
acima dcKrilo:

XIII • A-OI.V imcia-K noponio IT027. gcorrcfercneiado no
S,Mema Ccodàsico B.rcs.lc,ro. DATUM - SAD*sI MC-57* co
ordenadas Plano Rciangulares Relahvas. Salema UTM *~»>™?>
„. * M^947g7|7 49 m; dai. Kgue com o a/imulc dc 82 4.H4 c a
S-te.» * *M1 ", «e ozônio IT02» IE-»««J" »«
N-947S*"7 8» ml dai. Kgue neta curva dc nivcl dc clcvavão cm-Lnt» c cfnc,. me». Se eTpom" 1T027 ,t-569185 50 ,„ c
N-9478217 49 m). inicio dc dcKficilo. Icehando assim o perimclro

V acima desenio;

XIV - A-014 inicia-K nopomo ITII29. georrererenciado no
S,s,cma .Ic^sico Brxsile^. DATUM - MB*»»™»
orienadas Plano Rciangulares Rcl.nv.s. Sisuma UTM «;'«»"..
mc N-sM7W.92.iTH m: dnl Kgue com o a/.mu,c dl 8T4I 44 c a
rfisiáncia dc 45,15 m ali o ponio ITOW (E-572923.)» m cNÍ478698 2* í* dai. Kgue pela curva dc nivcl çh: elevação ç,a-
qwnu c emen raclros a.i o pon.o IT079 |C-572877_JI m c
N- 9478692.08 ml. micode deKritIU.. fechando assim o perimclro
acima deserilo.

XV - A-015: inici«-K noponio ITOII. georrerc-enciado no
Sisiema <icodes«„ Bravlco. DATUM - SMH*M "^ •.>>
ordenadas Ptano Rc.angularcs Rcla.iva.. WBWÜTM g*™"-'1

N 9478907.1.1 ml. imco dedcscnçio. fechando assim o penmelm
ntimn deserilo.

Wl - A-016 micia-w noponio 1T033. pcfKrcrerencindn no
h. "*.«ii"eo *&m^i2mf!&23£&ordena.!* Plano Relangubro Rela.ivas. SWO-UTM f ;5 520. 8.

ttTTmí.^Tf?sgs -.:
CmTrtS -cgue „r«a/roiu, *«gj-j••»

HS^T^rX dí *J^S^^íri^ro
acinKi dcKrilo: _^^ •

III

^InC
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XVII -A-017. ioic.a-sc no pomo IT0.17. jefl^CramjdC, no

S„.em» (ieodisK-0 O.as,le,ro. DATUM - SAD*9. M| .Sr* e*
ordcnad.ss Plano Rciangulares RelMl.as. Sislcma UTM E-577687 19
m c N-94793I0.O5 m.dai, sep» cm. o KM dc H? 40« c a
cUsÍAnei» de I2.J9 ma.i o pomo IT.158 iMIJ»!'
N-9479JII 61 ml. dai, Kgue pela curva dc mvcl *<**&•'*•
quenia c coco melros a.i o ponio JlW I^WJtl;»! me
N-9479.17104 m).dai.Kgue com o a/.mulc dc 82 WM c a nrs-
leta de 56.25 ,n ali o pon,o 1T.WI (F.-S7M 770 n c
N-9479J7H.2I m|: dai. Kgue nela "«•*"•« snwTÍ meq«n.a c cinco mero. ale o non.o 1T04I (E-í/W» TI ms
n 9479S9S si ml dai ícbuc como a/imulcdc H2'4.r44 c a dis-
£S* »SM ma,cf o ponio IT042 MMWi•IC
N 9479621 68 m).dai. Kgue pelaCiro* nivcl *»W»«I*
q«ma e cinco mel.» ali o pomo ITIMl 't;™!**,*- ".*-N9479*59.J9 ml: dal. Kgue com oa/.mulç dc_H OT44 ça dis.
.Jnc.a dc 2I5.6H m a.f o pomo IT044 gWMl« «
N-947«*8*-88 ml. dai. segue pela curva de m.el ««W0™
quenia e cinco okuos Mc o nomn IT017 (E-577687 19 m c
N-9479110.05 m). mico de dcs.-n5í... fechando assim o pcnme.ro
acima dcKrilo: c

XVIII - A-OI» inicia-se mi pomo IT045. gconcfcrcncado
no Sislcma UeiOcsico Bmsilcro. DATUM -SAD69 MC-JT-W. cj>
ordcn..da« Plano Rcangubrcs Reblivas. Sis.cma UTM E-5811156 U
„ ,. N-9479742.89 nvdai. segue a monUMc pela margem esquenta
do R.o Tucunarc pela curva dc nivcl de elevação e-inqucma e enco
mclnvs alio poolo IT050 (E S856866S mc N 9467092 17 m). dal.segTs-I o^L.cde 29-40-2I- cadistóncn de 267.1» ma,i o
3o If049 ,E 585818.8» » e N-9467124.19 ml: dal. Kgue apeta
curva dc nivcl dc ele.avio coquem» e COXO melros «lc o pomo
IT048 ,r 586909 71 m c N-9468516.50 ml: dai. Kg..c com .nn
à,,m„ic dc 4S-W26- ca diMinca dc 619..11 „,ali o pontn IT047
lE-S87«2.*9 mc N-9468967 *l ml: dai. Kgue alusanle pela mar
gem direua do R.o T«unari peta curva de nivcl tecjjvtgo »•
qucoM c cinco melros ale o pomo IT046 |f «'°?'r22 ". '
H 94798S687 ml dni Kg.K eom o a/im..lc de 262 41T44 s amílTncb dc H94T9 n. a.í o ponio IT045 ,E 581056 12 mc
N 9479742.89 ml. inicio dcdoentio. Icehando aasim o perimclro
acima dcKrilo.

Ari 14 Fica cscluida d.", tim.lcs da Florcsla Nacional óo
Crcpnn loeall/ada no Mumclpio dcJacarcacangn. no Estado doPara.STpcto Deerco dc 11 te *M» de Mis - irea cc^xnd«ta
pelo noligonn diKnminado pelo segumic mcmonal i^*« ™'
E „oV"lo 7U- georreferenc.»!.. no ^»*^^JS£^Í.
..ATUM - SAD69 MC-ST^W. coordenadas Plano Retangulares Kc-taí™ S,s.cm. iIVm IE-4W.9..2 77 meN-9549841 9, m, loça-
h,ado na Io/, dc um allucmc K... denom.n««o da margem çsquerd.
do Rm trepon: dai. Wpt a,non,an,c do ,ç çrido alluentc pela soa
mareem esquerda ali o pomo TP1445-IIB lE-480670.il m c
N 914414V7.1 ml:dai. Kgue a jusanie do relendo igarapé, acom
panhando a curva de nível de elevação scicnu melros, alio.pomo
TPI44S-IK |E-487I».5 54 ,„ c N-91497M.57 m|. local./ado na
ntacem esquerda do Rio Crcpon: dal. segue a monlanlc pelo Rio

segue aTusame pela n«~«. esqued-s do R,o trepo... a.c oponw
2fJ. micodadcKricllo. Fechando ass.m o penroetra aema dcsen.o
com uma rtrea aproximada dc 856.12 ha.

Ar. |s Fica cscluida da Arca dc ProrceUo Amh.emal do
Tapajós. loeal./"ada nos Municípios de l.a..uba. jneareacang» Trairilo
C72™ Progress... no Es.nilsi dc Pará. crsada pelo Dcsrclo de 11 dc
fevereiro dc 200*. aArca compreendida pelo polígono d.Knminado
pelo Kguinie Memorial DeKril.vo: imeia-se k no pomo, Ifl
irZwmãfln m c N 9412*75 00 ml. gcorrcrcrenciado no Sistcna
'ciisico Bmslleuo. DATUM - SAD69. Mt-57-W. coorderuvdasPlaí. Rcangulare. Rcbnvas^ S,s,cma UTM da, segue am..uan

pela ourgeo. dircila do Rio Tapa,.- a.e o ponio TI J44S-.
ff-4*299*5.11 me N9>2Z<74.00 o,|. dai. scg« com «am.de *
»r40-46- com dislüncia dc 1>*5 m a.i o !»•» TPJ44M
IE-4M05797 mc N-912I75H55 ml: dal. «guc a juean.c do!R o
Tmios. pela curva denivcl dcelevação Klcn.a incrns. ale o poolorK'4S.7V4!2467 18 mc N-912506I.3O ml. da,. Kgue a mnn-
tanie pela margem eKluerda do R,o '™U<?* ,•??! *„£?«. eClc-acao Kteilta ...COS. ale o pomo TP1445-8 IT*"»"'"'
N-9119556.60 mi. dal. ScgOC • W»*Pc>» <™»™ '"'ifllZ

^R.o í^Ac„r dçsnlve, de elevas^tcn.n^.
T%£, s«"m BÍ-í^8T7«Sml. dai. Kgue .'montante pçlo Rio

o-oori os-la curva dcnivcl dcclcvaçSo K.cnla mcLos. a.co pooloTPJM-lTlC -4^957 02 ... cN-9149852 00 ml. localizado na loz
Ti anUmc z *Mfsftiv?-eísí«*S5pon. dai. seg.se «™™<«°« * «lendo aflic,^s. ps Ia e.ujn Os n s
„ ,.|r,a£jn wãenla menos, ali o pomo TPJ445-11B ir.-4aw."' . m

üTS&SlStVt ^91.9.4998 m.. da,*. «^C.^J-JI P*

Par*»*W fí T\1 'L?fJ%?Tl>*SS

1SSS1677-7042

I*.
Frjc. tf .

iàti.

'«Ml

«U D.ft Riiftt. nela curva de nivcl dc elevação iclcnin mciiw. ntáoSo TB I,(i T*l ll« meN- 9185151.5* ml: dai. «goc c.»n ç
SMC de 270-Oirno- e a dislínca dc 758.48 mMc o pon.o P-7
,r HM75«> m0 N-»JWIM» Mi tel. segue a ,osanle. pela
mariern direta do Rio Ra.ao a.i a «• l~. no por... P-
r -5Ò2950 00 oic N-94I2Í25.0O ml. mico d» descrição. fcch.indo
Lm o^crimelro acima dcKrilo cmn »m» orca nprosimada dc
19.915.88 ha

An 16 As frações das arcos d.K.imioadas nos ans. 2".
inc.so II 5" 12. II. 14 c 15 que. cvcnUsalmcn.c. nío forem al.ngutas
ISeoMte imindacín efetiva ilos Aprovci.ansn.los Hmrçlclnços te

dc 2000

An. 17. Nos momen.os emque o nl.cldos lagos do-Arnv-
vctamenlos Hidrelelnco. dc Tjhajara. Sio lu./do TapcuOs s JalobJ
Clivcrem ahaiso das colas allimclricas meoconadas nos an> . .
ínc.so II O 12 IJ. 14 c 15. ficam p.oibKta.s ausHladcs agnspe-
cudnas. de "mineração, edificeoes oemanemes ou lemporanas e
quaisquer ounos empreendimeoto. ncsl«. fa.sas das margens lem-
porariamcnlcemersas.

An 18 Islã Medida Prov.sdna cnlm cm vigor na da» dc
sua publicação.

An. 19. Fica revogado oan 118 te Lei n» 12 249. te 11 te
junho dc 2010.

Dr»n.a. ! te janeiro dc2012. 191" do Indepcndcncia e 124»
da Repúhl.ea.

DILMA ROUSSEFF

Presidência da República

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA
MENSAÜEM

N- 1 dc s de tanciro de 2012. encaminhamento ao Congresso Na
cional do'.c.lo da Medida Provisória li 558. dc 5 dcjanen» dc
2012.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
DI.CI.SÃO IH. 4 DF. JAM.IRI1 Dl 2012

Processon-00190.OII2.il/2004-9l , ,
Nocscreleiodasambu.ç6cs am»n coolcncl»pçla Lc. o I06HJ.

dc 28 dc maio de 200>. cpelo Deere». tU*. *»*fS*»*g"S:c.endo em eoos«lernenooque consta no Proeevso n" «1190.011211/2004-
91e noParecer n"296/2011 ASIURA"tiU-PR. decido:

a|declarar aNU1.IDADE do julgamento ..arado pelo Senhor
DituoT-ticral doDcp.inai.lenk. Nacional dcUhras tçmraasSecas, msíroeeíso Àdm,n*,.-auso D,KÍpl,na, «• 594I..I.11J71V20O5-51^m,ra-
/ilo dcsua incompciencn pam praricar o referido .10 ad....nulranso.

h. AVIXAR aal. fulcn. no nn. 18. %5". IV. da Ixi rf

51. para .cr curso peraole aConlroladoria-<lcral dn U.u3o.
1.1.17 NAVARRO DE liiun" nill'

MmMusçk. I ,Us|...ls:l- -" •.|C»J.s*.v'«(i.-.',.l'il.*ni>.
Imcmi

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
CORTARIA N' 79. DF. WDE WZEMMKI l'i ÍOII

Insinu.o Planode Meu» Insliluciooais do
Ipca para o cscrcício dc 21112.

A MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE ASSUNTOS «nSgw »* ^f™^*^PÚBLICA, m. us.. da> a.nbu,çOes q»« »«»*« ° gjí S
I si7 A-78 dc mlhodc 2008.o art. 124.5 H" da Lc. 11«w. oc 2«* *£ZÍW coan. r do Decrelo 7.1». dc 19 de março
dc 2010. resolve:

Ari I- Fica ins,i.uldo o Ptano dc Mças l""''"'"™» *•
Inea nara ncercieio de 2012 em conformidade com o disposto na
U nMÍ ™.dc 24 dc dc/embro de 2008 cno Dccrelo o 7.113. de
19 dc março dc 2010

Parágrafo Unsco A. meias glob.» c"^-^^£1„«„, o Plano de Me.as Ins.ilucona.s do Ipca para o cxcrcco ae
2012 s»o ap.CKma.bs noAncso I dcsla Portam.

Ari. r Esla Ponano cnlra cm vigor na dala dc suo publrcaçao
« MIW1.IIM II' IN. 0

.uovhraulcrilcttóJaml.Eslc documento pode Kr verincado no endereço clelrirmco hius://sv^,.in
pelo código OOOI20I20IO*"0005

|. "... ^ ./-. *S [W*~* ••• ^ ^™
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Estado de Rondônia

Prefeitura Municipal de Machadinho D Oeste
Secretaria Municipal de Planejamento

Oficio n°. 016/GAB/SEMPLAC/2012
Machadinho D'Oeste -RO, 26 de janeiro de 2012

•• .

Ilm°. Sr.

ADRIANO ARREPIA DE QUEIROZ
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica

MMA - IBAMA

Documento:
02001.008563/2012-11

Data:!>LA if

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA
BRASÍLIA - DF.

v.-

• •

REF.- s/oficio circular n°. 07/2011-CGENE/DILIC/IBAMA, de 21 de outubro de 2011.
AHE Tabajara - licenciamento ambiental

~

Senhor Coordenador,

;

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, e com relação ao s/oficio circular n°. 07/2011-
CGENE/DILIC/IBAMA, de 21 de outubro de 2011 - AHE Tabajara/ licenciamento ambiental,
solicitamos informar sobre a previsão de conclusão dos estudos previstos no PA
02001.004418/2007-31.

Essa usina, Sr. coordenador é uma obra de grande expectativa de toda a classe produtiva na
região do Vale do Jamari em Rondônia e suma importância para o desenvolvimento econômico e
social de nossa região norte.

Certos do pronto atendimento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

MARIO Al/VES DAS COSTA

PrefeitaMunicipal

_

*

•

Av. Rio de Janeiro, 3098 - Centro

CEPi 76.868-000 - Machadinho D'oeste - RO

Fone: (69) 3581-3016 / 3460 - Fone/Fax: (69) 3581-3723
il: prefeitura@machadinho.ro.gov.br
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:l*Í5^m:O^G^W3LDe ordem
Para:

Simone Àiv^a^tta
Secaria CGENIi/D"lC

píurnaz Miaz^ki de Toledo
Ai-jui^Biia-lDi de Uwmamento de
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Eletrobras
Eletronorte

C&WGtt /2012 Brasília,^ de janeiro de 2012.

Imo. Senhor,
Adriano Rafael Arrepia de Queiroz „.,.,
Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica - CGENE
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA
CEP: 70.818-900 - Brasília - DF

REF- AHE Tabajara, processo 02001.004419/2007-31 e Oficio
733/2011/CGENE/DILIC/IBAMA, de 28/11/2011.

Prezado Senhor,

1 Por meio do Ofício n° 733/2011/CGENE/DILIC/IBAMA de 28/11/2011 a
CGNE solicitou atendimento das demandas apresentadas pela Diretoria de
Promoção do Desenvolvimento Sustentável - DPDS da FUNAI em relação ao
processo de licenciamento ambiental do AHE Tabajara, encaminhadas a
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC do IBAMA por meio do Oficio n
1154/DPDS-FUNAI-MJ, de 9/11/2011.

2 Informamos que, em atendimento à demanda da FUNAI, no dia 17 de janeiro
' de 2012 foi realizada reunião, com participação de técnicos da Coordenação

Geral de Gestão Ambiental - CGGAM da FUNAI, da Superintendência de Meio
Ambiente da Eletrobras Eletronorte e da empresa Queiroz Galvao
Construção, para apresentação de informações sobre oAHE Tabajara.

Aguardamos encaminhamentos e posicionamento da CGENE quanto ao Termo de
Referência para o EIA/RIMA do AHE Tabajara.

Atenciosamente,

Silviani Froehlich
Superintendente de Meio Ambiente MMA -IBAMA

Documento:
02001.000405/2012-13

Data: JÁ^Òltííí

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A -Superintendência, deMeio*g*J-*£JÍ °6'
Coni A BI C, Sala 516, Entrada Norte 2-Asa Norte -Brasília - DF -CEP 70.71 e.auícon,. A, b. u, ^ (gi) 34295320 . Fax. (61) 3429-5033

e-mail: eem@eletronorte.gov.br



De ordem^QâN&Em: ^(Ol^à
Para: ^~

SimonMâ$$afkouza
Secretária CGENE/DIUC
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ServiçoPúblicoFederal
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dosRecursos Naturais Renováveis
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 02, Ed. Sede, Bloco A, 1° andar, Brasilia/DF -CEP: 70.818-900

Tel.:(0xx6l) 3316.1282 Fax: (Oxxól) 3307.1801 URL: http://www.ibama.gov.br

Oficio n°o?Oi /2012/CGENE/DILIC/IBAMA
Brasília, ,<£ de março de 2012.

A Sua Senhoria, o Senhor
Daniel Fontenele Sampaio Cunha
Procurador da República no Município de Ji-Paraná-RO
Av. Marechal Rondon, 869, Centro
76900-081 - Ji-Paraná/RO Fone/Fax: (69) 3411-2400

Assunto: Oficio n° 008/201 l/PRM/JP/SOTC-6" CCR - UHE Tabajara
Ref: PA 1.31.001.000031/2012-71

Senhor Procurador,

1. Em atenção ao Ofício em epígrafe, informo que o processo de licenciamento
ambiental do AHE Tabajara encontra-se em fase de elaboração de Termo de Referência para
orientar o empreendedor quanto as informações necessárias para compor o Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.

2. Informo ainda que a Funai, como órgão responsável pela avaliação das questões
indígenas no âmbito do processo de licenciamento ambiental, terá a oportunidade de participar
de forma ativa, em todas as fases do processo, inclusive contribuindo para o Termo de
Referência ora em elaboração por este Instituto.

ADRIANO RAFAEL ARREPIA DE QUEIROZ
Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica

Atenciosamente,

G^ilicCOHIDvEmprwiKlinKntosUsinas^UHETabjqjua^OFtCIO^f MPF.Ji-Parana_csiagioj)roci»soJi«nciamcnto.ooc
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MMA - IBAMA

Documento:

02001.015824/2012-41

Data:?ig7 lQ*>l2&lZ

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
.NSTITUTO BRAS.LE.RO DO MEIO AMBIENTE E.DOS^CURSOS NATURAIS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM RONDÔNIA
Núcleo de Licenciamento Ambiental -NLA

Memorando N". 043/2012/NLA ^^^^ Mde març0 de 20l2

À: Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC Taha;arst
ASSUNTO: Requisição de informações do MPh sobre oAHE Tabajara
A/C: Gisela Damm Forattini

Senhora Diretora,

, Encaminho a Vossa Senhoria oOfício N° 008/2012/PRM/JP/SOTC-6* CCR do
'• • -• „.kr r^i MPF datado de ?8 02.2012, requisitando informações acerca do atualMimsténo Publico Federa -^^AH£ Ta'bajara, aser instalado no rio Machado.
ÍCSSiSS*™^as Indígenas —s no Esfcdo de Rondônia.

Atenciosamente,

LUIZ ALBERTO LIMA CANTANHÊDE
Coordenador / NLA-RO

A tdHii»;
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Ministério Pt bi tCO DA União
Ministério Público Federai.

ProcuradoriadaRepúbuça^^

Ofício n° 008/2012/PRM/JP/SOTC-63 CCR Ji-Paraná/RO, 28 fevereiro de 2012.

Ao Senhor
CÉSAR LUIZ DA SILVA GUIMARÃES
Superintendente do Ibama em RondôniaSUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM PORTO VELHO pu^^^
Avenida Lauro Sodré, n° 3.320, Costa eSilva (]*,/** fca* l~> o^<^^
76803-460 Porto Velho -RO ÇxJ-osT» TaP^Céí^^

Assunto: PA 131 001.000031/2012-71 \40\lZ.
(favor usar esta referência na resposta)

lM.W **

Senhor Superintendente,

Reporto-me pelo presente ao Procedimento Administrativo
em epígrafe, instaurado no âmbito desta Procuradoria da República em J,-Paraná, objetivando a
coleta de informações pre.iminares acerca dos fatos noticiados no OFÍC.O n* 001/2012. oriundo
da Organização Padereéhj, oqual dá conta de possíveis execuções de empreendimentos com
potenciais impactos em áreas indígenas no estado de Rondônia.

Colimando instruir o feito em referência, REQUISITO a este

.nstituto informações acerca do atual estágio em que se encontram os EIA/RIMA relativos â
Usina Tabajara a ser instalada na bacia do Rio Machado, fazendo constar se e como o
componente indígena está sendo considerado no processo de licenciamento.

Fixo oprazo de 15 (quinze) dias para resposta, a contar da

data de recebimento deste expediente.

Atenciosamente,

jRZ

Daniel Fontenelé, Sampaio Cunha
Procurador da República

7n° 925. 1° and^C^nTro-jTP^ná/RO CEP 76 900-038 Fone/iax (69) 3-11-2400
Rua Presidente Vatgas
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to Mfr.

£1 23-05--V

^•í* c

Rafael Isimoto Delia Nina
,:i-(»ia!oi(teUír' -"^èíncas

-)!CGENE/Dil.iCJIBAMA



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS ««-NUVAVLIS
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

TERMO DE FECHAMENTO DE VOLUME

No dia 3de maio de 2012 procedeu-se oencerramento deste volume tf I, do processo de
n° 02001.004419/2007-31 referente ao Licenciamento Ambiental do AHE Tabajara,
iniciado na folha 001 efinalizado na folha 199, abrindo-se em seguida, ovolume de n° II.
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