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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVE1
Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 31 dias do mês de outubro de 2016, procedemos a abertura deste volume nQ
V do processo de nQ 02001.004419/2007-31, que se inicia com a página nQ 797. Para
constar subscrevo e assino.

IBAMA

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS

Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA
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ÚNICO - PR/RO-00021940/2016

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA
6o OFÍCIO - 3a CCR / 4a CCR - DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRI
HISTÓRICO EDO CONSUMIDOR. S\Gl\B^

OFICIO N° 3513/2016/MPF/PR-RO/60 OFICIO - 4a CCR.

Porto Velho/RO, 26 de setembro

Ao Senhor RENE LUIZ DE OLIVEIRA

Superintendente do IBAMA no Estado de Rondônia
Av. Governador Jorge Teixeira, n° 3559 - Costa e Silva
76.803-599 Porto Velho — Rondônia

JVjMA/jBAlVfA/SUPES • RO

• [ocm:06 /IO / i£>

Referência: Inquérito Civil n° 1.31.000.001639/2013-11.
(Favor, ao responder fazer referência ao procedimento em epígrafe).

Senhor Superintendente,

f)*'àT)Z,

Afim de instruir os autos do procedimento em epígrafe, sirvo-me

do presente para requisitar a Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 8o, inciso

II, da Lei Complementar n° 75/93, e no prazo de 10 (dez) dias, a contar do

recebimento deste expediente, que informe sobre o andamento do processo n°

02001.004419/2007-31 (UHE Tabajara), principalmente:

a) se já foi apresentado o EIA/RIMA pelo empreendedor;

b) Se o IPHAN/SEDE já prestou informações atualizadas sobre o

componente arqueológico existente no local, e/SB~jã-^provou projeto de resgate,

proteções e registro apresentadojréToempteeridec

coloco-meNà disposição para mais

informações.

Sem mais

GISELE DIAS DE\0LIVE
Procuradora d

EGGI CUNHA

pública'

69 3216-0500 / 0516 - http://www.mpf.mp.br/ro

Rua José Camacho, n° 3307 - Embratel - CEP 76820-886 - Porto Velho/RO
MPF
Ministério Público Federal
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UMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA
Divisão Técnico Ambiental-RO

Núcleo de Licenciamento Ambiental-Ro

MEM. 02024.001367/2016-73 NLA/RO/IBAMA

Porto Velho, 11 de outubro de 2016

À Senhora Diretora da DILIC

Assunto: Encaminhando Oficio n° 3513/2016/MPF/PR-RO/6<> OFICIO - 4o CCR

1- Estamos encaminhando o Oficio acima mencionado que trata sobre requisição de
informações sobre UHE Tabajara (Processo n9 02001.004419/2007-31);

2- Informamos que foi solicitado ao interessado dilatação de prazo para resposta em 15
(quinze) dias.

Atenciosamente,

Ky
LUIZ ALBERTO LIMA CANTANHEDE

Coordenador Substituto do NLA/RO/IBAMA

WAMA pag.1/1 11/10/2016-12:13
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MMA/IBAMA/SEDE- PROTOCOLO
Ministério Público gè ^°™nto Tip?S&

| do Estado de Rondônia jW N'H020("H018 SlS/^iÇ

Assinatura

Ofício n° 2121/2016 - PJMDO

Machadinho D' Oeste, 16 de setembro de

À Senhora

SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

Presidente do IBAMA

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama

CEP 70818-900

Brasília/DF

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACHADINHO DO O^tò^UiftQÜ JÍÜ W^

Assunto: Solicitação de informações - Feito 2011001060000079.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a, pelo presente, solicito que encaminhe a esta Promotoria de

Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre o Licenciamento Ambiental da UHE
Tabajara, em qual fase se encontra o procedimento de liceneiamento. Outrossim, solicito

cópia do EIA/R1MA, caso já tenha sido entregue aessa Autarquia Fpderal.

Atenciosamente,

MARLÚCIACHIÀ

Promotora de Justiça

Fone: (69) 3581-2508 | www.mpro.mp.br
Avenida Rio de Janeiro, n° 3048 - Centro - Machadinho do Oeste/RO - CEP.76.868-000
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENO

Gabinete da Presidência

DESPACHO 02001.023395/2016-18 GABINETE DA PRESIDENCIA/IBAMA

Brasília, 14 de outubro de 2016

À Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Ofício n. 2121/2016 - PJMDO - Solicitação de informações.

REFERENCIA: OF 02001.018818/2016-70/

Interessado: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste

Para conhecimento e demais providências, observando prazo estabelecido.

GUSTAVO/MULLER DE PODESTA
ei&áe Gabinete do IBAMA

IBAMA pag.l/1 14/10/2016-10:10
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENO\

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

OF 02001.011616/2016-05 DILIC/IBAMA

Brasília, 15 de outubro de 2016.

Ao Senhor

Reginaldo Trindade
Procurador da República do Ministério Público Federal em Rondônia/Ro
Rua José Camacho, 3307 Bairro Embratel
PORTO VELHO - RONDÔNIA
CEP.: 76820886

Assunto: Resposta ao Ofício n» 208/2016-GABPRRO3 IC n«
1.31.000.000936/2012-51

REFERENCIA: OF 02024.005554/2016-26/MP/AL

Senhor Procurador da República,

1. Em resposta ao Ofício nQ 208/2016-GABPRR03, informo que o processo de licenciamento ambiental do
AHE Tabajara ( 02001.0044/91) encontra-se em fase de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA).

2. Acuso o recebimento da Moção de Recomendação expedida pelo Conselho Consultivo do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos e informo que este, oportunamente, será considerado no âmbito da
análise do pedido de licença prévia do empreendimento.

3. Adicionalmente, informo que os volumes do processo administrativo referente ao empreendimento
encontram-se disponíveis na pasta relativa ao AHE Tabajara, no repositório de documentos acessível por
meio do atalho EIAs - Relatórios - Monitoramento disponíveis no sítio eletrônico do Ibama na rede
mundial de computadores (http://www.ibama.gov.br/licenciamento/).

Atenciosamente,

ROSE MIRIAN HOFMANN

Diretora da DILIC/IBAMA

IBAMA pag.1/1 15/10/2016-11:50
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

OF 02001.011641/2016-81 DILIC/IBAMA

Brasília, 17 de outubro de 2016.

A Senhora

Marlúcia Chianca de Morais

Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Machadinho D' Oeste-Ro
Avenida Rio de Janeiro, nQ 3048 - Centro
MACHADINHO D'OESTE - RONDÔNIA
CEP.: 76868000

Assunto: Dilação de Prazo - Ofício n* Of. 2121/2016/PJMDO - Feito
2011001060000079 - Protocolo IBAMA ne 02001.018818/2016-70.

REFERENCIA: DESPACHO 02001.023395/2016-18/NUIP/SEDE

Senhora Promotora de justiça

1. Cumprimentando-a, reporto-me ao Ofício n° 2121/2016/PJMDO, de 16 de setembro de 2016,
protocolado no IBAMA sob o n9 02001.018818/2016-70, em 11 de outubro de 2016, referente ao
empreendimento UHE Tabajara, para solicitar a prorrogação do prazo fixado para atendimento ao
requisitado, considerando o recebimento do documento por esta Diretoria de Licenciamento Ambiental -
DILIC somente no dia 17 de outubro de 2016, bem como a exiguidade do prazo para prestar as
informações solicitadas, em meio ao expressivo número de processos de licenciamento ambiental por
todo o país que também demandam providências por este órgão no momento.

2. Pelo exposto, esperando poder contar com sua compreensão, solicito a dilação do prazo
fixado, por mais 20 dias úteis a partir da data a ser considerada por Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

Xk v? •fULw
ROSE MIRIAN HOFMANN

Diretora da DILIC/IBAMA

IBAMA pag.1/1 17/10/2016-10:21
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MMA/ . AMA/Í.HDI" -P^Ç"0^1-?
Oor imento -Tipoi/yJ^Mj^ A

NMV.QOLO 19 ft2_l/20ic^-^
Recebido em: 1^0/201!

Assinatura
Eletrobras

Eletxonorte

CE-EEM-0473/2016 Brasília,18 de outubro de 20J.6-.
Fl. 1

A Senhora

Telma Bento de Moura
Chefe da Unidade Avançada de Coordenação de Energia Hidrelétrica
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
70818-900 - Brasília - DF

«••

Assunto: AHE Tabajara. ELA/RIMA. Solicitação de prorrogação de prazo do TR
Referência: Processo 02001.004419/20007-31

Prezada Senhora,

1. Reportamo-nos ao OF 02001.005260/2016-62 COHID/IBAMA, de 17 de
maio de 2016, que atendeu a solicitação da Eletronorte de prorrogação de
prazo de validade do Termo de Referência para elaboração do EIA e RIMA do
AHE Tabajara, que expira em 13 de novembro de 2016.

2. O EIA e o RIMA do AHE Tabajara estão em fase de revisão e editoração
final, com previsão de entrega ao IBAMA até o final de 2016.

4. Com relação ao ECI, estamos planejando a apresentação do produto em
aldeia, conforme solicitação da comunidade indígena. Adicionalmente atrelada
a essa atividade, há uma demanda da comunidade a ser trabalhada de forma a
desobstruir o procedimento de participação dos indígenas.

5. Assim, de forma a dar segurança em relação aos preparativos para a
reunião de apresentação do ECI à comunidade indígena e na eliminação de
pendências que se revelem problemas ao cumprimento dessa atividade,
requestamos a prorrogação de prazo do TR por mais 180 dias.

Atenciosamente,

Anexos:

Rubens Ghilardi Júnior

Superintendência de Meio Ambiente - EEM

OF 02001.005260/2016-62 COHID/IBAMA
CE-EEM 0226/2016

Eletrobras Eletronorte - EEM

SCN Quadra 6, Conjunto ABloco C, Sala 516, Entrada Norte 2, Asa Norte CEP 70716-901 Brasília - DF
Rra«;il (fi11 ^4?Q-S??n / Fav ífiU 3499-5033 fimall: ppmraplptrnnnrtp nnv.hr www.plptmnnrtp.onv.hr
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MINISTÉRIO DO MEIO VMBIENTI
INSTITUTO BRAS11 EIRODO MEIO \MBIENTE E DOS RECURSOS \ Wl RAIS RENOVÁVE1

Diretoria de Licenciamento Vmblental

i oordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 F.d. Sede do Ibama • Brasília • DF

i EP; 70B18-900e (61) 1316-1595 - 1596
tvww.ibama.gov.br

OF 02001.005260/2016-62 COHID/IBAMA

Brasília, 17 de maio de 2016.

Ao Senhor

Rubens Ghilardi Júnior
Superintendente da >.A.

I . CONJUNTO A, BL( )COS BEC- ENTRADA NORTE, SALA 516
BRASÍI IA - DISTRITO FEDERAL

CEP.: "0716901

nto: Prorrogação do prazo de validade do Termo de Referência para
elaboração de EIA/RIMA - UHE Tabajara. Processo: 02001.004419/2007-31.

nhS2£mJã ÜH at

Senhor Superintendente,

1 Em atenção ao processo de licenciamento ambiental da UHE Tabajara e considerando a
correspondência CE-EEM-0226/2016. protocolada em 12/05/2016, que solicita a
prorrogação do Termo de Referência para elaboração de EIA/RIMA e apresenta
justificativas para I • rmo de Refei prorrogado por
180 d partir da data de emi i Ofício.

Atem nte,

..

III MA BINlp-tJE MOURA
Chefe da GOHID/IBAMA

lllim paq.1/1 17/05/2016-11:47
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_JT!Í Eletrobras
Assinatura

Ele trono i tu

CE-EEM 0226/2016 Brasília, 12 óe maio de 2016

nhora

relma Bento de Moura

Coordenadora de Energia Hii trica
Diretoria de Licenciamento Ambientai - DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama

CEP: 7081.8-900 Brasília - DF

Assunto: Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA do
Aproveitamento Hidrelétrico Tabaja
Referência: Processo 02001.004419/20007-31, CE-EEM-0509/2015 e OF
02001.012971/2015-11 COHID/IBAMA

-nhora,

1. A Eletrobras Eletronorte S.A., Furnas Centrais Elétricas S.A., Construtora
Queiroz Galvâo S.A. e Endesa Brasil S.A. (atual ENEL Brasil S.A.)
responsáveis pela elaboração dos estudos de viabilidade técnica,
econômica e ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Tabajara.

V Para isso, possuem registro ativo na ANEEL (número 48500.000177/01-
65) e processo de licenciamento ambiental do empreendimento no IBAMA
(número 02001.0001.17/07-93, titularidade cm nome da Construtora
Queiroz Galvâo S.A.).

2. Por meio do Oficio n° 299/2012/CGENE/DILIC/IBAMA, de 04 de maio de
2012, foi encaminhado a Construtora Queiroz Galvâo S. A. o Termo de
Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA do AHE Tabajara.

3. Por meio da CE-EEM-0509/2015, 18 de novembro de 2015, a
Superintendência de Meio Ambient Eletronorte solicit
esclarecimentos e orientação a respeito da necessidade de prorroga
da validade do Termo de Referência para o EIA/RIMA do AHE Tabajara.

4. Por meio do Ofício OF 02001.012971/2015-11 COH1D/IBA- I de
novembro de 2015, a Coordenação de Energia Hidrelétrica da

N
5.301

fl-503:
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Eletrobras
Eletronorte

^T^^tí^^ t°i IBAMA Pr0n'0g0U ° Termo de Refe™ciaOfício EIA/RIMA d0 AHE TabaJara ^r 180 dias, a partir da emissão do

TmetTí°J° CrP°nente IndígGna "ECI int^ante do EI/
um com-unin dp'^ "?****> dü p''azü para corid^°- ^ seTenha n 1 ] w situações pelas quais a comunidade indígena

ITolZe clPreSs nTdVÍrtUde, dS C°nmt°S COm a soci^oaran Frr ií«cT ref,exos no desenvolvimento das atividades de campo
acondusão 6osl72T' í*. ^ 9R,nde eSf°rÇ° de h-monização ZdeM seEnc'a MMF%de,5 participam ^presentantes do Ministério
rnnfr^L 9 ~ ,E' Fundacao Nacional do índio - FUNAI eciuinecontratada para exec. !o ECI e Eletrobras Eletronorte. ' P

"' emn22edrrmaio Kí ^ Ü° Ter™ de Referên^ «* - enepor mais 180 dias ' S°"C,tâm0S P^rrogação da validade do mesmo

A te n Ci

lol

iosamei

/
Rubens GhilardilOunior

Superintendente;de Meio Ambiente
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1743

www.ibama.gov.br

OF 02001.012114/2016-93 DILIC/IBAMA

Brasília, 29 de outubro de 2016.

À Senhora

Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha
Procuradora da República do Ministério Público Federal em Rondônia/Ro
Rua José Camacho, 3307 Bairro Embratel
PORTO VELHO - RONDÔNIA

CEP.: 76820886

Assunto: Resposta ao Ofício nfi 3513/2016/MPF/PR-RO/60 OFÍCIO - 4aCCR.
Inquérito Civil n» 1.31.000.001639/2013-11

Senhora Procuradora da República,

1. Resposta ao Ofício n° 3513/2016/MPF/PR-RO/6a OFÍCIO - 4aCCR, quanto ao licenciamentoambiental
do empreendimento denominado UHE Tabajara, sirvo-me do presente para informar que o
empreendimento é licenciado neste Instituto através do processo administrativo n°
02001.004419/2007-31.

2. Em relação às indagações feitas por esse Parquet, informo que o empreendimento encontra-se em fase
inicial de licenciamento, estando com o Termo de Referência para elaboração dos estudos ambientais
válido. Até a presente data, não foram protocolados neste Instituto o EIA/Rima.

3. No que diz respeito à manifestação do IPHAN/SEDE, esclareço que assim que haja o protocolo dos
estudos ambientais serão adotados todos os procedimentos previstos na Portaria Interministerial n°
60/2015, resguardando desta forma, a participação dos órgãos envolvidos no processo de licenciamento
ambiental da UHE Tabajara.

Atenciosamente,

ROSE MIRIAN HÒFMANN
Diretora da DILIC/IBAMA

IBAMA pag.1/1 29/10/2016-01:38
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrntura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1292
www.ibama.gov.br /Q)

OF 02001.012160/2016-92 CGENE/IBAMA

Brasília, 31 de outubro de 2016.

Ao Senhor

Rubens Ghilard Júnior
Superintendente da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A
SCN QUADRA 06, CONJUNTO A, BLOCOS B e C - ENTRADA NORTE, SALA 516
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70716901

Assunto: Prorrogação do prazo de validade do Termo de Referência para
elaboração de EIA/RIMA - UHE Tabajara. Processo 02001.004419/2007-31.

Senhor Superintendente,

1. Em resposta a Carta CE-EEM-0473/2016, protocolada em 18/10/2016 sob o n'J
02001.019169/2016-24, que solicita a prorrogação da validade do Termo de Referência
(TR) para elaboração do EIA/RIMA da UHE Tabajara, informo que em função da etapa
avançada de elaboração dos Estudos, conforme relatado na carta, fica prorrogado o TR
por 180 (cento e oitenta dias) a contar do venciamento, ou seja até o dia 11/05/2017.

IBAMA

Atenciosamente,

lAUI DA TRINDADE BARBOSA NETO

;oordonador-Geral da CGENE/IBAMA

pag. 1/1

Só

li

31/10/2016- 14:56



$0*f»

-*

#c'0#%



Fwd: Dilação de . PJMDO . bmail.ibama.gov.br/horde/imp/vÍew.php?actionID»print_a..

i

I Hr I

Data: 01-11-2016 [08:44:33]
De: dilic.sede@ibama.gov.br
Para: Gustavo Henrique Silva Peres <GusUivo.Pe<-es(aibama.gov.br>, "SUBSÍDIOS.DIU
<subsi : ! i r . sede@i bama .:
Assunto: Fwd: Dilação de prazo Ofício 2I21/2016-PJMDC

Mensagem encaminhada de Machadinho do Oeste - Promotoria <machadinho(õ)mpro.mp.bjfcK^
Data: Mon, 31 Oct2016 15:11:14-0400 (AMT)

De: Machadinho do Oeste - Promotoria <machadinho@mpro.mp.br>

Assunto: Dilação de prazo Ofício r<:-'l/?016-PJMDO
Para: Silic ::ode <dilic; . l;úma.qov.br>

Boa tarde, informo o deferimento do prazo de 20 (vinte) dias. a contar de 29/10/2016. para envio de
respev-ln a ífício n"2l21 " IV1DC conl rmc solicitado por esse Órgão através do Ofício n°
0200 l.f 11 : 2016-Ki DILIC/IBAMA. Ouircssim, informo que a resposta pode ser encaminhada
através desu ernail.

Atenciosamente,

Cíiátiano ",.'.-. Pinti

CVxud NúcK >de Atividades Extrajudiciais - NAE
Ministério 1'úblico du F.sSado de Rondônia

Promotoria de Justiça di Machadinho D'Oeste

Finai Oa mensagem encaminhada à

Pau o-en^ía. Re,Çm*Te ^° Lae

01/11/76

CokAíD
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;aofdenador Geral de Infraestrutu.
de Energia Elétrica

CGENE/DILOBAMA
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A Senhora

Rose Mirian Hofmann

Diretora de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do IBAMA
70818-900 - Brasília - DF

Assunto: Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) do Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara.

Referência: Processo 02001.004419/2007-31, Ofício n° 299/2012 - DILIC/
IBAMA, Ofício 3735/2013 - CGENE/ IBAMA e Ofício n°
2001.012160/2016-12 - CGENE/ IBAMA

Prezada Senhora,

1. A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte,
empresa que coordena os estudos de viabilidade técnica, econômica e
ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Tabajara, com registro
ativo na ANEEL sob n° 48500.002234/2007-63 e processo de licenciamento
ambiental do empreendimento no IBAMA de n° 02001.004419/2007-31.

2. Por meio do Ofício n° 299/2012 - CGENE/DILIC/IBAMA, de 04 de maio de
2012, foi encaminhado à Construtora Queiroz Galvâo S.A., o Termo de
Referência (TR) para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para o AHE Tabajara.

3. O Ofício n° 3735/2013 - CGENE/IBAMA, de 06 de março de 2013, que
encaminha o Parecer 3593/2013, de 05 de março de 2013, apresenta as
alterações efetuadas em itens do Termo de Referência.

4. Os Ofícios n° 2001.005260/2016-62 - COHID/IBAMA, de 17 de maio de
2016, e 2001.012160/2016-92 - CGENE/IBAMA, de 31 de outubro de 2016,
prorrogaram o prazo de validade do TR, que se encerra em 11 de^m^io de
2017.

Eletrobras Eletronorte - Diretoria de Planejamento e Engenharia - DE
SCN Quadra 6, Conjunto ABloco B, Sala 505, Entrada Norte 2, Asa Norte CEP 70716-901 Brasília - DF

Brasil (61) 3429-5300 / email: wilson.paula@eletronorte.gov.br www.eletronorte.gov.br
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5. Encaminhamos, em anexo, o EIA composto de 9 volumes de texto (volumes
I a IX) e o RIMA, com os seguintes volumes e conteúdos:

• Volume I: Apresentação, Caracterização do Empreendedor,
Caracterização da Equipe Responsável pelos Estudos Ambientais,
Caracterização do Empreendimento (Objetivos, Justificativas, Histórico
do Empreendimento, Descrição do Empreendimento, Definição da Área
do Reservatório, Alternativas Locacionais e Tecnológicas, Mão de Obra,
Unidades de Análise e Áreas de Estudo e Marco Jurídico Aplicável), e
Estudos de Abrangência Regional;

• Volume II - Diagnóstico Ambiental - Meio Físico (Geologia, Geotecnia,
Geomorfologia, Pedologia e Uso do Solo na Ali, Geologia, Geomorfologia,
Pedologia, Interferências Minerais, Sismologia, Espeleojogia,
Paleontologia, Climatologia, Recursos Hídricos, Qualidade das Águas
Superficiais, Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas e
Sedimentologia);

• Volume III: Diagnóstico Ambiental - Meio Biótico: Ecossistemas
Terrestres - Fauna (Herpetofauna e Mastofauna);

• Volume IV: Diagnóstico Ambiental - Meio Biótico: Ecossistemas
Terrestres - Fauna (Avifauna, Entomofauna Bioindicadora, Entomofauna
Vetora e Malacofauna);

• Volume V: Diagnóstico Ambiental - Meio Biótico: Ecossistemas
Terrestres - Flora (Mapeamento da Cobertura Vegetal e Uso do Solo e
Levantamento Florístico da AID e ADA);

• Volume VI: Diagnóstico Ambiental - Meio Biótico: Ecossistemas
Aquáticos (Quelônios e Crocodilianos, Mamíferos Aquáticos e
Semiaquáticos e Ictiofauna);

• Volume VII: Diagnóstico Ambiental - Meio Biótico: Ecossistemas
Aquáticos (Ictioplâncton, Fitoplâncton, Zooplâncton, Macroinvertebrados
Bentônicos, Macrófitas Aquáticas), Ecologia da paisagem e Modelagem
de Distribuição de Espécies;

• Volume VIII: Diagnóstico Ambiental - Meio Socieconômico: Área de
Influência Indireta, Área de Influência Direta (AID) e Área Diretament

Eletrobras Eletronorte - Diretoria de Planejamento e Engenharia - DE
SCN Quadra 6, Conjunto ABloco B, Sala 505, Entrada Norte 2, Asa Norte CEP 70716-901 Brasília - DF

Brasil (61) 3429-5300 / email: wilson.paula@eletronorte.gov.br www.eletronorte.gov.br
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Afetada (ADA) (Caracterização Demográfica da AID e ADA, Uso e
Ocupação do Solo, Caracterização Socioeconômica, Saúde, Comunidades
e Atividades Econômicas Ribeirinhas, Assentamentos Rurais, Patrimônio
Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico, Questão Indígena e
Questão Quilombola);

• Volume IX: Análise Integrada, Identificação e Avaliação de Impactos
Socioambientais, Programas Ambientais, prognóstico Ambiental,
Conclusão, Referências Bibliográficas e Glossário, e

• Relatório de Impacto Ambiental -RIMA.

6. Complementam ainda o EIA do AHE Tabajara, 5 Volumes de Anexos
(volumes Xa XIV), com os seguintes conteúdos:

• Volume X: Plantas e Seções da Alternativa Selecionada no EVTE,
Plantas e Seções dos Estudos de Alternativas de Eixo e de Arranjo,
Estudo da Sismicidade na Região do AHE Tabajara, Estatística e Laudos
Laboratoriais de Qualidade da Água Superficial, Relatórios de Medições
de Seções do rio Ji-Paraná com Bancos de Areia, Estatística e Laudos
Laboratoriais da Qualidade dos Sedimentos de Fundo e Espécies da
Fauna Terrestre de Provável Ocorrência na Ali Segundo Fontes
Secundárias;

• Volume XI: Avaliação do Potencial Malarígeno, Registros de Coleta e
Identificação de Exemplares da Malacofauna, Parâmetros
Fitossociológicos e Volumétricos, Resultados do levantamento Florístico,
Questionários e Levantamentos de Busca Ativa de Bagres Migradores,
Espécies Registradas no Diagnóstico da Ictiofauna, Análises Estatísticas -
Ictiofauna, Dados Sonda Multiparâmetro, Análise Estatística -
Ictioplâncton, Freqüência de Ocorrência - Fitoplâncton, Análise Estatística
- Fitoplâncton, Freqüência de Ocorrência - Zooplâncton, Análise
Estatística - Zooplâncton, Freqüência de Ocorrência - Bentos, Análise
Estatística - Bentos, Freqüência de Ocorrência - Macrófitas, e Análise
Estatística - Macrófitas;

• Volume XII: Estudo do Componente Indígena;

. Volume XIII: Diagnóstico Arqueológico Interventivo, Caracterização do
patrimônio Imaterial, Consulta à Fundação Palmares, Modelagem da

Eletrobras Eletronorte - Diretoria de Planejamento e Engenharia - DE
SCN Quadra 6, Conjunto ABloco B, Sala 505, Entrada Norte 2, Asa Norte CEP 70716-901 Brasília - DF

Brasil (61) 3429-5300 / email: wilson.paula@eletronorte.gov.br www.eletronorte.gov.br



##
<$>



*>c,%>

Eletrobras
Eletronorte

CE-DE-005/2017 Brasília, 11/01/2017.
Fl. 4 de 4

Qualidade da Água, Arquivos Digitais - Metadados Biodiversidade, e
Arquivos Digitais (DWG, MXD, SHP) - Projeto e Cartografia, e

• Volume XIV: Reservatório e Restituição Aerofotogramétrica na Escala
de 1:10.000.

7. O EIA e o RIMA estão sendo enviados em versão impressa, uma versão
digital em HD (com todo o conteúdo citado acima) e uma versão digital em
DVD, com arquivos em formato pdf (exceto o anexo 32 do Volume XIV:
Arquivos Digitais DWG, MXD, SHP - Projeto e Cartografia).

8. Aguardamos posicionamento deste IBAMA em relação à continuidade do
processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

WilsoírFarnandes de Paula
Diretor deCpianejamento e Engenharia

Eletrobras Eletronorte - Diretoria de Planejamento e Engenharia - DE
SCN Quadra 6, Conjunto ABloco B, Sala 505, Entrada Norte 2, Asa Norte CEP 70716-901 Brasília - DF

Brasil (61) 3429-5300 / email: wilson.paula@eletronorte.gov.br www.eletronorte.gov.br
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE \AS3 __Úl /
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS [ ' /

Coordenação de Energia Hidrelétrica ^

DESPACHO 02001.000646/2017-69 COHID/IBAMA

Brasília, 18 de janeiro de 2017

ÀCoordenação de Energia Hidrelétrica

Assunto: Tramitação de processo para nova TRP

Conforme orientado pela Coordenação em 17 de janeiro de 2017, tramito o processo de
licenciamento ambiental da UHE Tabajara (Processo nQ 02001.004419/2007-31) para a
nova técnica responsável, Daniela da Costa Morais (Analista Ambiental).

IBAMA

BRUNO ROCHA COUTINHO

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

pag. 1/1
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JGP Consultoria e
Participações Ltda.

Kiiíi Américo Brasilicitsc. <>I5 - São Paulo
CKP047I5-0U.1 - Fone/ Fax 5546-0733
r-in:iil: j("p(« jgpconsulioria.coni.br

MMA/IBAMA/SEDc -Pf j?'01"^
Documente hpt •• WiMJU,

N2.0200]. OcQfã^'''-''!' 11
R'--ccjDiüo em 16/ /2017

São Paulo. 16 de janeiro de 2017.

À:
A Senhora

Rose Miiian Hofmann

Diretora de Licenciamento Ambiental

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

SCI .NJ Trecho 2 Ed. Sede do IBAMA

70818-900 Brasília- Dl

Assinatura

Assunto:

Referência:

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) do Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara.
Anotações de Responsabilidade Técnica e checklist do Termo de
Referência

Processo 02001.004419/2007-31

Prc/ada senhora

Através ck> presente documento encaminhamos ao IBAMA os originais das
Anotações de Responsabilidade Técnica (ARI) dos coordenadores do EIA/RIMA do
Al IE Tabajara. conforme listado a seguir:

• Marlon Rogério Rocha - AR I X2U733 I734

• Alexandre Afonso Binclli - AR I 8207331691

• Marisa Mamede Teresinha - AR I 92221220161219687

• José Carlos de Lima Pereira - AR I 9222 I 220161 2 19532

• Antônio Gonçalves Pires Neto - ARI 92221220161219802
• Bruno Del Grussi Michelolto - ARI 92221220I6I219837

• Fernanda Teixeira e Marciano - ARI 2016/01 147

• Adriana Akemi Kuniy-AR I 2016/01146

Encaminhamos tanipém planilha indicativa do atendimento dos itens do Termo de
Referência dentrg^a estrutura ou itemi/acão l\o Estudo de Impacto Ambiental.

momento.

ff

A/u/vlKta 0/w<íu wk*\\

jolfabUQb Pinto tf ^
ftMft Ckí íííiidideivHÇida-Sibitiiuto

\ Matricula: 15122S7
COBIDíCOENE/DILIC/IBAMA
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 6a REGIÃO

1 ART N°:

2016/01147ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

CONTRATADO

2.Nome: FERNANDA TEIXEIRA E MARCIANO 13.RegiStro noCRBio: 026227/06
4.CPF: 192.820.048-64 15.E-mail: fernanda.marciano@gmail.com
7 End.: AMÉRICO BRASILIENSE 615

9.Bairro: CHÁCARA SANTO

ANT0N1

lO.Cidade: SAO PAULO

CONTRATANTE

i.Compl.:

11.UF: SP

13.Nome: JGP CONSULTORIA EPARTICIPAÇÕES LTDA
H.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 69.282.879/0001-08

lô.Tel: {11)2061-5760

12.CEP: 04715-003

lô.End.: RUAAMÉRICO BRASILIENSE 615

17.Compl.: 18.Bairro. CHÁCARA SANTO ANTÔNIO
(ZONASUL)

19.Cidade: SAO PAULO

20.UF: SP 121.CEP: 04715-003 |22.E-mail/Site: secretana@jgpconsultoria.com.br / www.jgpconsultoria.com.br
DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

23.Natureza : 1. Prestação de serviço
Aüvtdade(s) Realizada(s) : Execução deestudos, projetos de pesquisa e/ou serviços: Coordenação/orientação deestudos/projetos de

pesquisa e/ou outros;

24.Identificação : (MEIO BIÓnCO -ECOSSISTEMA AQUÁTCO) ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ERELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA-RIMA) PARA A AHE TABAJARA.

26.UF: RO25.Município de Realizaçãodo Trabalho: MACHADINHO DOESTE

27,Forma de participação: EQUIPE 28,Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR

29.Area do Conhecimento: Zoologia; 30.Campo de Atuação: Meio Ambiente

31.Descrição sumária : COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES EESTUDOS RELACIONADOS AO ECOSSISTEMA AQUÁTICO, INCLUINDO
AELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO DE IMPACTOS EPROGRAMAS AMBIENTAIS CLIENTE FINAL: CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVÂO S.A / ENEL BRASIL S.A / FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A / ELETRONORTE
32.Valor: R$ 9.000,00 133.Total de horas: 160 |34 Inicio: 1AN/2014 |35.Término: DEZ/2018

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Dau:

Assinatura do Profissional

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pelaqual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio

Assinatura,do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data: / /

Data: / /

39.S0LI DE BAIXA POR DISTRATO

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 8956.1666.8087.6177

OBS: Aautenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio06.gov.br



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agència/con:a 8552/13298-0

Dados do pagamento

CNPj 69.282.879/0001-08 Empresa JGPCONS EPARTICIPAÇÕES

S Banco oo Brasil 00190.00009 01275.132908 00008.243180 9 69870000012546
Beneíic ane Data de vencimento

23/11/2016
Valordo Doleto (RS).

125,46
I-) Desconto (RS)

(•iMotfl'Multa (RS)

(=i Valor do pagamenlo (RS):

125,46
Da ia de paqamenio:

08/11/2016
içao mecânica

39442421C373C0D30B3DA754C19A3512FE3000A4

Solicitação efetuada em 08/11/2016 as 14:22:54 via bankline. CTRL 000000851919397.

$ Basco oo 8has«. i Q01 -9

OUER BANCO. NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

••

CONStLHO REGIONAL DE BIOLOGIA 6a. REGIÃO - CRBIO-06

00190.00009 01275 132908 00008.243180 9 69870000012546
Vencimento

23.11.2016

»rt«l

08.11.701b

Numero tio Documento

026227

carteira

18-019

Instruções rexto (te -esyonsaoildade do cedenle

160u6f. TAMDE ARTELETRÔNICA
1Õ0067 TAXADE MULTA ART ELETRÔNICA

Fspecie Doe

Espeoe

R$

41 8?

83 61

ART N° 2016/01147
FERNANDA TEIXEIRA E MARCIANO Registro : 026227
R AMÉRICO BRASILIENSE 615 CHÁCARA SANTO ANTONI
04715-003 SAO PAULO SP CX. PT.:
• A,.i •-Li

A.:e,Ie

Quantidade

Data do Processamento

08.11.2016

Agencia.Cod.qo do Cedenle

3378-2/ 12.647-0

Nosso Nuniero/Codujo Documento

12751329000008243¥
(=) Valor do Documento

(-) Oesconto/Abattmemo

I ueduções

•-! Mora/MuRa

[ •) Outros Atreaino*

Valor Co Ora do

RS 125,46

R$ 0,00

R$ 125,46

Código d* B.ii»,i
Autenticação MecAnca - ítcha de Compe-tsac-io

Ftcha da Compcmaçao



Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 6' REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
l-ARTN":

2016/01146

CONTRATADO

2.Nome: ADRIANA AKEMI KUNIV 3.Registro no CRBio: 031908/06

4.CPF: 260.518.898-17 S.E-mail: adnana.akemi@)gpconsultoria.com.br

7.Erxl.: AMÉRICO BRASILIENSE 615

9.Bairro: CHÁCARA SANTO

ANTONI

lO.Cidade: SAO PAULO

CONTRATANTE

13.Nome: JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

t.Compl.:

11.UF: SP

14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC/ CNPJ: 69.282.879/0001-08

16,End.: RUA AMÉRICO BRASILIENSE 615

6.Tel: (11)5546-0733

12.CEP: 04715-003

17.Compl.: 18.Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

(ZONA SUL)

19.Ddade: SAO PAULO

20.UF: SP 21.CEP: 04715-003 22.E-mail/Site: secretaria@jgpconsultona.com.br / www.jgpconsultoria.com.br

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

23.Natureza : l. Prestação de serviço
Atlvldade(s) Reahzada(s) : Execução deestudos, proietos de pesquisa e/ou serviços; Coordenação/orientação deestudos/projetos dej
pesquisa e'ou outros;

24 Identificação : (MEIO BIÓTICO - FAUNA EENTOMOFAUNA) ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ERELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA RIMA) DAAHE TABAJARA.

25.Municipiode Realização do Trabalho: MACHADINHO DOESTE 26.UF:RO

27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR

29,Area do Conhecimento: Zoologia; 30,Campo de Atuação: MeioAmbiente

31.Descrição sumária : cooroenação das atividades t esiuuos relacionados ao meio biOtico (fauna terrestre e entomofauna para o eaphi
INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO. AVA11AÇÃO DF IMPACTOS F MODflAC.EM DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES. CLIENTE FINAL: CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVÂO S.A / ENEL BRASIL S.A / FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A ; ELETRONORTE

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio

Assinatura do Profissional

Data: / /

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data: / /

BAIXA POR DISTRATO

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 3150.7955.6046.5433

OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio06.gov.br
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00190.00009 01275.132908 00008.242182 2 69870000012546

imeAto

QUALQUER 8ANCO. NAO RECEBER APÓS 0 VENCIMENTO
Vencimento

23.11.2016

Agéncw/Codujo do Cedem*?

3378-2/ 12.647-0CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 6a. REGIÃO - CRBIO-06

ACCill Oal«i do Processamento

08.11.2016

Quantidade valor

•«itfl i«- i i Mumero do Documento

08.11.2016 031908

E>p<n* Doe Nosso Núrnero/Cod*jQ Documento

12751329000008242

[-.) Vaor do Documento

R$ 125,46

[••) Deseonto/ADatimemo

1110 .10 Banco Carteira

18-019

espeL*

RS

oes Texto ae tcsponsaDilriade ao ceaente

•60066 taw ce «y*Teletrônica *i 82
•600Í7 TAXA DE MULTA • ARt ELETRÔNICA 13 64

trai Deduções

- Mora/HuRa

-; Outros Acreomos

R$ 0,00

-) Valor Cobrado

R$ 125,46

^c.LioARTNo 2016/01146

ADRIANA AKEMI KUNIY Registro ! 031908
R AMÉRICO BRASILIENSE 615 CHÁCARA SANTO ANTONI

04/15-003 SAO PAULO SP CX. PT,:
Kvalteu

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta. 8552/13298-0

Dados do pagamento

CNPJ: 69.282.879/0001-08

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Firha de Compensação

Ficha de Compor", jcjo

Empresa: ^CONS EPARTICIPAÇÕES

& Banco do Brasil 00190.00009 01275.132908 00008.242182 269870000012546
Be-ifc'i. '.-|r..i

kçáo mecânica

3C9F3BFE4BEDCA0084CAC229A7CC30AB19C?clQ.'^

Solicitação efetuada em08/11/2016 as 14:25-49 viaDanklino. CTRL 000000417971397.

Daia de vencimento

23/11/2016
Valor do boleto lRS)

,125,46
Í-)Desconto (RS):

•IMora Multa iRS)

t=i Valorao pagamento iR$;
125,46
Da.a de pagamemo

08/11/2016
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ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

N° 8207331691
REGISTRADO NO CREA-RO CONFORME

Autenticidade - 37A37-21CF3-A8FF8-2419E-93A9A

2 Nomedo Profissional 3 Titulooo Profissional

ALEXANDRE AFONSO BINELLI

5 Endereço do Profissional.

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ M° MONTEIRO
9 CEP

05054180

12 Endereço da Obra:

RUA AMÉRICO BRASILIENSE 615

16 Nome do Proprielâno/Coniratantü

ENDESA BRASIL S.A

18 Endereço '9 Bairro

PRAÇA LEONI RAMOS 1 SÃO DOMINGOS

22 Empresas

EMPRESA NÂO INFORMADA

25 Endereço da Empresa 26 Bairro

ENGENHEIRO FLORESTAL /

6 Bairro 7 Cidade

VILAIPOJUCA SAO PAULO - SP

10 E-Mail 11CPF:

SECRETARIA@JGPCONSULTORIA.COM.BR

13 Bairro da Obra 14 Cidade da Obra

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO SÃO PAULO - SP

4 N° da Cartara/UF \ ^ \]fè/
506081549QO SP~ (/ ~/

8 Telefone: ^*««__—*^
1155460733

171.469 658-80

15 Telefone Obra:

(11)5546-0733

17 CPF/CGC:

07523555000167

21 Telefone.

(11)5546-0733

24 CNPJ.:

29 Atividade Técnica

2 - ESTUDO, PLANEJAMENTO. PROJETO ...

*2 valo* ooContrato 33 Numero do Contrato :

0.00

37 Tipode Contrato.

x SERVIÇO
40 41

CO-AUTOR

CO-RESPONSAVEL

x INDIVIDUAL

EQUIPE

44 Vinculada a ART N

20 Cidado

NITERÓI - RJ

23 Registroou Visto/Cfoa

27 Cidade 28 Telefone.

31 Tipo de Obra.:

533 - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMP.
36 Unidade

Km2

39 Valor dos Honorários

8.500,00

43 Entidade de Classe

30 Área de Competência

8214 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS -

34 Número do Pavimento 35 Dimensão

0

SUBSTITUIÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

NORMAL

42

REGULARIZAÇÃO

45 Número da Notificaçâo/Aulo. 46 Datado Preenchimento.;

SAO PAULO - 19/02/2013 ALEXANDRE AFONSO BINELLI

130,00

38 Valorda Obra/Serviço

0.00

EMPREGADOR

EMPREGADO

x AUTÔNOMO

19/02/2013

Local e Data Profissional

ESTE DOCUMENTO ANOTA PERANTE O CREA PARA OSEFEITOS LEGAIS OCONTRATO ESCRITO OU VERBAL REALIZADO ENTRE ASPARTES (LEI 6 4QÍ/77)

49 Resumooo contrato Descnçâoda Obra e ou ServiçoContratado.Condições,Prazo, Quantificação, Custos. Etc

">ordenação dos estudos, atividades de campo e elaboração de relatórios analíticos relacionados ao meio biótico
Vegetação) parao

estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental da ahe tabajara com reservatório de aproximadamente
130KM2. E

POTÊNCIA DE 350MW. NO MUNICÍPIO DE MACHADINHO DO OESTE. RO

Data Registro: 19/02/2013

Informações Valor RJ
Boleto 8207331691

Atendem» MON

Rocoita ANO I.RESP TÉCNICA-ART Data 18/01/2013 RS: 105.00

ISENTO

47 Valor da Tana

105,00

ENDESA BRASIL S.A

Contratante

Pagina: 1/1



ÇJkÊ^kM |104-0| 10493.60850 81000.200840 20733.169195 75602 0000010500
Local de pagamenb

CAIXA ECONÔMICA OU CASAS LOTÉRICAS ATE OVENCIMENTO,
Cederp

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia
oo OocumenD

18/01/2013
NodocumenB

24000008207331691

VencnenE

Agéncia/Côdioo cedenE

Nosso numero

07/0272013

0632 / 360858-1

Uso de banco Carteira

SR

IrsIrucuBS (TexD oeResponsatuidafle do CedenE)
»1 ANOTRESPTECNICA-ART
CREA • 71.40 MUTUA =21.00

Espécie

R$

Espécie doe

DS

OuanKade

Acete

2

IJaBprocessamenc

18/01/2013

Valor (-) Vabr document

24000008207331691-0

105 M

Observações:
ART-WEB

ART-WEB

Sacaoo ALEXANDRE AFONSO BINELLI - CPF
171.469.658-80

PRAÇAMONSENHOR JOSÉ M° MONTEIRO - VILA
IPOJUCA-

SÃO PAULO - SP - CEP: 05054180
Sacaoor/Avakse

8207331691

CONFEA = 12,60

COTA: 01/01

2013 105.00
(-)DesconB

(-)Outas deduções / ADalmentis

(•)MorarMu«a/Juros

) Outos acrésemos

(=) Vakxcobrado

RECIBO SACADO:|69)218M072,
ivwwcreaiooro.pr

...........

...........

105,00

Auenfcaçâo mecânca Ficha de Compensação

ftaúEmpresas

Banco Itaú -Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Dados da conta debitada:

Nome JGPCONSE PARTICIPAÇÕES LTDA
Agência 8552 Conta: 13298-0

Dados do pagamento:

Valor de juros/multa R$ 0.00
Valorde _, A„„

desconto/abatimento KS 0u0
Data dovencimento 07/02/2013

Operação efetuada em 18/01,2013 âs 15:15:33 via bankline, CTRL 788284397
Autorizado débito de diferenças reiatrvas ainformações inexatas
Autenticação:

3748C8BC1DE054ABC5633FF308EC4DAF73CFBD91

30
horas



CREARO
CorrtdSs Rfoiorval <fcEngínhorta, Arquitetura

e Agronomia <y Rondônia

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REGISTRADO NO CREA-RO CONFORME
Autenticidade - 37A0B-323O8-4CE71-CBDDO-B7420

N<

' Cidade:

SAO PAULO - SP

3g/>3

8207331734

%
t'.íi

* N° daCarteira/URt /\jj

5061556?^1DSP

8 Telefone

1155460733

2 Nome do Profissional:

MARLON ROGÉRIO ROCHA

5 Endereço do Profissional;

AV.ENG. ALBERTO DE ZAGOTTS

9 CEP.:

04715003

12 Endereço Oa Obra:

RUA AMÉRICO BRASILIENSE 615

16 Nome do Propnetáno/Conlralante:

ENDESA

18 Endereço.:

PRAÇA LEONI RAMOS 1

22 Empresas.:

3 Tituk) do Profissional:

GEÓGRAFO/

6 Bairro.

JURUBATUBA

10 E-Mail 11CPF:

SECRETARIAi@JGPCONSULTORIA.COM.BR

13 Bairro da Obra 14 Cidade da Obra

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO SÃO PAULO - SP

19 Bairro.: 20 Cidade

SÃO DOMINGOS ,- ' ] J NITERÓI -RJ
23 Registra ou Visto/Crea.:

EMPRESA NÃO INFORMADA

25 Endereçoda Empresa.: 26 Baino.: 27 Cidade:

758 357.036-00

15 Telefone Obra

(11)5546-0733

17 CPF/CGC:

07523555000167

24 CNPJ.:

21 Telefone

(11)5546-0733

28 Telefone

29 Atividade Técnica.:

2 - ESTUDO. PLANEJAMENTO, PROJETO ...

'32 Valor doContrato.

0.00

37 TipodeConlrato.:

30 Área de Competência.:

6306 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS...

31 Tipode Obra.:

343 - OUTRAS ATIVIDADES AGRIM/TOP/CA...

Data Registro: 19/02/2013

Informações Valor RS
Boleto- 8207331734

Atendente: MON

Receita ANOT RESP TÉCNICA - ART Cota: 0101 Data: 16701/2013 RS: 105.00

Local e Data /, / Profissional / Contratante

ESTE DOCUMENTO ANOTA PERANTE OCREA PARA OS EFPTQ*véÁlS OCONTRATO ESCRWOOU VERBAL REALIZADO ENTRE AS PARTES (LEI 6.496/77)

49 Resumo do contrato: Descrição da Obra e ou Serviço Contratado. Condições, Prazo, Quantificação. Custos, Etc:

oordenação geral da elaboração do estudo de impacto ambiental e relatório ambiental para o ahe tabajara, com
Reservatório de

aproximadamente 130 km2 e potência de 350mw, no município de machadinho do oeste, ro.

Página: 1/1



CAIXA |104-0 10493.60850 81000.200840 20733.173460 1 5602 0000010500
local de pagarneno

CAIXAECONÔMICA OU CASAS lOTÉRICAS ATÉ 0 VENCIMENTO.
Vencimenb

07/02/2013

Cedenfe

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

AgéncaCodíjocedenfe

0632/360858-1

DaBdodocumenc

18/01/2013

NodocumenO

24000008207331734

Espécie doe

DS

Aceie

2

OaBprocessamenD

18/01/2013

Nosso número

24000008207331734-7

Use do banco ri ra

SR

Espace

R$

Quantdadc Vater

X

(=) \fck>r documeno

105.00

Instuções(TexC de Responsabilidade doCedenE)
601 ANOTRESP.TECNICA-ART 8207331734 2013 105.00

CREA= 71,40 MUTUA = 21,00 CONFEA = 12.60

(-) Descono

(-)Ouras deduções/ AbatmenDs

(+) Mora'Mute/Juros
•••••••••••••

(♦) OuTOs acresemos
........-...!

Observações:
ART-WEB

ART-WEB

SacadoMARLON ROGÉRIO ROCHA - CPF:

758.357.036-00

AV.ENG. ALBERTO DE 2AGOTTS - JURUBATUBA-

SAO PAULO - SP - CEP: 04715003

I SacadoríAvatsB

COTA: 01/01

(=)Vâlor cobrado

RECIBOSACAOO:(69)2181-1072
wwwcrearo.orq.br

105,00

Auenfcaçào mecànca-Ficha de Compensação

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tftulos Outros Bancos

Dados da conta debitada:

Nome JGPCONSE PARTICIPAÇÕES LTDA

Agência 8552 Conta 13298-0

Dados do pagamento:
Código de barras 10493.60850 81000.200840 20733.169195 7 56020000010500

Valor do documento RS 105.00

Valor de juros/multa RS 0.00

Valor de R$ n QQ
desconto/abatimento:

Data do vencimento 07/02/2013

Operação efetuada em 18/01/2013 às 15:17:22 via bankiine, CTRL791802397.

Autorizado debito de diferenças relativas a informações inexatas

Autenticação:

BC0C12E06FDAFC186EB6A9O356C2D2E30CF5827E



Resolução n° 1.025/2009 - Anexo I - Mo
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço

92221220161219687

1. Responsável Técnico

MARISA TERESINHA MAMEDE FRISCHENBRUDER

Título Profissional Geógrafa

Empresa Contratada: JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

rnp. 2602082155

Registro: 0601022784-SP

Registro 0441515-SP

I 2. Dados do Contrato

Contratante ENEL BRASIL S.A cpf/cnpj 07.523.555/0001 -67

Endereço: Praça LEONI RAMOS N" 01

Complemento: Bairro: SAO DOMINGOS

Cidade: Niterói UF: RJ CEP 24210-205

Contrato: Celebrado em: 20/02/2013 Vinculada a Art n":

Valor: RS 7.369.870,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional

. 3. Dados da Obra Serviço
Endereço Rua AMÉRICO BRASILIENSE N 615

Complemento Bairro CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL)

Cidade: São Paulo UF:SP CEP: 04715-003

Dala de Inicio 03/01/2016

Previsão de Término 03/01/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Ambiental Código:

Proprielário: Enel Brasil S.A CPF/CNPJ 07.523.555/0001-67

. 4. Atividade Técnica .

Coordenação
1 Estudo

Estudo

5. Observações

Estudo de Impacto
Ambiental / EIA

Relatório de Impacto
Ambiental / RIMA

Quantidade

130,00000

130,00000

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Unidade

quilômetro
quadrado

quilômetro
quadrado

COORDENAÇÃO DOSESTUDOS RELACIONADOS AO MEIO SOCIOECONÕMICO (DIAGNOSTICO DE SOCIOECÔNOMIA) PARAEMBASAR A ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DEIMPACTO AMBIENTAL (EIA-RIMA) DAAHE TABAJARA, COM RESERVATÓRIO DEAPROXIMADAMENTE 130KM2 E POTÊNCIA DE
3S0MW. LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DEMACHADINHO DO OESTE, RO. CLIENTE FINAL. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÂO S.A/ ENEL BRASIL S.A (ANTIGA ENDESA) /
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A / ELETRONORTE.

- 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam ás atividades profissionais acima relacionadas.



7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

, . de de

Loca data

MARISA TERESINHA MAMEDE FRISCHENBRUDER - CPF: 568.782.578-

91

ENEL BRASIL S.A - CPF/CNPJ: 07.523.555/0001-67

Resolução n° 1.025/2009 -Anexo I - Modelo A

Página 2/2

- 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será do responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp org br
tel 0800-17-18-11

CREASP

Valor ART RS 158,08 Registrada em 09/11/2016

Impresso em: 10/11/2016 15:42:35

Valor Pago RS 158,08 Nosso Numero: 92221220161219687 Versão do sistema

BANCO DO BRASIL 001-9 00199.22210 29222.122011 61219.687219 1 69820000015808
I oeal de pigametuo
PAGUE PREFERENCIALMENTE NASAGENCIAS DO BANCO DO BRASIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
l-spocie (JOC

RC

Aceite

N
Dau do Entissfio

09/11/2016

I mi iln banco

Numero do Docuincnlo

92221220161219687

Carteira

18-027

Espécie
Moeda

RS

f.in.inli.l.iil-.:

Instruções [Texto de responsabtlklafJe «I»» cedente)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
BOLETO REFERENTE AART N°92221220161219687
Unidade Cedente: 3336

S;k;»1"

Sacadoi \\;ilist.i

JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CAIXA
Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

Conta de débito:

MARIA APARECIDA DE OLIVE1

1816/ 013/ 00048979-5

Data do Processamento

09/11/2016

Valo»

Representação numérica do código de barras:

00199.22210 29222.122011 61219.587219 1 69820000015808

Data do vencimento:

Nome do banco:

Valor (Ri):

Identificação da
operação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

18/11/2016

BANCO DO BRASIL S/A

158.08

ART MARISA

09/11/2016

09/11/2016 18:23:15

Código da operação: 00902748
Chave de segurança: WW0HYC5JH1PSEAVQ

18/11/2016

Vgência Código do Cedente
3336-7/00401783-8]

Nosso número/Código Documento
922212201612196871

i i v.il.n ilo Documento

RS 158,08

i-i Desconto abatimentos

|-)l lutras deduções

i i Mora Multa

i • i Outros acréscimos

( ) Valor Cobrado

Codl^odi' h:ti^a

l icha de<'ompenssçAo 'Auteuucoçfto mccàntce

riH:»c ni»(o rlUNltt*



Resolução n° 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A'"%S'♦■
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço

92221220161219532

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE LIMA PEREIRA

Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

rnp: 2602075841

Registro: 0682403454-SP

Registro: 0441515-SP

i 2. Dados do Contrato

Contratante: ENEL BRASIL S.A Cpf/cnpj: 07.523.555/0001 -67

Endereço Praça LEONI RAMOS N*:01

Complemento: Bairro: SAO DOMINGOS

Cidade: Niterói UF: RJ CEP: 24210-205

Contrato: Celebrado em: 20/02/2013 Vinculada á Arin":

Valor: R$ 7.369.870,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional.

3. Dados da Obra Serviço
Endereço: Rua AMÉRICO BRASILIENSE

Complemento:

Cidade: São Paulo

Dala de Inicio: 03/01/2016

Previsão de Termino 03/01/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Enel Brasil S.A

.4. Atividade Técnica.

Coordenação
1 Estudo

Estudo

Estudo de Impacto
Ambiental / EIA

Relatório de Impacto
Ambiental / RIMA

N°:615

Bairro: CHÁCARASANTO ANTÔNIO (ZONASUL)

UF SP CEP 04715-003

Código:

CPF/CNPJ: 07.523.555/0001-67

Quantidade

130,00000

130.00000

Unidade

quilômetro
quadrado

quilômetro
quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

COORDENAÇÃO DASATIVIDADES DECARTOGRAFIA PARAEMBASAR A ELABORAÇÃO DO ESTUDO DEIMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DEIMPACTO AMBIENTAL (EIA-
RIMA) DAAHE TABAJARA, COM RESERVATÓRIO DEAPROXIMADAMENTE 130KM2 E POTÊNCIA DE350MW. LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DEMACHADINHO DOOESTE, RO.
CLIENTE FINAL: CONSTRUTORAQUEIROZ GALVÂO S.A / ENEL BRASILS.A (ANTIGA ENDESA)/ FURNASCENTRAISELÉTRICAS S.A / ELETRONORTE.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°
5.296. de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.



7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

ENEL BRASIL S.A - CPF/CNPJ: 07.523.555/0001-67

Resolução n° 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

9. Informações

- A presente ARTencontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versao do sistema, certificada pelo Nosso Número.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp org br
lei • 0800-17-18-11

CREASP

ValorART RS 158,08 Registrada em 09/11/2016

Impresso em: 10/11/2016 11:25:58

Valor Pago RS 158,08 Nosso Numero: 92221220161219532 Versão do sistema

BANCO DO BRASIL 001-9 00199.22210 29222.122011 61219.532217 8 69820000015808
i f*cal de pagamento

PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL

Vencimento

18/11/2016

t edenie

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

tyencia Códigodo Cedente

3336-7/00401783-8

Datada I mi»s3c

09/11/2016

Sumero .Li Documento

92221220161219532 RC

\ceiu:

N

Data dn Processamento

09/11/2016

Vosso numero Código Documento

92221220161219532

l mj do banco ( ancii.i

18-027

Fspccic
Moeda

RS

Quantidade Vbloi t t valor do Documento

RS 158,08

Infctrifçòeft <tc\M Ji: icspoiisabilidade do ctocnlc)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
BOLETO REFERENTE AART N°92221220161219532

Unidade Cedente: 3336

(-) Desconlo Abatimentos

(•) Outras deduções

l ) Mora Multa

i | Outros acréscimos

i i Valoi cobrado

Sacadn JGP CONSULTORIAE PARTICIPAÇÕES LTDA

CAIXA
Comprovante de pagamento de boleto

v.a Internet Bankmg CAIXA

Nome:

Conta de débito:

MARIA APARECIDA DE OL1VEI

1816/ 013 / 00048979-5

Representação numérica do código de barras:

0019922210 29222 122011 61219 532217 8 69820000015808

Data do vencimento:

Nome do banco:

Valor (R$):

Identificação da
operação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

18/11/2016

BANCO DO BRASIL S/A

158.08

ART ZECA

09/11/2016

09/11/2016 18 2<:46

Código da operação: 00904599

Chave de segurança: UHS5LXE9HR11XC82

ODeracâa realizada com sur^^sr. rnnfftrmi- a< infnrm*cn<.< fftrn*/-IH»« o*lo ril«n»«

I icha de t 'omnensaçfto Aiucniicacàomecânica



^
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Servi

9222122016121980;

1. Responsável Técnico

ANTÔNIO GONÇALVES PIRES NETO

Titulo Profissional. Geólogo

Empresa Contratada: JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

rnp 2605135357

Registro: 0600729151-SP

Registro: 0441515-SP

Contratante: ENEL BRASIL S.A CPF/CNPJ: 07.523.555/0001-67

Endereço Praça LEONI RAMOS N :1

Complemento: Bairro: SAO DOMINGOS

Cidade: Niterói UF: RJ CEP: 24210-205

Contrato: Celebrado em 20/02/2013 Vinculada àArtn1:

Valor: R$ 7.369.870,00 Tipo de Contratante Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional.

, 3. Dados da Obra Serviço
Endereço: Rua AMÉRICO BRASILIENSE N°:615

Complemento: Bairro: CHÁCARA SANTOANTÔNIO (ZONA SUL)

Cidade: São Paulo UF:SP CEP: 04715-003

Data de Inicio: 03/01/2016

Previsão de Término: 03/01/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Ambiental Código:

Proprietário ENEL BRASIL SA CPF/CNPJ: 07.523.555/0001-67

.4. Atividade Técnica.

Coordenação
1 Estudo

Estudo

5. Observações

Estudo de Impacto
Ambiental / EIA

Relatório de Impacto
Ambiental / RIMA

Quantidade

130,00000

130,00000

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Unidade

quilômetro
quadrado

quilômetro
quadrado

COORDENAÇÃO DOS ESTUDOS RELACIONADOS AO MEIO FÍSICO (GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA. TERRENOS E SISMOLOGIAI PARA EMBASAR A ELABORAÇÃO DO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIODE IMPACTO AMBIENTAL (EIA-RIMA) DAAHE TABAJARA, COM RESERVATÓRIODE APROXIMADAMENTE 130KM2E
POTÊNCIADE 350MW.LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MACHADINHO DO OESTE, RO. CLIENTEFINAL: CONSTRUTORAQUEIROZGALVÂOSA / ENEL BRASILS.A (ANTIGA
ENDESA)/ FURNASCENTRAISELÉTRICAS S.A I ELETRONORTE.

• 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n"
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.



7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

-de de

ANTÔNIO GONÇALVES PIRES NETO - CPF: 782.874.138-34

ENEL BRASIL S.A - CPF/CNPJ: 07.523.555/0001 -67

Resolução n° 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A.

Página 2/2

• 9. Informações

• A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapó-versao do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ARTserá de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www creasp.org.br
tal: 0800-17-18-11

CREA SP

ValorART RS 158,08 Registrada em: 09/11/2016

Impresso em: 10/11/2016 16:27:44

Valor Pago RS 158,08 Nosso Numero: 92221220161219802 Versão do sistema

BANCO DO BRASIL 001-9 00199.22210 29222.122011 61219.802214 5 69820000015808
l ocal «lcpagamento

PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL

< c.kn

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Data d.< I iniss

09/11/2016

\uincro do Documento

92221220161219802

18-027

bipeciedo

RC

h^pecii
Moeda

RS

\ceitc

N

(.Mi.inll.i.id.1

litstruçòoai IcaIo de responsabilidade do cedente)
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
BOLETO REFERENTE AART N°92221220161219802

Unidade Cedente: 3336

s.kuJo JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

<,icudiM \ialista

CAIXA
Comprovante de pagamento de boleto

via Internet BanKing CAIXA

"

Nome:

Conta de débito:

MARIA APARECIDA OE OlIVEI

1816/ 013/ 00048979-5

Representação numérica do código de barras:

00199.22210 29222.122011 61219.802214 5 69820COO015808

Data do vencimento:

Nome do banco:

Valor (R$):

Identificação da
operação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

18/11/2016

BAIWIO OO BRASIL S/A

158,08

ART SANTISTA

09/11/2016

2016 18:20:43

Data do Processamento

09/11/2016

Código da operação: 00899532

Chave de segurança: T2VM4KZEC9GT8YCP

Vencimento

18/11/2016

\i'ciki.i i odigodo Cedente

3336-7/00401783-6W

\o>..« ihiiucio Codiiio Docuinciiti.

922212201612198021

>Valoi do DuLiiniiMHti

RS 158,08

-i Desconto Vbaiimcnio';

•l Outras deduções

I \lniil Mull.-I

i (lutroa acréscimos

i Valoi cobrado

<'odi;-'.o dl' hnivi

clmdeCompensação Autenticação mecânica



Resolução n° 1.025/2009 - Anexo I - Modelo

P« ,naV2«%
&&

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

1. Responsável Técnico

BRUNO DEL GROSSI MICHELOTTO

Titulo Profissional: Geógrafo

Empresa Contratada JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

Fl

\Ass,

ART de Obra ou Serviço

92221220161219837

ico l L

rnp: 1406930687

Registro: 5063023308-SP

Registro: 0441515-SP

I 2. Dados do Contrato

Contratante: ENEL BRASIL S.A CPF/CNPJ 07.523.555/0001 -67

Endereço: Praça LEONI RAMOS N°:01

Complemento: Bairro: SAO DOMINGOS

Cidade: Niterói UF: RJ CEP: 24210-205

Contrato: Celebrado em: 20/02/2013 Vinculada à Art n'

Valor: R$ 7.369.870,00 Tipo de Contratante Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

i Dartos dr* Ohra Sprviçn
Endereço: Rua AMÉRICO BRASILIENSE N":615

Complemento: Bairro CHÁCARASANTO ANTÔNIO (ZONA SUL)

Cidade: São Paulo UF:SP CEP: 04715-003

Data de Inicio: 03/01/2016

Previsão de Término: 03/01/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Ambiental Código:

Proprietário: ENEL BRASIL S.A CPF/CNPJ: 07.523.555/0001-67

.4. Atividade Técnica.

Coordenação
1 Estudo

Estudo

Relatório de Impacto
Ambiental / RIMA

Estudo de Impacto
Ambiental / EIA

Quantidade

130,00000

130,00000

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Unidade

quilômetro
quadrado

quilômetro
quadrado

COORDENAÇÃO DOS ESTUDOS RELACIONADOS AO MEIO FÍSICO (AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS) PARA EMBASAR A ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL E RELATÓRIO DEIMPACTO AMBIENTAL (EIA-RIMA) DAAHE TABAJARA, COM RESERVATÓRIO DEAPROXIMADAMENTE 130KM2 E POTÊNCIA DE350MW,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MACHADINHO DO OESTE, RO. CLIENTEFINAL: CONSTRUTORAQUEIROZ GALVÂO S.A / ENEL BRASILS.A (ANTIGAENDESA)/ FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S.A / ELETRONORTE.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.



• 7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de

/wi a_ fi^Jkèbr)
BRfUNO DEL GROSSI MICHELOTTO - CPF: 055.206.086-01

ENEL BRASIL S.A • CPF/CNPJ: 07.523.555/0001-67

Resolução n° 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

9. Informações

- A presento ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodape-versao do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www creasp.org.br
tel 0800-17-18-11

CREASP

Valor ART RS 158,08 Registrada em 09/11/2016 ValorPago RS 158,08
Impresso em: 10/11/2016 17:00:22

Nosso Numero. 92221220161219837 Versão do sistema

^ BANCO DO BRASIL) 001-9 I 00199.22210 29222.122011 61219.837210 369820000015808
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL

( «Imite

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Datada t >

09/11/2016

i m> .In Ivwco

Número do Documento

92221220161219837

Carteira

18-027

I ítpCCtti dou

RC

Fspecte
Moeda

RS

Acinte

N

'.'u.niiiii.iiL'

liwniçoe^ i lextode responsabilidade »l>i cedentel
NÀO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
BOLETO REFERENTE AART N°92221220161219837

Unidade Cedente: 3336

S.icadoi U alista

JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CAIXA
Comprovante de pagamento de boleto

king CAIXA

W"ii:

Conta dc debito:

MARIA APARECIDA OC OlIVCI

i . H / 00048979 5

Representação numérica do código de barras:

.-.. OSn: 61219 837310 3 696?CO0O0158C8

Data do vencimento:

Nome do banco:

Valor (RS):

Identificação da
operação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

13 :: 20M

BANCO OO BRASÍi S A

158.08

A« t BRJNO

• : 016

. : • i: ::üi

Data J<> Processamento

09/11/2016

Código da operação: 00897031

Chave de segurança: 2QRN59-1PQ7SZ9VT0

n-r.rl^c n..ln rliMiitM

Venci mciila

18/11/2016

tyência <«hIiuo do t edente

3336-7/00401783-81

Nosso número Código Documento

922212201612198371

i V3I01 do Documento

R$158,08

-1 Desconto abatimentos

• ) <lutrns deduções

i \U»r.i Multa

i <intuo acréscimo»

i \;ii»>i cobrado

(,'odi^o dc lm\a

I icha dc Compensação autenticação mecânica
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ata de Reunião

/o
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE -#26

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁV^; Jfo j

1. Organização

Número: 02001.000020/2017-52

Data: 16/01/2017 Loca!: COHID

Hora Início: 14:30 Hora Fim: 16:00

Organizador: Regis Fontana Pinto

2. Participantes

Nome

Regis Fontana
Pinto

Daniela da

Costa Morais

Ana Cristian

do Nascimento

Fonseca

juliana Araújo
Masirone

Raul da

Trindade

Barbosa Neto

Marlon R.

Rocha

Bruno Payolla

Rubens

Ghilardi Ir

Gustavo

Chedid de O.

Lima

3. Assunto

Instituição /
Área

COHID

COHID

COHID

COHID

CGENE

JGP

Eletronorte

Eletronorte

Eletronorte

Pres Endereço Eletrônico

Sim regis.pinto@ibama.gov.br

Sim daniela.morais@ibama.gov.br

Sim ana.fonseca@ibama.gov.br

Sim juliana.masirone@ibama.gov.br

Sim raul.barbosa-neto@ibama.gov.br

Sim marlon.rocha@jgpconsultoria.com.br

Sim bruno.payolla@eletronorte.gov.br

Sim rubens.ghilardi@eletronorte.gov.br

Sim gustavo.lima@eletronorte.gov.br

Entrega do EIA/RIMA da UHE Tabajara

4. Referencia

5. Pauta

Entrega do EIA/RIMA da UHE Tabajara

|6.Texto da Ata

Telefone Rubri

06133161317

61999708892

35850536

06133161174

98981686738

(0xxll)5546-0733

(0xx61)3429-6150

(0xx61)3429-5321

(0xx61)3429-6207

A reunião solicitada pelo empreendedor teve como pauta central a apresentação das
empresas formadoras do consórcio, assim como a apresentação do EIA/RIMA da UHE
Tabajara.

iiiiui pag. 1/2 23/01/2017- 16:17





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

821

O Ibama esclareceu os prazos decorrentes do protocolo do estudo, sendo que para o
aceite do mesmo, primeiramente será realizado o checklist do EIA, o que deve ocorrer em
até 30 dias. Caso ocorra o aceite, o Ibama terá 180 dias para analisar o Estudo. Caso não
seja aceito o EIA, o Ibama comunicará o empreendedor das complementações necessárias.

Quanto ao pedido forma da LP, o Ibama ficou de confirmar a pertinência de ser realizada
neste momento ou após o aceite do Estudo.

7. Pendências e encaminhamentos
Data

Limite
Responsável

Quantoao pedidoforma da LP. o Ibama ficou de confirmar a pertinência de ser realizada
neste momento ou após o aceite do Estudo e comunicar o empreendedor.

Ibama

IBAMA pag. 2/2
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA

Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 02001.000357/2017-60 COHID/IBAMA

Assunto: UHE Tabajara (Processo 02001.004419/2007-31)

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Checagem ("check-list") do cumprimento
dos itens do Termo de Referência (TR) do
UHE Tabajara.

I - INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo realizaro "checklist" do Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) da UHE Tabajara quanto ao atendimento do Termo de Referência (TR) e sua
aceitação para análise, de que trata o artigo 18da Instrução Normativa ne 184/2008 do
Ibama.

Oprocesso administrativo para o licenciamento ambiental da UHE Tabajara foi aberto em
setembro de 2007 (Processo n° 02001.004419/2007-31), sob a responsabilidade da
Construtora Queiroz Galvâo S.A (CNPJ 33.412.792/0001-60). Os estudos de viabilidade
ambiental tiveram participação das empresas Endesa Brasil S.A., atual ENEL Brasil S.A.
(CNPJ: 07.523.555/0001-67), Eletrobras Furnas (CNPJ: 23.274.194/0001-19) e Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletrobras Eletronorte (CNPJ: 00.357.038/0001-16).

O EIA/RIMA foi protocolado pela Eletrobras Eletronorte, em 16/01/2017, sob o número
02001.00731/2017-27, e elaborado pela empresa JGP Consultoria e Participações Ltda
(CNPJ: 69.282.879/0001-08).

Oprojeto está previsto para ser instalado no rioJi-Paraná (também conhecido como rio
Machadinho), no município de Machadinho D'Oeste, em Rondônia, nas coordenadas
geográficas 8e54'26.62" de latitude sul e 62°10'25.78" de longitude oeste. O
empreendimento previsto conta com uma potência instalada de 400 MW, energia firme de
237,56 MW e um espelho d'água de 96,31 km2 na cota 80 metros (Nível Máximo Normal a
montante do barramento).

Cabe observar que este Parecer não inclui a análise de mérito do EIA/RIMA, a qual será
realizada em documento posterior. Após a análise de mérito do estudo, o Ibama poderá
pedir uma complementaçào caso as informações apresentadas não sejam suficientes para
a avaliação da viabilidade do empreendimento, a qual poderá incluir itens do TR não
citados neste Parecer.

Os títulos e números dos itens incluídos neste Parecer referem-se à mesma organização
do TR e foram citados apenas os itens considerados "não atendidos" ou "parcialmente

IBAMA pag. 1/27 , 23/02/2017 - 16:f5
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

atendidos".

Achecagem dos itens 359 e 360 do TR, referentes ao RIMA, será realizada em parecer à
parte.

II - CHECAGEM DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EIA

A. INTRQDUÇÁQ

7. Os parágrafos deste TR foram numerados para simples referência e ordenamento na
etapa de verificação de abrangência do EIA e do Rima em relação ao TR definitivo I
Solicita-se a apresentação de tabela relacionando cada tópico e parágrafo do TR goísf
locais onde foram abordados seus respectivos temas no EIA.

Item parcialmente atendido

A tabela em questão ("Localização dos itens do TR no EIA") foi apresentada por carta da
JGP de protocolo 02001.000731/2017-71 (em 16/01/2017), entretanto, diversos itens do
TR foram apresentados de forma genérica, fazendo referência a vários capítulos e/ou
volumes do EIA, sem especificar a página, impossibilitando a localização da informação no
Estudo.

13. O empreendedor deverá apresentar, para a obtenção da Licença Prévia, as certidões
de conformidade emitidas pelas Prefeituras dos Municípios que tenham Área Diretamente
Afetada (ADA). conforme Resolução Conama n" 237/97. A certidão deverá especificar que
o tipo de empreendimento está em conformidade com a legislação aplicável ao uso e
ocupação do solo do município.

Item não atendido.

C - DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO

3.4 Descrição do Empreendimento

30. Identificar, a partir do detalhamento geológico!geotécnico. possíveis áreas de risco
aeotécnico e de fuaa d'água, em especial na área do eixo da barragem e das obras civis.
Comprovar a estabilidade geológica das áreas das ombreiras e de formação do
reservatório.

Item parcialmente atendido.

A estabilidade geológica foi informada, porém não foi comprovada.
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3.5 - Definição da Área do Reservatório

35, Os resultados desse estudo devem serapresentados da seauMe forma:

i Perfis da linha d'água parn as diferentes vazões e suas respectivas cotas
nitimptrir.as. r.ompamndo a situação com e sem o barramento, para cada uma das
varões acima estipuladas;

Item parcialmente atendido.

Na página 63 do EIA (Volume I), afirma-se que "As Figuras 3.5.1.\j, 3.5.l.z, 3.5.1.aa e
3.5.1.bb representam os níveis d'água em 4 seções topobatimétricas instaladas no rio
Ji-Paraná e que subsidiaram arealização dos estudos para definição do reservatório."

Aempresa deverá apresentar os níveis d'água para todas as seções topobatimétricas,
indicando graficamente os locais de vilas, comunidades, municípios, infraestruturas,
unidades de conservação, terras indígenas, entre outras áreas de interesse. Caso a
empresa não julgue necessário, deverá ser justificado no EIA.

ji nporreferenr.iame.nto de cada uma das projeções das diferentes áreas de inundação
do reservatório para cada vazão e apresentação sobre uma carta-imogem
planialtimétrica. contemplando a situação com e sem 0 barramento.

Item parcialmente atendido.

As projeções das áreas de inundação para cada vazão de referência e tempo de
recorrência solicitados foram apresentadas em mapas separados.

As manchas de inundação (com e sem reservatório) deverão ser apresentadas na mesma
carta-imagem planialtimétrica, em escala suficiente para uma boa visualização e análise
das manchas. Deverão ser identificadas as vilas, comunidades, unidades de conservação,
terras indígenas e municípios próximos ao entorno do reservatório, de modo que se possa
concluir acerca da sua vulnerabilidade a essas inundações.

As vazões de referência e tempos de recorrência a serem utilizadas na confecção da
carta-imagem são as mesmas solicitadas no TR, a saber: média das mínimas anuais, média
das máximas anuais, média de longo termo e TR de 50 anos e de 100 anos, considerando o
efeito de remanso. Considerar também o TR de 2 anos.

Na carta-imagem, os polígonos das manchas com e sem a presença do reservatório
poderão utilizar legendas com várias cores e diferentes traçados, como, por exemplo, para
uma vazão equivalente à média das máximas anuais, o polígono poderá ser tracejado e
vermelho para a condição do reservatório formado, enquanto poderá sercheio e vermelho
para a condição de rio natural.
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3.8 - Áreas de Estudo para a Definição das Áreas de Influência

50. Para os estudos socioeconômicos. deverão ser considerados como AID: i) as

localidades e territórios imoactados diretamente pelo empreendimento, destacando as
sedes urbanas, vilas e comunidades ribeirinhas: ii) e espaços de referência para as
relações aue envolvam as atividades de garimpo, pesca, extrativismo vegetal e mineral.
lazer, turismo e agricultura (exemplos: cooperativas, associações, colônias de pesca, e
outras).

Item parcialmente atendido

Houve apenas uma representação em mapa da AID à página 114 do Vol. L, entretanto o
Estudo também deverá contemplar a descrição da AID.

Recursos Pesqueiros/Ictiofauna

64. Caracterizar os recursos pesqueiros, considerando a ocorrência e distribuição das
espécies de interesse comercial. A lista de espécies de interesse comercial deve ser
confrontada com as listas de espécies endêmicas, raras e sob algum grau de ameaça.
Também devem ser discriminadas as espécies migradoras e sedentárias. A perda das
fontes de alimentação, locais de desova, de reprodução e criadouros de juvenis deve ser
abordada.

Parcialmente atendido.

Não foi localizada a confrontação de listas de espécies.

5.2 - MEIO FÍSICO

5.2.3 - Geomorfologia

81. Elaborar mapas aeomorfológicos com base em mapas existentes, interpretação de
imaaens de satélite, fotografias aéreas e observações de campo, devendo ser levados em
consideração a comoartimentacão da topografia geral, formas de relevo dominantes
(cristas, platôs. planícies, morros e etc), a caracterização e classificação das formas de
relevo quanto a sua gênese, características dinâmicas (presença ou propensão à erosão,
assoreamento e inundações, instabilidades e etc) e caracterização de declividades

Item parcialmente atendido.

O mapa de "Feições Fluviais e Relevo da ADA" (mapa 5_2_3_2_a) está confuso e com cores
da legenda incompatíveis com a informação apresentada no mapa. Por exemplo, ao que
tudo indica, as vias existentes, apesar de aparecerem com traçado cinza na legenda, estão
representadas com traçado roxo no mapa. AAID delimitada no mapa também tem traçado
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roxo, porém não é identificada na legenda. Já as áreas de empréstimo estão ausentes no
mapa, apesar de presentes na legenda.

Omapa de "Declividades e Processos de Dinâmica Superficial" (5_2_3_4_a) deverá ser
apresentado para aADA, incluindo obarramento, oreservatório, as áreas de empréstimo,
as áreas de bota-fora, o canteiro de obras e os acessos.

5.?..5 - Interferências Minerárias

fí4. Identificar cadastrar georreferenciar e mapear as áreas flüfí apresentam recursos
minerais de interesse econômico interferent.es direta OU indiretamente COmQ
empreendimento (potenciais, em exploração ou abandonadas), formais e informais.
Considerar indícios, ocorrências, depósitos, jazidas, minas, garimpo*, entre outros,

Item parcialmente atendido.

Apesar das áreas de interesse econômico terem sido identificadas, georreferenciadas e
mapeadas tanto para a AII quanto para a AID, elas não foram cadastradas para a AII,
apenas para a AID.

As áreas de interesse econômico informais não foram identificadas, tanto para a AII
quanto para a AID. Também não há informações quanto à presença de garimpos, minas,
entre outros.

Adelimitação da AII não aparece na legenda do mapa "5_2_5_l_a -Processos Minerários
na AII".

iX

523 - Sismologia

R7. Realizar levantamento histórico de ocorrência e magnitude de eventos sísmicos para
aregião, apresentando mapa georreferenciado com a rede de POStOS sismológicos da área
da bacia em que o empreendimento está localizado.

Item parcialmente atendido.

Não foi apresentado o mapa georreferenciado com os postos sismológicos da bacia, assim
como aqueles utilizados para a elaboração do diagnóstico ambiental.

5 2 7 - Fspeleologia

R9. Efetuar levantamentos de ocorrências esoeleolóaicas na AII e AID que possam vir a
sofrer interferências com a instalação do empreendimento e com Oenchimento do
reservatório Os procedimentos e dirptrires do estudo de esueleoloaia deverão estar em
conformidade com a Instrução Normativa MMA n° 02/2009, 0 Decreto n° 6.640/2008, 0
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documento "Orientações Básicas aos Órgãos Licenciadores de Meio Ambiente para a
Realização d£ Estudos Espeleológicos" (link:
htto;//www4.icmbio.gov.br/cecav//index.php?id_menu=256) e demais legislações
pertinentes ao tema.

Item parcialmente atendido.

O documento "Orientações Básicas aos Órgãos Licenciadores de Meio Ambiente para a
Realização de Estudos Espeleológicos" não foi plenamente contemplado para o
levantamento espeleológico, estando ausente o item 6, o qual deverá ser apresentado:

"6. Como produto desse levantamento deverá ser apresentado, em escala de detalhe
que permitam uma visualização, Mapa de Situação do Empreendimento contemplando,^
no mínimo, os seguintes dados:

• Topografia detalhada da área do empreendimento com indicação das curvas de nível;
• Caminhamentos percorridos;
• Feições geológicas e geomorfológicas (cársticas e/ou pseudo-cársticas) como dolinas,

sumidouros, ressurgências;
• Vias de acesso e os corpos d'água;
• Indícios arqueológicos e paleontológicos;
• Cota de máxima de inundação, localização da barragem, da câmara de carga e da casa

de força, no caso de empreendimentos hidrelétricos;
• Linha do empreendimento e poligonal da área de estudo, no caso de empreendimentos

lineares;

• Lavra atual pit final, área do polígono do Decreto de Lavra, no caso de empreendimentos
minerários;

• Área do receptivo e demais estruturas turísticas como banheiro, estacionamentos,
restaurantes, entre outros."

92. Deverão ser apresentados fotografias, arquivos vetoriais e registro no GPS (plot e
digitais) da malha de caminhamento. além de formulários de entrevistajunto a moradores
da região.

Item parcialmente atendido.

Somente as fotografias foram apresentadas no estudo .

5.2.10 - Recursos Hídricos

97. Caracterizar e avaliar a rede hidrográfica da região, a partirde dados referenciais do
reaime hidrolóoico dos principais cursos à'àgua contribuintes, baseando suas vazões nas
Séries históricas mais abrangentes e/ou completas (Omáx. Omín e Oméd). Apresentar
aeorreferenciamento e mapeamento dos postos fluviométricos. pluviométricos e

y
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limnimétricos utilizados. (AII)

Item parcialmente atendido.

Os postos fluviometricos, pluviométricos e limnimétricos utilizados não foram
georreferenciados e mapeados.

99. Apresentar cadastro atualizado e mapear os usuários de recursos hídricos.
identificando os principais usos da água, as demandas futuras e os conflitos nos USOS
múltiplos da água (abastecimento, lazer, navegabilidade, irrigação, aeracão de energia.
entre outros). Deverão ser enfatizadas as diretrizes do Plano de Bacia, caso existentes.

(AII)

Item parcialmente atendido.

Apresentou-se somente os principais usos da água da bacia. As demais informações
solicitadas estão ausentes (cadastro e mapeamento de usuários, demandas futuras,
conflitos de usos d'água e diretrizes do Plano de Bacia).

101. Caracterizar e avaliar o regime hidrológico da reaião. a partir da série histórica de
descargas líquidas, contemplando vazões de referência (Omáx. Omín. Oméd. O7.10. 050%,
090%. 095%. Qmlt. desvio padrão, assimetria, entre outras) e variação dos níveis d'áaua.
Apresentar mapeamento e georreferenciamento de postos fluviometricos. oluviométriCOS
e limnimétricos utilizados. (AID)

Item parcialmente atendido.

Os postos fluviometricos, pluviométricos e limnimétricos utilizados não foram
georreferenciados e mapeados.

A apresentação e avaliação dos dados está incompleta. Análises, gráficos e tabelas
semelhantes às apresentadas para a vazão média mensal do rio Ji-Paraná na estação
Tabajara (Tabela 5.2.10.2.3.a) e no eixo da AHE Tabajara (Tabela 5.2.10.2.4.a, Figura
5.2.10.2.4.a e Tabela 5.2.10.2.4.b) devem ser apresentadas para as demais vazões
solicitadas neste item.

103. Analisar o balanço hídrico local, tendo em vista os usos desse recurso, bem como as
exigências quantitativas e qualitativas desses usos. Fornecer o hidroarama do rio
Ji-Paraná e principais tributários, contemplando as curvas de anos típicos.

Item não atendido.

Apesar de haver uma análise do balanço hídrico, não há informações se os usos
quantitativos e qualitativos foram considerados. Além disso, o balanço hídrico considerou
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apenas a pluviosidade.

0 hidrograma do rio Ji-Paraná e de seus principais rios tributários não foi fornecido.

5.2.11 - Qualidade das Águas Superficiais

113. Deverá ser apresentado no diagnóstico da qualidade da água superficial o
levantamento dos indivíduos considerados bioindicadores de poluição hídrica
(comunidades hidrobiológicas). relacionando-os com pontos de poluição próximos, assim
como uma análise do equilíbrio do ambiente aquático com relação à distribuição dos
indivíduos nas guildas traficas.

Item não atendido.

5.2.12 - Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas

117. Identificar e descrever os diferentes usos das águas subterrâneas, as demandas
atuais e futuras, quantitativa e qualitativamente e analisar a disponibilidade frente às
utilizações atuais e projetadas. (AID)

Item não atendido.

5.2.13 • Sedimentologia

119. Realizar estudos sedimentológicos sobre transporte de sedimentos nas calhas fluviais
de rios e tributários, identificando suas fontes, locais de deposição, sua caracterização
(qualitativa e quantitativa, granulometria e distribuição longitudinal e transversal).
Considerar a sazonalidade da região (períodos de cheia, seca, estiagem e vazante) e a
influência do aporte de sedimentos provenientes da atividade garimpeiro e desmatamento
com ocorrência na bacia.

Item parcialmente atendido.

As fontes e os locais de deposição de sedimentos não foram identificados, tampouco foram
apresentadas informações sobre a atividade garimpeira e o desmatamento na bacia.

5.3 MEIO BIÓTICO

5.3.1. ORIENTAÇÕES GERAIS

132. Caracterizar e georreferenciar as unidades amostrais dos levantamentos de fauna e
flora. O desenho amostrai deve permitir a amostragem integrada dos diversos grupos
faunísticos e vegetais. Incluir na caracterização das unidades amostrais covariáveis
ambientais consideradas importantes para a compreensão da distribuição dos grupos
inventariados: compreendendo minimamente, para os ecossistemas terrestres, inclinação.
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altitude, distância de drenagem mais próxima, distância do rio Principal, temperatura.
ahert.ura média do dossel, caracterização da vegetação e uso do solo, profundidade da
serapilheira. análise física e pH do solo e nível do lençol freático. e para os ecossistemas
aquáticos largura média do curso d'água. profundidade máxima e média do canal,
transparência, temperatura da água, oxigênio dissolvido, velocidade da corrente, VOZão
média, abertura média do dossel, largura e caracterização da vegetação ciliar e USO do
solo e avaliação do substrato. Apresentar, em mapa, a localização das unidades
amostradas dos estudos atuais e anteriores. A inclusão de relatório fotográfico também se
faz necessária.

Item parcialmente atendido

As covariáveis ambientais previstas neste item do TR não foram integralmente
mencionadas no texto sem que houvesse justificativa.

O Mapa 5.3.2.1.2.a (localização da estrutura de amostragem para o diagnóstico dos
ecossistemas terrestres na AID e na ADA) é de difícil compreensão, uma vez que não há
representação dos transectos; a delimitação da ADA e dos acessos está confusa (tal
problema persiste em diversos outros mapas); e as cores selecionadas (amarelo para as
parcelas) dificultam a visualização.

137. Identificar, caracterizar e georreferenciar as áreas com Potencial Para 0
estabelecimento de unidades de conservação e sítios ímpares de reprodução e
alimentação, capazes de manter espécies raras, endêmicas ou em extinção. As áreas
prioritárias à aplicação da compensação ambiental deverão considerar os aspectos de
similaridade entre o ecossistema imoactado e as áreas recomendadas à compensação. As
áreas deverão ser plotadas em mapa considerando os limites de cada área de influência;
AII. AID e ADA.

Item não atendido.

A tabela de "Localização dos itens do TR no ELA" faz referência ao "P.26 - PROGRAMA DE
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO", cujo objetivo é "delinear
os procedimentos necessários para a execução da compensação ambiental pela
implantação do AHE Tabajara, cumprindo desse modo a legislação em vigor, sobretudo a
Lei Federal NQ 9.985/2000". Não está incluído no escopo do programa a identificação e
caracterização das áreas solicitadas neste item.

5.3.2. ECOSSISTEMAS TERRESTRES

5.3.2.1. Fauna

148. Caracterizar a fauna local conforme definido no Plano de Trabalho, abrangendo
mastofauna. herpetofnuna. avifauna e entomofauna (vetores e outro ariWQ a ser definido
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no Plano de Trabalho): a partir de dados qualitativos e quantitativos, caracterizando as
inter-relações com o meio, contendo:

• Identificação e mapeamento de hábitats (com indicação dos seus tamanhos em termos
percentuais e absolutos), uso de hábitats pela fauna, biologia reprodutiva e alimentação
das espécies que utilizam as áreas que serão atingidas, incluindo espécies
bioindicadoras. Para a avaliaçãodo uso de hábitats pelafauna, da biologia reprodutiva e
da alimentação poderão ser utilizados dados secundários.

• Detalhamento da captura, tipo de marcação, triagem e demais procedimentos adotados
para os exemplares capturados ou coletados (vivos ou mort.os). informando o tipo de
identificação individual, registro, biometria e destinação.

» Apresentação de esforço e eficiência amostrai, parâmetros de riqueza e abundância das
espécies. índice de diversidade e demais análises estatísticas pertinentes, por
fitofisionomia e grupo inventariado, contemplando a sazonalidade em cada área
amostrada:

• Estudo dos bancos de areia quanto a sua utilização por quelônios e outros componentes
da fauna local. Proposição de medidas mitigadoras. que propiciem a permanência destes
organismos no local.

Item parcialmente atendido

Com relação ao cumprimento do Plano de Trabalho, foram verificadas as seguintes
desconformidades, sem a respectiva justificativa: ausência da metodologia "Procura em
sítios reprodutivos" na herpetofauna; ausência da descrição da amostragem de morcegos
com redes de neblina nas ilhas; e ausência da descrição do esforço amostrai na busca
visual por bancos de areia em Quelônios e Crocodilianos.

Além disso, o item "5.3.3.1 Quelônios e Crocodilianos" considerou apenas os
indivíduos/espécies amostrados fora dos módulos. Apesar da necessidade de padronização
da amostragem para algumas análises estatísticas, é importante que todos os dados
disponíveis sejam apresentados e considerados para a caracterização e análise desse
grupo.

Cabe destacar que este check-list apenas avaliou se houve a realização de todas as
metodologias de amostragem previstas no Plano de Trabalho. O detalhamento acerca do
cumprimeto do esforço previsto e da realização das análises e considerações necessárias
será realizado durante a análise de mérito e, caso haja descumprimeto, podem ser
requeridas novas atividades de campo ou reformulação do estudo.

149. Realizar a comparação com a situação geral da AII. incluindo informações sobre
pressão de caça e destruição de hábitats.

Item parcialmente atendido
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A tabela de "Localização dos itens do TR no EIA" apresentou apenas os resultados
referentes à herpetofauna, não havendo indicação sobre a pressão de caça e distribuição
de hábitats para os demais grupos faunísticos.

150. Avaliar e selecionar hioindicadores ambientais para fins de monitoramento, assim
como áreas com potencial interesse ecológico, tais como abriao. criadouro, correntes de
migração, locais de reprodução e alimentação,

Item não atendido

Não foi localizada a indicação de áreas com potencial interesse ecológico ou de
bioindicadores ambientais para futuro monitoramento dos grupos faunísticos.

152. Avaliar e definir áreas potenciais para fins de realocacão da fauna Passível de
resgate, em todas as fases do empreendimento. Justificando a escolha desses locais. OS
quais devem ter suas condições fundiárias identificadas (terras públicas, Part,iculares,
reserva legal, etc).

Item não atendido

Com relação a este item, a tabela de "Localização dos itens do TR no EIA" faz referência
ao "P.16 - PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO, RESGATE E SALVAMENTO CIENTÍFICO
DA FAUNA TERRESTRE", que apresenta como um dos seus objetivos "Reconhecer áreas
no entorno com fisionomias similares aos hábitats afetados, a fim de transferir os
espécimes aptos e sadios". Tal atividade deve ser realizada no âmbito do Estudo de
Impacto Ambiental, que deverá apresentar a indicação dessas áreas.

5.3.2.2 - Flora

154. Aidentificação das plantas deve ser baseada em coletas de material botânico fértil.
que deve serdepositado em herbário e ter confirmação taxonômica oor especialistas.
Deve ser dada preferência a herbários de instituições públicas próximas ao
empreendimento. A instituição deverá ser consultada quanto à infraestrutura Para 0
recebimento do material coletado. Também deve ser apresentada uma listagem dos
identificadores especializados do material coletado. Sempre aue POSSÍvel, OS indivíduos
coletados deverão ser identificados até o nível de espécie. As tabelas de espécies
levantadas deverão conter informações sobre família. nomes científicos e comuns, hábito.
fitofisionomia de ocorrência e categoria de ameaça, guando couber, além de destacar
espécies protegidas, raras, endêmicas, de significativo valor ecológico econômico,
medicinal, faunístico e ornamental.

Item parcialmente atendido.

De acordo com a metodologia apresentada não houve depósito das espécies em herbário,
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apenas consulta a essas instituições em caso de dúvidas. Deve haver justificativa para o
não cumprimento do TR ou modificação da metodologia.

As informações solicitadas para a tabela de espécies foram apresentadas apenas para os
táxons arbóreos de especial interesse para conservação com ocorrência de registro
exclusivo nas formações vegetais amostradas, devendo ser reapresentadas em forma de
tabela para todas as espécies.

155. O material estéril deve ser registrado em campo com fotografias digitais de alta
resolução, para auxiliar a identificação. As fotos precisam estar associadas ao número de
coleta e devem ser disponibilizadas junto com os dados de coleta.

Item não atendido.

159. Apontar uma estimativa do quantitativo das áreas de cobertura vegetal nativa a
serem suprimidas, discriminando as Áreas de Preservação Permanente, em hectares.
Atenção especial deverá ser dada à justificativa da escolha do método e a logística (com
cronograma) previstos para a retirada da vegetação nas áreas a serem alagadas, com
destaque para a madeira.

Item parcialmente atendido.

As Áreas de Preservação Permanente não foram discriminadas e não houve justificativa
para escolha de método e logística, tampouco houve destaque para a madeira.

5.3.3.3. Ictiofauna

168. A caracterização e análise dos ecossistemas aquáticos da deverão abordar:

l.A ictiofauna. bem como o ictioplâncton. considerando a distribuição e diversidade
das espécies de interesse comercial, das espécies endêmicas, ornamentais,
ameaçadas de extinção e espécies raras, abordando a perda de fontes de alimentação,
locais de desova, de reprodução e criadouros de juvenis-.

Item parcialmente atendido.

O Estudo não abordou perda de fontes de alimentação, locais de desova, de reprodução e
criadouros de juvenis, além de não apresentar tabela consolidada do EIA com as espécies
encontradas.

2. As comunidades ícticas associadas aos pedrais. com a apresentação de uma análise
de similaridade entre a estrutura dessas comunidades, contemplando critérios de
similaridade entre as áreas. As áreas de ocorrência das espécies endêmicas
associadas a pedrais devem ser mapeadas e classificadas levando-se em consideração

/L |
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g ocorrência dessas espécies fora dessas áreas (insubstitubiUdade).

Item não atendido.

Não foram apresentadas as áreas de ocorrência das espécies endêmicas associadas a
pedrais. Foram analisados apenas a similaridade entre os grupos dentro do mesmo
biótopo e não entre diferentes biótopos.

169. Apresentar e justificar os parâmetros selecionados que serão posteriormente
utilizados para monitorar as comunidades por meio de bioindicadores de alterações
ambientais.

173. Considerar na discussão dos resultados a variação em toda a área amostrai e
biótopos pela saronalidade ACaptura por Unidade de Esforço - CPUEn e CPUEb -deverá
considerar as espécies em toda a área amostrai e período de coleta. Oisolamento
geográfico produzido pelas cachoeiras deverá ser obieto de análise específica.

Item parcialmente atendido.

Seguindo oindicado na tabela de "Localização dos itens do TR no EIA", não foi possível,
identificar a análise específica quanto ao isolamento geográfico produzido pelas
cachoeiras.

175. Levantar em campo a existência de canais alternativos as cachoeiras de forma que as
águas do rio permitam apassagem de algumas espécies de Peixes. Avaliar aimportância
do fluxo migratório de peixes nos sentidos iusante-montante e montante-iusante a Partir
do local projetado para a barragem. Avaliar se a ictiocenose da boca do Jj-Paraná recebe
fluxos populacionais predominantemente do sistema Madeira ou do sistema de montante.
e se a ictiocenose de montante recebe fluxos populacionais predominantemente do
sistema de jusante ou de rio acima. Se necessário, realizar análise genética de populações.

Item parcialmente atendido.

Não foi verificado a importância do fluxo migratório e populacional.

177. Avaliara necessidadp de existência de mecanismo de transposição de peixes, com a
indicação conceituai dos alternativas previstas para esse mecanismo.

Item não atendido.

Oestudo apenas postergou tal avaliação para a fase seguinte, de instalação, a partir de
um monitoramento da ictiofauna. Entretanto, fez tal avaliação apenas em cima das 4
espécies que oIbama solicitou estudo específico, sem avaliar outras espécies migradoras
IBAMA P°9- 1^/27



M M A '

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

Coordenação de Energia Hidrelétrica

que podem necessitar do STP.

180. Caracterizar a comunidade de acordo com peculiaridades de conservação. Dessa
forma, caracterizar as espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, migradoras. reofílicas.
comerciais (consumo e ornamental), sobre-explotadas e ameaçadas de sobre-explotação.
introduzidas e exóticas invasoras. Devem ser demonstradas as áreas de vida, amplitude de
miaracão. aspectos reprodutivos e alimentares. considerando para estas duas últimas
características:

Comportamento Alimentar: em função dos biótopos e sazonalidade. avaliar, minimamente,
o acúmulo de gordura, grau de repleção estomacal e conteúdo estomacal das principais
espécies, discorrendo, posteriormente, sobre o espectro alimentar e categorias tróficas.
As áreas de alimentação deverão ser identificadas.

Item parcialmente atendido.

Apesar de apresentar estudo sobre conteúdo estomacal, espectro alimentar e categorias
tróficas, não foi identificado o acúmulo de gordura, grau de repleção estomacal, nem foi
feita avaliação em função de biótopos e sazonalidade.

5.3.3.7, Invertebrados Bentônicos

199. Deverá ser construída uma tabela de todos os táxons e sua posição na guilda trafica
(fragmentadores. coletores-filtradores, coletores-catadores. raspadores e predadores).
Estas informações devem ser discutidas em função das outras variáveis bióticas e
abióticas e dos locais de coleta.

Item parcialmente atendido.

As informações não foram discutidas em função das outras variáveis bióticas e abióticas.

5.3.3.8. Macrófitas Aquáticas

202. Identificar e georreferenciar as plantas aquáticas existentes no rioJi-Paraná. lagoas
marginais e tributários, avaliando sua importância nestes locais e a necessidade de futuro
monitoramento e controle.

Item parcialmente atendido.

Foram identificadas macrófitas somente nos pontos de coleta. Ainda assim, não foi
avaliado a importância da presença nestes locais.

205. As análises das interações entre: a comunidade, locais de coleta e variáveisfísicas e
químicas da água, devem ser multivariadas.
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Item não atendido.

Não foram identificadas análises multivariadas paravariáveis físicas e químicas da água.

207. Considerara possibilidade de proliferação destes organismos e aumentode vetores a
eles relacionados, identificnndo os locais propícios à proliferação das macrófitas Quando
da formação do reservatório, se for o caso.

Item não atendido.

5.4 - MFIO SOniOF.CONÔMICO

5.4.2.2 Equipamentos. Infraestrutura e Serviços Públicos

220. Caracterizar as condições gerais de segurança pública, habitação (? de educação
apresentando indicadores aue as qualifiquem.

Item parcialmente atendido.

Não foram caracterizadas as condições gerais da educação.

??;?• Identifcar e caracterizar ossistemas e veículos de comunicação.

Item parcialmente atendido.

Não foi relatada a existência de jornais, televisão e rádio.

223. Identificar e caracterizar as condições e indicadores de nível de atendimento por
energia elétrica no meio urbano e rural.

Item parcialmente atendido.

As informações apresentadas não diferenciam o atendimento por energia na área urbana
e rural. O levantamento do nível de atendimento por energia elétrica no meio rural e
urbano foi realizado somente para a AID.

5.4.2.3 Saúde Pública

226. Identificar e caracterizar as áreas que oferecem risco à saúde. Principalmente
quando relacionadas a endemismos. Apresentar estudos detalhados do componente
saúde/endemismos. com base em dados secundários aue incorporem Qanálise de riSCQ e
os possíveis impactos dos movimentos migratórios. Caso seiam identificados municípios
na AAR que apresentem focos de doenças endêmicas também deverão apresentar estudos
detalhados destes componentes.
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Item parcialmente atendido.

Foram levantadas as principais doenças de notificação compulsória, mas não foram
considerados os possíveis impactos dos movimentos migratórios.

227. Identificaros principais agravos, doenças, fatores de risco, com registro de vetores e
seus focos quando necessário, 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.

Item parcialmente atendido.

Não foi apresentada a análise dos possíveis agravos considerando as fases de^
planejamento, implantação e operação do empreendimento.

5.4.2.4 Atividades Econômicas

231. Caracterizar as comunidades ribeirinhas e a atividade pesqueira no rio Ji-Paraná.
afluentes e igarapés de maior porte, identificando seus agentes sociais, nível de renda e
dependência da atividade.

Item parcialmente atendido.

O Vol. I à página 44 apresentou de forma sucinta o tópico Recursos Pesqueiros/Ictiofauna,
onde foram citadas algumas comunidades que fazem uso de recursos pesqueiros na bacia
do rio Ji-Paraná. No Tópico "Caracterização das comunidades ribeirinhas no rio
Ji-Paraná", no Vol. VIII - pág. 53, foram citadas as principais comunidades ribeirinhas
existentes na AII, mas não foi feito o levantamento da renda, da dependência destas
comunidades da atividade pesqueira e nem foram identificados os agentes sociais^"
envolvidos nesta atividade.

232. Caracterizar as formas de lazer da população no rio Ji-Paraná. bem como das
atividades econômicas e potencial turístico das atividades que, de alguma forma, estão
ligadas ao rio.

Item parcialmente atendido.

Não foram identificados os locais onde se realizam as atividades de lazer e/ou turísticas
na AII.

233. Avaliar o efeito dos principais planos e projetos governamentais de infraestrutura.
considerando o efeito sinérgico sobre, as comunidades atingidas pelo AHE Tabajara.

Item parcialmente atendido.
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Foram descritos planos e projetos de infraestrutura para a região do empreendimento,
mas não foi feita qualquer consideração sobre se haverá ou não impactos destes
empreendimentos sobre as comunidades atingidas pelo AHE Tabajara.

5.4.2.5 Identificação dos Fluxos e Caracterização dos Transportes

234. Identificar as rotas rodoviárias: descrição, empresas. nQ de Passageiros e volume de
cargas..

Item parcialmente atendido.

Não foram informadas as empresas que atuam em Machadinho D'Oeste e nem o número
de passageiros e volume de cargas.

2.35. Identificar as rotas hidroviárias: descrição, empresas/empreendedores de fretamento.
ng de passageiros e volume de cargas sistema de balsas e movimento de caraa, veículos e
passageiros transportados.

Item parcialmente atendido.

Não foi informado sobre o sistema de balsas e nem o número de passageiros
transportados.

5.4.2.6 Dinâmica Sociopolítica e Institucional

239. Identificar e caracterizar os conflitos sociais decorrentes de empreendimentos e
grandes ohras realizadas nos municípios da AII,

Item parcialmente atendido.

Foi informado sobre a existência de conflitos fora da AII, mas não foi esclarecido se há ou
não conflitos decorrentes de grande empreendimentos na AII.

5.4.3.2 Equipamentos. Infraestrutura. Serviços Públicos

2.52. Identificar e caracterizar, paro AID e ADA. os indicadores da capacidade de SUPOTte
dos serviços de abastecimento de água esgotamento sanitário, drenagem urbana, coleta e
disposição final de resíduos, saúde educação, segurança pública, defesa civil, turismo e
lazer, sistema viário e hidroviário. transporte e comunicação.

Item parcialmente atendido.

Ver comentário abaixo no item 254.

253. Ident.ifr.ar e caracterizar, paro AID e ADA. os indicadores atuais de atendimento dos
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serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, coleta e
disposição final de resíduos, saúde, educação (abordando e diferenciando as redes pública,
privada e de capacitação técnica e profissional), segurança pública, defesa civil, turismo e
lazer, sistema viário e hidroviário. transporte e comunicação. Para o sistema viário e
hidroviário. identificar as empresas e a operação dos serviços de transporte, incluindo
rotas e tarifas praticadas, abordando custo, tempo de deslocamento e os impactos em
função do empreendimento.

Item parcialmente atendido.

Ver comentário abaixo no item 254.

254. Identificar, para a AID e ADA. as necessidades futuras de serviços de abastecimento
de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, coleta e disposição final de resíduos,
saúde, educação, segurança pública, defesa civil, turismo e lazer, sistema viário,
transporte e comunicação, considerando os cenários potenciais de incremento
populacional em decorrência do empreendimento.

Item parcialmente atendido.

Não foi informado sobre a existência de escolas particulares; a área de turismo e lazer não
foi contemplada. Sobre a segurança pública foi informado apenas a existência das
estruturas físicas, nada foi dito sobre recursos humanos. Verifica-se, em quase todas as
áreas da infraestrutura, que os equipamentos e recursos disponíveis são insuficientes para
o atendimento da população.

O Diagnóstico não atendeu corretamente ao solicitado nos itens 252, 253 e 254. O
Objetivo destes três itens é o de caracterizar as condições atuais de atendimento, a
capacidade de suporte e uma projeção das necessidades futuras de infraestrutura e'
equipamentos para o atendimento da população da AID. O Diagnóstico se concentrou
apenas nas condições atuais da infraestrutura de atendimento da população da AID.
Houve a previsão das necessidades futuras apenas para o setor de habitação.

260. Apresentar levantamento dos equipamentos e sistemas a serem diretamente afetados,
passíveis de relocação ou indenização, tais como: sistema de distribuição de energia,
sistemas de transposição, rodovias, sistemas de comunicação, equipamentos isolados de
saúde, educação, igrejas, cemitérios, portos, etc.

Item parcialmente atendido.

Foi feito o levantamento das infraestruturas existentes na ADA, mas não foi avaliado em
que medida elas serão afetadas pelo empreendimento.

5.4.3.3 Uso e Ocupação do Solo
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263. Identificara infraestrutura existente quanto ao sistema viário, pontos de travessias,
unidades de conservação e áreas alagadas.

Item parcialmente atendido.

Apenas as unidades de conservação foram descritas e mapeadas. O sistema viário foi
contemplado em outro tópico do EIA, no entanto, não consta informação sobre pontos de
travessias e áreas alagadas.

5.4.3.4 Caracterização Socioeconômica

276. Identificar, georreferenciar e mapear individualmente as propriedades rurais
existentes na ADA. inclusive aquelas constituídas por posse.

Item parcialmente atendido.

Não consta no Mapa (In: Vol. VIII - pg. 107 - Mapa 5.4.3.1.2.a) o georreferenciamento das
propriedades.

5.4.3.5 Saúde

280. Apresentar e caracterizar a infraestrutura de saúde identificando o porte e a
localização das unidades de saúde, especificando as vinculadas ao SUS e às Unidades de
Saúde da Família.

Item parcialmente atendido.

Não foi disponibilizada a localização das unidades de saúde.

281. Levantar os dados referentes aos médicos e outros profissionais de saúde que atuam
na AID (qualificar e quantificar), às equipes de saúde, aos agentes comunitários e à área
de cobertura da atuação desses profissionais. Avaliara sua suficiência em relação ao
aumento da demanda.

Item parcialmente atendido.

Não foi avaliada a suficiência dos profissionais de saúde face ao aumento da demanda.

282. Discorrer sobre os programas de saúde pública, implantados ou previstos, atenção
primária e secundária, envolvendo os diferentes órgãos públicos e demais atores
interessados que atuam na região.

Item não atendido.

5.4.3.6 Comunidades e Atividades Econômicas Ribeirinhas
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289. Identificar e caracterizar os empreendedores ligados às atividades de extrativismo
mineral (seixos. areia lavada, garimpagem. argila e outros) registrados e não registrados
junto ao DNPM.

Item parcialmente atendido.

Conforme o estudo, não foram encontradas áreas ativas de exploração mineral na AID e
na ADA do empreendimento. Houve o levantamento junto ao DNPM dos requerimentos de
pesquisas incidentes sobre a ADA, mas não houve a caracterização dos empreendedores.

291. Identificar as comunidades que utilizam o rio como meio de transporte abordando
suas carqcterísticqs gerqis. como por exemplo: q capacidade de passageiros ou carga das
embarcações, tempo e distância dos deslocamentos, atracadouros. tipos de embarcações e^
outros aspectos importantes. Apontar as alternativas de transporte para as comunidades
que podem ser impactadas pela interrupção temporária ou definitiva do transporte fluvial.
em função da implantação do empreendimento, das estruturas associadas e de apoio.
Demonstrar rotas alternativas e custos.

Item não atendido.

293. Caracterizar o sistema produtivo agrícola e pecuário nas comunidades ribeirinhas da
AID, identificando as condições de produção adaptadas ao ciclo do rio.

Item parcialmente atendido.

Não foi informado se há plantio de vazante.

5.4.3.6.1 Atividade Pesqueira

295. Caracterizar a pesca comercial e ornamental através da coleta de dados atualizados
de desembarque e comercialização, em localidades de importância para essas
modalidades de pesca, incluindo a classificação do nível de interferência do
empreendimento nos processos produtivos, verificação das artes de pesca, técnicas de
preparo e manuseio do pescado e análise das formas de comercialização.

Item parcialmente atendido.

Não foram listados os pontos de desembarque pesqueiro. Não foi analisada a interferência
do empreendimento nos processos produtivos.

296. Descrever e analisar o perfil ecológico da atividade pesqueira na região, e
prognóstico, indicando a tendência esperada de evolução das populações das espécies de
valor econômico listadas.

Item parcialmente atendido.
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Não foi avaliada a evolução das populações das espécies de valor econômico.

297. Apresentar estimativa do consumo mensal por habitante nas localidades ribeirinhas
da AID.

Item não atendido.

299. Caracterizar e analisar para a AID, a pesca de subsistência identificando a sua
importância para a composição da renda familiar, número de pessoas envolvidas e 0 arau
de impacto do empreendimento nesta atividade.

Item parcialmente atendido.

Não foi avaliada a importância da pesca de subsistência na composição da renda familiar.

300. Abordar minimamente os seguintes itens;

I Pesca Comercial de Produção: a) estimar a produção, comercialização e renda da
pesca comercial: h) caracterizar os petrechos de pesca, embarcações e produção
pesqueira por espécie, por localidade e por período sazonal: c) estimar 0 esforço
pesqueiro por embarcação e considerando as embarcações (quilos de pescado Por
viagem, rendimento médio por pescador e oor dia de Pesca), por petrecho de pesca.
por localidade e na área toda, por período sazonal e durante todo OPeríodo de coleta;
d) avaliar o preço do pescado na região, considerando a sazonalidade; e) estimar a
renda bruta e líquida dos pescadores por ano e oor mês e a variação de receita da
pesca ao longo do ano.

Item parcialmente atendido.

Não foi estimado o esforço pesqueiro conforme solicitação do TR. Não houve distinção
entre renda bruta e renda líquida.

III. Pesca Amadora: a) descrever a pesca amadora como um todo, envolvendo
pescadores, empreendimentos turísticos, aárea para a prática da atividade Üoutros;
h) descrever as modalidades de captura-, c) quantificar o número de pescadores e
empreendimentos turísticos que funcionam no local, oor trimestre e por ano; d)
levantar as espécies de peixes mais capturadas e a produção oor ano considerando a
sazonalidade: e) estimara participação da renda relacionada ao exercício daatividade,

Item não atendido.

5.4.3.6.2 Lazer. Turismo e Cultura

301. Identificar e mapear na AID as principais áreas e atividades de lazer da população.
com ênfase, na utilização de praias fluviais, bem como cavernas de USO turístico,
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existentes.

Item parcialmente atendido.

Foi feito levantamento apenas para a ADA.

302. Identificar os clubes de pesca, ranchos e pousadas de uso misto (pesca e lazer) da
ALH.

Item parcialmente atendido.

Foi feito levantamento apenas para a ADA.

303. Avaliar para a AID a movimentação financeira relacionada ao exercício daatividade.'*
considerando empregos diretos e indiretos.

Item não atendido.

5.4.3.7 Assentamentos Rurais

305. Identificar, caracterizar e mapear os projetos e assentamentos rurais, legalizados ou
não, atuais e previstos para a AID, apresentando sua localização geográfica e vias de
acesso, quantificando a população atual e aspectos de produção e subsistência. Essas
informações serão complementadas a partir de dados oficiais a serem obtidos junto ao
Incra. em escala compatível com os estudos do AHE Tabgiara.

Item parcialmente atendido.

Não houve avaliação dos aspectos relacionados à produção destes assentamentos.

306. Avaliar a organização social e política dos assentamentos, expectativas com relação à
intervenção pelo empreendimento, e avaliar os fatos históricos e atuais relacionados à
ocupação dessas áreas.

Item parcialmente atendido.

Não foi avaliada a organização social e política dos assentamentos e nem as expectativas
com relação ao empreendimento.

307. Avaliar a infraestrutura de serviços de educação e saúde implementados.

Item parcialmente atendido.

Foi feito levantamento apenas para a ADA.
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308. Avaliar os sistemas produtivos em uso, seu arau de dependência de recursos
externos, formação de emprego e renda, e indicar nível de segurança alimentar com
produção de subsistência.

Item não atendido.

6 - ANÁLISE INTEGRADA

313. "Após o diagnóstico de cada meio, deverá ser elaborada uma análise integrada aue
caracterize a área de influência do empreendimento de forma global. Esta deverá contera
interação dos itens, de maneira a caracterizar as principais inter-relacões dos meios físico.
biótico e socioeconômico gerando mapas de integração, sensibilidades e restrições
ambientais. Contemplar as condições ambientais atuais e suas tendências evolutivas.
Explicitar as relações de dependência ei ou de sinergia entre os fatores ambientais
anteriormente descritos com objetivo de compreender a estrutura e a dinâmica ambiental
da bacia hidrográfica, considerando os proietos implantados ei ou futuros. Esta análise
terá como objetivo fornecerdados para avaliar e identificar os impactos decorrentes do
empreendimento, bem como a qualidade ambiental futura da reaião." Í...1

Item parcialmente atendido.

As tendências evolutivas das condições ambientais naturais e os projetos a serem
implementados na bacia não foram considerados para a análise integrada dos meios.
Adicionalmente, não foram considerados os aspectos relativos à fauna terrestre e à perda
de sítios de reprodução e alimentação de ictiofauna.

Da mesma forma não foram incluídas as tendências evolutivas das formas de ocupação
antrópica da região (agricultura/pecuária, assentamentos rurais, mineração, Pequenas
Centrais Hidrelétricas, Terminal graneleiro, prolongamento da BR-080 etc.)

7- IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

322. Apresentar a previsão de impactos sobre o ambiente de laaoas (temporárias e
permanentes) da formação e situação desses ambientes com a implantação do
empreendimento.

Item não atendido.

324. Avaliar o impacto do empreendimento sobre o regime hídrico do rio li-Paraná. para
as fases de construção, enchimento do reservatório e operação da usina, notadamente
para a região de jusante do barramento. Apresentar a reara de operação do
empreendimento e suas alterações nos níveis d'áaua na barragem e a Jusante, observando
as variações diárias e sazonais. Enfoque especial deverá ser dado qos estudos de remqnso.
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Item parcialmente atendido.

Não foi apresentada a regra de operação da usina como, por exemplo, a vazão de
enchimento, a vazão ecológica/sanitária (vazão a jusante durante o enchimento necessária
para a biota aquática), vazão de operação em sazonalidades diferentes, vazão mínima de
operação para a geração de energia, e a dinâmica de alteração dessas vazões.

Também são esperados neste item, além dos impactos relacionados à dinâmica da
alteração das vazões, considerações sobre os impactos relacionados a posição da tomada
d'água para a qualidade da água e ictiofauna, tanto a montante quanto a jusante da
barragem.

325. Avaliar o cenário futuro da qualidade da água do reservatório a partir da aplicação^
de modelos matemáticos, considerando os diferentes sistemas que serão formados com a
implantação do empreendimento (reservatório, jusante e montante do barramento e
ambientes próximos aos núcleos populacionais).

a. Justificar tecnicamente a escolha do modelo, considerando as características
específicas do reservatório e da região do aproveitamento.

Subitem não atendido.

A escolha do modelo não foi justificada, apenas apresentou-se o histórico e credenciais do
modelo.

b. Os modelos matemáticos deverão considerar os períodos de enchimento,
estabilização e operação.

Subitem parcialmente atendido.

O estudo não simulou a qualidade da água durante o enchimento do reservatório,
justificando que o enchimento é rápido. Contudo, o período de enchimento é importante
para o entendimento da alteração da qualidade da água, visto que é, na maioria das vezes,
o período mais crítico, sendo plausível modelá-lo mesmo para o melhor período de
enchimento considerado no estudo (1,77 dia em janeiro).

Ainda, utilizou-se para simular o enchimento do reservatório a vazão média da série de
vazões médias anuais presente no EVTE do AHE Tabajara. Contudo, deverão ser utilizadas
as séries de vazões mais próximas possíveis para a realidade do local do reservatório
proposto, como as estimadas para o eixo da AHE Tabajara (item "5.2.10.2.1 -
Curvas-chave e correlação de vazões" do EIA). Os cenários deverão ser modelados
considerando o enchimento em cada mês do ano, visto que não é certo o mês no qual o
enchimento ocorrerá.

y
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c O modelo de hidrodinâmica deve ser calibrado e as seções topobatimétricas
deverão ser realizadas no menor espaçamento possível, de acordo com as Premissas
do modelo a ser utilizado. Apresentar gráficos e estatísticas da calibracão. incluindo 0
erro médio absoluto e o erro médio padrão da calibração dos parâmetros.

Subitem parcialmente atendido.

Os gráficos e as estatísticas da calibração, assim como o erro médio absoluto e o erro
médio padrão da calibração dos parâmetros, não foram apresentados.

d Apresentar os dados de entrada utilizados nos modelos hidrodinâmico e de
qualidade de água, incluindo parâmetros meteorológicos medidos no local
(temperatura do ar. direção e velocidade do vento, cobertura das nuvens, entre
outros).

Subitem parcialmente atendido.

Não foram apresentadas informações acerca das tipologias de vegetação, suas respectivas
áreas ocupadas na bacia de acumulação e suas contribuições de carbono para o
reservatório.

Deverá ser apresentada a memória de cálculo do carbono oxidável presente em cada
parcela da biomassa vegetal biodegradável (troncos, galhos grossos e finos, folhas, entre
outros), considerando o inventário florestal da região. Apresentar as referências e as
literaturas utilizadas para o cálculo.

1.1 g. Devem ser parte integrante dos modelamentos. os estudos referentes ao fluxo
hidráulico diferenciado entre compartimentos (tempos de detenção diferenciados); ao
comportamento do estratificação térmica, biológica e auímica; à eutrofização; e
nutras que porventura sejam necessários.

Subitem parcialmente atendido.

Os tempos de residência (idade da água) para cada trecho segmentado do reservatório
não foram apresentados. O estudo apresentou um tempo de residência único
(provavelmente o médio), sem identificar para qual mês de enchimento. Aanálise da
simulação deverá ser feita por compartimentos, de modo a identificar e analisar trechos
críticos no corpo do reservatório, e para todos os meses do enchimento.

Não foram elaborados comentários acerca da presença ou ausência de estratificação
biológica e química, tampouco de eutrofização.

h. O modelo de qualidade da água deverá avaliar minimamente os parâmetros de
oxigênio dissolvido, fósforo total, ortofosfato. nitrogênio amoniacal total, nitrito.

IBAMA pag. 25/27



ffrTTI

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

Coordenação de Energia Hidrelétrica

nitrato, coliformes termotolerantes e clorofila-a. Deverá apresentar, após análise de
diversos cenários de quantitqtivo de supressão de vegetação, o percentual definido
preliminarmente de remoção do material vegetal que garanta o não comprometimento
da qualidade da água com relação ao seu enquadramento em função dos usos
identificados e pretendidos.

Subitem parcialmente atendido.

Apresentou-se apenas gráficos com valores instantâneos, ou seja, para períodos
específicos da simulação.

Deverão ser apresentados gráficos da variação dos parâmetros durante todo o período
modelado (gráficos temporais) e para todos os cenários simulados, especificando os^
limites mínimos/máximos de cada parâmetros.

i. Além dos aspectos relacionados à qualidade da água, os modelos devem fornecer
respostas quanto à formação de ambientes propícios à proliferação de vetores e
subsidiar a equipe técnica responsável pela elaboração desses estudos de saúde
pública.

Subitem não atendido.

329. Apresentar prognóstico da evolução do desmatamento com e sem a implantação do
empreendimento.

Item parcialmente atendido.

Não foi considerado no prognóstico a evolução do desmatamento sem a implantação do
empreendimento.

8 - MEDIDAS MITIGADORAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

339. Os programas, inclusive os de monitoramento, deverão ser apresentados com
cronograma de execução e metodologia a ser aplicada. A previsão de análises
laboratoriais para programas de monitoramento e controle deve considerar a presença ou
a contratação de Iqboratórios licenciados e cadastrados, conforme legislação vigente.

Item parcialmente atendido.

O cronograma de execução dos programas ambientais não foi apresentado. Alguns
programas não incluem a metodologia que será utilizada na execução. Apesar da
apresentação do detalhamento destes itens ser necessária apenas após a fase de
viabilidade, a metodologia e o cronograma dos programas devem ser apresentados em
linhas gerais no EIA.

^y
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m- CONCLUSÃO

155 Com base no Estudo dP Cumulatividade e Sinergia da Bacia do Rio Ji-Paraná.
apresentado no item 6 - Análise integrada, concluir acerca da importância do
empreendimento em relação aos aspectos ambientais edo seu potencial hidrelétrico.

Item parcialmente atendido.

Aconclusão deverá ser revista com base nas adequações solicitadas neste check-list.

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo emvista as observações deste Parecer entende-se que para a aceitação do EIA o
mesmo deverá ser readequado de acordo com as considerações acima.

IBAMA

Brasília, 23 de fevereiro de 2017

laniela da Costa Morais

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Juliana /
Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Ana Cristian do Nascimento Fonseca

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Analista

ndo Suffiati

COHID/IBAMA

Regis Fontana Pinto
Analista Ambiental da COHID/IBAMA Q^ hüoktyÕ
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

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

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

www.lbama.gov.br

OF 02001.001708/2017-50 COHID/IBAMA

Brasília, 23 de fevereiro de 2017.

Ao Senhor

Wilson Fernandes de Paula

Diretor da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

SCN QUADRA 06, CONJUNTO A, BLOCO B - ENTRADA NORTE
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70716901

Assunto: Análise do atendimento do Termo de Referência definido para o Estudo

de Impacto Ambiental - ELA - do AHE Tabajara.

Senhor Diretor,

1. Em atenção ao Processo de Licenciamento Ambiental do AHE Tabajara, encaminho o
Parecer Técnico 02001.000357/2017-60 COHID/IBAMA, de 23/02/2017, que fez a
checagem de atendimento do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ao Termo de Referência
(Checklist).

2. Com base no referido parecer, informo que a documentação apresentada não atende ao
solicitado no TR, assim o estudo deverá ser reapresentado considerando as
recomendações do parecer.

3. Por fim, informo que a avaliação do RIMA^erá encaminhada posteriormente.

Atenciosamente,

IBAMA

REGIS FONTAWA PINTO

Chefe lia COHID/IBAMA
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Ofício ti°0ÍQ7O13-GAB/ FCP MinC
Brasília, 14 de outubro de 2013

A Sua Senhoria o Senhor

Antônio Raimundo Coimbra

Superintendente de Meio Ambiente

(.'entrais Elétricas do Norte do Brasil SA - Superintendência do Meio Ambiente '
SCN Qd. 06, conj. A. Bloco C- Sala 516 Entrada Norte (fuM<*Éo : 02cc- A«c£

70.716-901 -Brasüia/DF
•ic -C.-I-- zoa j.

Assunto: Resposta ao OF. 11-1 hM - 419/2013 - Licenciamento Ambiental do AI li- I abalara

Componente Quilombola.

Senhor Superintendente,

1. Em atenção ao Ofício supracitado, informamos a Vossa Senhoria que no

município de Machadinho do D'Oesíe. Estado de Rondônia, não existe comunidade quilombola

certificada ou em processo de certificação junto ã Fundação Cultural Palmares.

2. Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração ao tempo em que

nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

(

JOSÉ H1LTON SANTOS ALMEIDA

Presidente

Recebido na EEM
Em,/;.,/
Webdocn0/

Via L2 Norte - SGAN 60 • I
CFP 70 S3O-0IO - Telefone 55 (6') 3*24 0100 • Fax 55 i61) 3226 0351 » ••. gov oi
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ^ "2HS/2ol>^
Procuradoria da República em Rondônia /<Q(U/AA
GABPRR03 - 3o OFÍCIO - 6a CCR - POPULAÇÕES INDÍGENAS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS • | j^A / IBAMA / SUF

Documento-tq

Ofício N° 96/2017-GABPRR03 Nc

cumento - ;ipo: _ _ rnr-

Recebido

Porto Velho, 10 de feveiro de 2017.

Ao Chefe do DILIC

Ibama em Rondônia
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, n° 3.559 - Bairro: Costa e Silva
CEP: 76803-599 - Porto Velho - RO

IC 1.31.000.0000936/2012-51

*Favor informar este assunto na resposta

Senhor Chefe,

1. No intuito de colher subsídios à instrução do Procedimento em epígrafe e com

fundamento no art. 8o, da Lei Complementar n.° 75/1993, solicito que, no prazo de 20

(vinte) dias, preste informações atualizadas acerca do estágio de licenciamento da UHE

Tabajara, em particular quanto à observância de compensações em razão do impacto

projetado sobre povos indígenas e comunidades tradicionais.

Atenciosamente,

riErÂZÊVEDC

Procurador da República

ALCLRua José Camacho, 3307, Bairro Embralel. Cep 76820-886 - Porto Velho - ROTel : (69) 3216-0500

bdúLa-o -cU.) cõvuuj^ /G/ca)/} # &

MPF
Ministério Público Federal
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Diretoria de Licenciamento Ambiental '*"
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

OF 02001.001862/2017-21 DILIC/IBAMA

Brasília, 02 de março de 2017.

Ao Senhor

Daniel Azevedo Lobo

Procurador da República do Procuradoria da República em Rondônia/Ro
Rua José Camacho, nQ 3307 - Bairro Embratel
PORTO VELHO - RONDÔNIA
CEP.: 76820886

Assunto: Dilação de Prazo - Ofício ne 96/2017/GABPRR03 - IC

1.31.000.0000936/2012-51 - Protocolo IBAMA ns 02024.000600/2017-80.

Senhor Procurador da República,

1. Cumprimentando-o, reporto-me ao Ofício nQ 96/2017/GABPRR03, de 10 de fevereiro de 2017,
protocolado no IBAMA sob o n° 02024.000600/2017-80, em 16 de fevereiro de 2017, referente ao
empreendimento UHE Tabajara, para solicitar a prorrogação do prazo fixado para atendimento ao
requisitado, considerando o recebimento do documento por esta Diretoria de Licenciamento Ambiental -
DILIC somente no dia 02 de março de 2017, bem como a exiguidade do prazo para prestar as
informações solicitadas, em meio ao expressivo número de processos de licenciamento ambiental por
todo o país que também demandam providências por este órgão no momento.

2. Pelo exposto, esperando poder contar com sua compreensão, solicito a dilação do prazo
fixado, por mais 20 dias úteis a partir da data a ser considerada por Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

LARISSA CAROLINA AMQRIM DOS SANTOS

Diretora da DILIC/IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEI
Divisão Técnico Ambiental-RO

Núcleo de Licenciamento Ainbiental-Ro ^-f
MEM. 02024.000250/2017-53 NLA/RO/IBAMA

Porto Velho, 20 de fevereiro de 2017

À Senhora Diretora da DILIC

Assunto: Ene. Oficio 96/2017 GABPRR03

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria o Oficio n1-3 96/2017-GABPRR03 que trata d IC
1.31.000.0000936/2012-51 solicitando esclarecimentos sobre estágio atualizado do
licenciamento da UHE Tabajara.

Atenciosamente,

EMERSOlTLÜiZ NUN^S AGUIAR
Coordenador do NLA/RO/IBAMA

IBAMA pag.1/1 20/02/2017-09:32
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria dc Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

OF 02001.002107/2017-64 DILIC/IBAMA

Brasília, 10 de março de 2017.

Ao Senhor

Daniel Azevedo Lobo

Procurador da República da Procuradoria da República em Rondônia/Ro
Rua José Camacho, 3307 - Bairro Embratel
PORTO VELHO - RONDÔNIA
CEP.: 76820886

Assunto: Reposta ao Ofício nQ 96/2017-GABPRRO3 (protocolo
02024.000600/2017-80) - AHE Tabajara.

Senhor Procurador da República,

1. Em referência ao Ofício nQ 96/2017-GABPRR03, o qual solicita informações atualizadas
acerca do licenciamento ambiental da UHE Tabajara, informo:
1.1.0 Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/Rima) do Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara foi protocolado neste Ibama e
encontra-se em processo de análise;

1.2. Os Órgãos Intervenientes, entre os quais a Fundação Nacional do índio e a Fundação
Cultural Palmares, foram consultados na fase de elaboração do Termo de Referência para
elaboração dos Estudos Ambientais;

1.3. Após o aceite do EIA/Rima pelo Ibama, estes documentos serão encaminhados para os
Órgãos intervenientes, para análise e manifestação por parte destes, conforme os
procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa Ibama n° 184, de 17/07/2008.

Atenciosamente,

IBAMA

tííHORIM>A CAROLINA AMORIM DOS SANTOS

Diretora da DILIC/IBAMA
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CONSTRUÇÃO

Rio de Janeiro, 20 de março de 2017.

A Senhora

Rose Mirian Hofmann

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

MMA/IBAM/v/SEDEj PROTOCOLO
«Documento -Tipo: C-T""~

NS. 02001.0 04^5/2017-3 \
RQtfebidoem:22/3/201V

Assinatura

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

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA
CEP 70.818-900 - Brasília - DF

Assunto: Alteração da titularidade do processo de licenciamento ambiental do
AHE Tabajara

Referência: Processo n^ 02001.004419/2007-31

Prezada Senhora,

1. A Construtora Queiroz Galvâo S.A. é a titular do processo de
licenciamento ambiental do AHE Tabajara junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Tal processo de
licenciamento ambiental (processo ne 02001.004419/2007-31) foi iniciado em
28 de junho de 2007.

2. A Construtora Queiroz Galvâo S.A., juntamente com as empresas
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte, Furnas
Centrais Elétricas S.A. - Eletrobras Furnas e a ENEL Brasil S.A., são
detentoras de registro ativo junto à ANEEL para realização dos Estudos de
Viabilidade do AHE Tabajara (processo 48500.002234/2007-63).

3. Em 07 de dezembro de 2012, encaminhamos a correspondência DMEN-
20/2012, informando ao IBAMA que as tratativas do processo de licenciamento
ambiental do AHE Tabajara seriam efetuadas pela Superintendência de Meio
Ambiente da Eletrobras Eletronorte.

4. O Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTE do AHE Tabajara
foi protocolado na ANEEL em dezembro de 2016, e o Estudo de Impacto
Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA foram protocolados
no IBAMA em janeiro de 2017.

5. Considerando alterações nas responsabilidades das empresas que
participam da elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômica e
ambiental do empreendimento, solicitamos providências da DILIC/IBAMA para

Construtora Queiroz Galvâo S.A.
Rua Santa Luzia. n° 651, 2o - 6o andares. Centro
Rio de Janeiro RJ - CEP 20030041
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queiroz galvâo
CONSTRUÇÃO

a substituição da Construtora Queiroz Galvâo S.A. pela Eletrobras Eletronorte
como titular do referido processo de licenciamento ambiental.

6. Para tanto, seguem as informações da Eletrobras Eletronorte
necessárias à atualização da FAP:

. Razão social: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

. CNPJ: 00.357.038/0001-16

.CTF: 859126

. Endereço: SCN Quadra 06 Conj. A Blocos B e C, entrada Norte 2
CEP: 70.716-901, Brasília - DF

Representante legal
. Nome: Tito Cardoso de Oliveira Neto

.CPF: 000.479.612-87

. CTF: 6200429

. Formação: Engenheiro Civil

. Cargo: Diretor Presidente
Telefone: (61) 3429-6101

. E-mail: tito.neto@eletronorte.gov.br

Dados de contato junto ao IBAMA:
. Nome: Rubens Ghilardi Jr

. CPF: 574.801.769-53

. Formação: Médico Veterinário

. CRMV-DF: 483

. CTF: 2968116

. Cargo: Superintendente de Meio Ambiente

. Endereço: Superintendência de Meio Ambiente - EEM
SCN, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, sala 516
CEP: 70.716-901, Brasília - DF

. Telefone: (61) 3429-5320 / 5321

. E-mail: rubens.ghilardi@eletronorte.gov.br / eem@eletronorte.gov.br

7. Por fim, destaque-se que o presente pedido de transferência da
titularidade do processo de licenciamento ambiental do Empreendimento AHE
Tabajara e sua concessão não acarreiam_qualquer alteração dos direitos e
obrigações da Construtora Quj&iro^Galvão S>)A em relação aos Estudos de
Viabilidade do AHE Tabajara e em^laeão-adualquer documento firmado com
afinalidade de realizais Estudos de Viabjjkfecí§ do AHE Tabajara.

Atenciosamente
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DESPACHO 02001.004784/2017-17 COHID/IBAMA

Brasília, 27 de março de 2017

À Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Alteração da titularidade do processo 02001.004419/2007-31

Em referência ao documento 02001.004765/2017-91, venho solicitar a alteração de
titularidade do Processo 02001.004419/2007-31, referente ao licenciamento ambiental da
UHE Tabajara, para a empresa Centr/isl Elétricas do Norte do Brasil S.S. Eletrobras
Eletronorte, CNPJ 00.357.038/0001/16.

Atenciosamente,

REGIS J^ONl ANA PINTO
Chefe da COHID/IBAMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE ^fa/ I
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVAIS JJ

Coordenação de Energia Hidrelétrica

IBAMA pag. 1/1 27/03/2017- 14:09

0*



•<r>



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

Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação de Energia Hidrelétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (bl) 3316-1595 - 1596

www.ibama.qov.br
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OF 02001.002863/2017-93 COHID/IBAMA

Brasília, 10 de abril de 2017.

Ao Senhor

Wilson Fernandes de Paula

Diretor da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
SCN QUADRA 06, CONJUNTO A, BLOCOS BE C- ENTRADA NORTE
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CEP.: 70716901

Assunto: Análise do atendimento do Termo de Referência definido para o Relatório
de Impacto Ambiental - RIMA - do AHE Tabajara.

Senhor Diretor,

1. Em atenção ao Licenciamento Ambiental do AHE Tabajara, Processo
02001.004419/2007-31, encaminho o Parecer Técnico 02001.000699/2017-80
COHID/IBAMA, de 07/04/2017, que fez a checagem de atendimento do Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) ao Termo de Referência.

2. Com base no referido parecer, informo que a documentação apresentada não atende ao
solicitado no TR, assim o relatório deverá ser reapresentado considerando as
recomendações do parecer.

Atenciosamente,

REGIS FONTA/NA PINTO
Chefe da COHID/IBAMA

IBAMA pag. 1/1 10/04/2017-171$,
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 02001.000699/2017-80 COHID/IBAMA

Assunto: AHE Tabajara- Análise do Relatório Impacto de Ambiental ? RIMA.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Análise da adequação do RIMA do AHE
Tabajara ao TR e quanto à linguagem,
forma de apresentação e estrutura.
Processo n9 02001.004419/2007-31.

I - INTRODUÇÃO
Este Parecer tem como objetivo analisar a adequação do Rima do AHE Tabajara quanto à
linguagem, forma de apresentação e estrutura, bem como a checagem dos itens 359 e 360
do Termo de Referência (TR) emitido para o empreendimento. O "checklist" dos demais
itens do TR, referentes ao EIA, foi realizado pelo Parecer Técnico 02001.000357/2017-60
COHID/IBAMA.

Oprocesso administrativo para o licenciamento ambiental da UHE Tabajara foi aberto em
setembro de 2007, sob o nQ 02001.004419/2007-31. O EIA/RIMA foi protocolado pela
Eletrobras Eletronorte, em 16/01/2017, sob o número 02001.00731/2017-27, e elaborado
pela empresa JGP Consultoria e Participações Ltda.
Oprojeto está previsto para ser instalado no rio Ji-Paraná (também conhecido como rio
Machadinho), no município de Machadinho D'Oeste, em Rondônia, nas coordenadas
geográficas 8954'26.62" de latitude sul e 62g10'25.78" de longitude oeste. O
empreendimento previsto conta com uma potência instalada de 400 MW, energia firme de
237,56 MW e um espelho d'água de 96,31 km2 na cota 80 metros (Nível Máximo Normal
no barramento).

II - CHECAGEM DE CUMPRIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA DO RIMA

359. As informações técnicas geradas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deverão ser
apresentadas no documento Relatório de Impacto Ambiental (Rima), em linguagem
acessível ao público e com características e simbologias adequadas ao entendimento das
comunidades interessadas, em conformidade com a Resolução CONAMA nQ 001/86,
contendo minimamente:

Item parcialmente atendido.

Alinguagem deverá ser apresentada de forma mais simples, menos técnica, de fácil
entendimento para a população em geral e sucinta. Quando não for possível, usar termos
de fácil entendimento, os quais deverão constar em um glossário na página do texto.

IBAMA POQ. 1/6 Zy/04/2017-12:56
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

fí. Adescrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando
para cada uma deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias
primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os
prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, os empregos diretos e
indiretos a serem gerados;

Subitem não atendido.

Somente a alternativa selecionada foi contemplada. Deverão ser apresentadas,
sucintamente, as demais alternativas locacionais e os motivos da seleção.

v. Acaracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as^
diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese
de sua não realização;

Subitem não atendido.

vi. Adescrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos
impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados, e o grau de
alteração esperado;

Subitem parcialmente atendido.

Apresentar de forma clara os efeitos esperados da execução das medidas, com linguagem
mais simples, universal (de fácil entendimento por todos) e utilizando termos não técnicos.

360. Este relatório deverá ser ilustrado por 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.
A coordenação de redação do documento deverá ser atribuída a profissional dq áreq de
comunicqção social.

Item parcialmente atendido.

A comunicação visual do Rima não está adequada. Em algumas páginas a escrita é
pequena, de difícil leitura, e/ou com cores que dificultam a leitura.

Não foram apresentadas alternativas ao projeto escolhido e nem as vantagens e
desvantagens de cada alternativa.

III - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Além do atendimento dos itens do TR listados acima, a avaliação do RIMA gerou as,
seguintes considerações:

'BAMA pag.2/6 , 7/04/2017- 12:56
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

1) Ausência de glossário:
Apesar de haver quadros ao longo do RIMA com explicações de alguns termos, há
necessidade de um glossário mais amplo, que aborda todos os termos/expressões técnicas
ou de maior complexidade e de um siglário.
Oformato de quadros ao longo do texto, com explicação dos termos técnicos foi
considerado adequado por esta análise, entretanto, cabe à equipe de elaboração do RIMA
avaliar se épossível manter oformato para todos os termos/expressões ou se devera ser
inserido um glossário no final do Relatório.
Dentre os possíveis termos / expressões que deverão incluídos no glossário, podemos
listar- abundância; afluente; ambiente lêntico/lótico; arqueologia; audiência publica-
assoreamento; beleza cênica; bioma; capacidade de suporte; cobertura vegetal primaria
comporta- eclusa,- eixo do barramento; ensecadeira; erosivo; estudos de inventario; tosseis
fluvial- fluxo migratório; habitat; hidrológico; ictiofauna; inventario,- jusante/montante
lençol freático; licenciamento ambiental; mitigar,- nativa; paleontologico; planícies aluviais
potência instalada; relevo; remanso; riqueza; sedimento; sismos,- Sistema Interligado
Nacional - SIN; sucessão ecológica; supressão de vegetação; turbina; vazão; vetores; zona
de amortecimento.

2) Texto longo

Aedição do RIMA deve ser aprimorada, de maneira a diminuir ovolume de textos e
deixá-los mais simples.
Especialmente nas descrições de impactos e programas ambientais, deve haver
reformulação, de forma a deixá-las mais claras e menos extensas. Deve-se considerar a
possibilidade de apresentar as ações geradoras, impactos e medidas
mitiqadoras/programas em formato de tabela ou fluxograma. Inserir
fotos/imagens/gráficos na parte dos Impactos Ambientais e Programas Ambientais (pags.
31 e seguintes).

3) Formato de "cartilha"
ORima não apresenta um bom "layout", tornando a leitura cansativa, com poucos
recursos visuais. O"layout" do documento deverá ser melhorado, inserindo fotos e
gravuras de forma afacilitar oentendimento do leitor, assim como tornar aleitura mais
rápida, proveitosa e que desperte interesse para a leitura.

4) Sugestões/ recomendações por item
Textos que antecedem apágina 1: dispor otexto das Empresas Responsáveis (pág. 1) eo
Sumário numa única página (frente e verso).
Pág. 01: Apresentação: otexto está longo. O49, 69 eoIa- parágrafos são dispensáveis

IBAMA >'"« V6
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Informar que o RIMA é uma apresentação simplificado do EIA com oobjetivo de facilitar o
entendimento e a participação da população na Audiência Pública a ser realizada para
esclarecer dúvidas da sociedade e colher críticas e sugestões sobre o empreendimento.
Descrever o conceito e a necessidade de participação da população na Audiência Pública.
Levar as informações sobre a Licença Prévia, a Licença de Instalação e a Licença de
Operação para outra parte do RIMA, por exemplo, como comentário ao fluxograma da
página 3.

Pág. 06: Histórico muito longo. Suprimir parágrafos que não agregam qualidade ao RIMA,
como os parágrafos 4Q e 7°.

Pág. 07: Incluir no tópico sobre a Usina parágrafo sobre quem vai construir o
empreendimento.

Pág. 14 a 17: Explicar as conseqüências das informações fornecidas para a região, como*"
"clima Equatorial", "clima Tropical",, "2.000 milímetros", "sedimentos aluviais". Explicar,
com sinônimos ou pequenos textos própria página, termos técnicos como "estiagem",
"deposição", "magma", "rochas ornamentais", "topografia", "acidentes geográficos"!
"processos erosivos", "assoreamento", "vazões", "variação hidrológica", "período
hidrológico", "bacia hidrográfica", "água subterrânea", "depósito aluvionar" e "lençol
freático".

Página 16: integrar as informações de uso do solo com a baixa fertilidade dos solos, como,
por exemplo, a presença da agricultura e sua potencialidade na região.
Página 17: Retirar a palavra "superficial" quando é falado sobre qualidade da água.
Indicar onde a qualidade da água não foi classificada como "boa" e abordar as possíveis
causas. Modificar o trecho "apresentam maior potencial na comparação com as rochas
duras do embasamento Cristalino" para um entendimento mais simples.
Págs. 18, 30 etc: Nomear os mapas que forem usados no RIMA.

Págs. 20 a 24: O texto deve considerar as listas oficiais da IUCN e CITES e MMA ao
contabilizar e mencionar as espécies com grau de ameaça.

Pág. 21: Otexto dá destaque à ausência de espécies de pequenos mamíferos e quirópteros
ameaçados, porém não menciona as espécies de grandes mamíferos ameaçadas (EN).
Pág. 30: Inserir foto de índios da região e outros detalhes da TI Tenharim como o tamanho
da área, da população e recomendações da FUNAI.

Pág 32 a 37: Deixar mais aprazível a leitura, modificando as cores e destacando cada
impacto com cor e tamanho da letra diferente. Modificar ou explicar os termos "vetor",
"magnitude", "decorre", "supressão de vegetação", "horizontes superficiais do solo",
"potencializar", "terraplanagem", "assoreamento", regime fluviométrico", "jusante",
"braços laterais", "descarga sólida", "desembocaduras", "barras dos igarapés",
"geometria fluvial" "erosão", "afloramento", "rebaixamento", "topografia", "lençol
freático", "depósito fluvial", "carreamento", "efluentes", "calha fluvial", "indução",
"planícies aluviais", "afluentes", "fraturas das rochas", "sismos". Corrigir o trecho
"processos erosivos, com o conseqüente transporte e sedimentos e o assoreamento dos
cursos d'água", "espelho d'água", "fósseis", "sítios paleontológicos", "terraços aluviais".
Informar qual o tempo de enchimento na época de seca. Corrigir o trecho "Após a
formação do reservatório há possibilidade de possibilidade de criação de áreas úmidas".
Corrigir o português em "que liga os acessos ao empreendimento à sede urbana d(
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Machadinho D'Oeste" e a palavra "incomodo". Modificar as expressões "clima local ou do
microclima" para "clima local" e "regime de chuvas" para "quantidade de chuvas"

Pág. 41: Erro de português: conseguiram > conseguirão (2 linha do 7.04)

Pág. 41: Impacto 7.04: O texto menciona a "escada de peixes" como medida certa de
mitigação, havendo apenas o porém da possibilidade de conectar populações antes
isoladas. Não há consenso sobre a eficiência e aplicabilidade desse ou qualquer outro
método de transposição da ictiofauna, assim o texto deve ser modificado.

Pág. 43: Impacto 8.04: São mencionados muitos nomes científicos, eles devem ser
substituídos ou acompanhados pelos nomes populares dos animais.

Pág. 56: No tópico sobre os Programas Ambientais (pág. 56 e seguintes), incluir um
organograma com a lista dos programas em seus respectivos Meios (Físico, Biótico e
Socioeconômico).

Pág. 57: Programa: Adescrição dos impactos deve ser apresentada de forma mais simples,
de fácil entendimento, com termos não técnicos (ou explicá-los) e sucinta. Caso seja
possível, utilizar recursos visuais para tornar a leitura mais agradável.
Pág. 65: Conclusão: Utilizar linguagem mais simples e reduzir..

Informar no RIMA os locais onde o cidadão poderá acessar a integralidade do EIA.

4>°"

IV - CONCLUSÃO

Diante das observações apresentadas, conclui-se que o Relatório de Impacto Ambiental do
AHE Tabajara não atende as referências indicadas neste Parecer e ao Termo de
Referência. Portanto, recomenda-se que o documento seja revisado, atendendo os pontos
elencados neste Parecer, além de contemplar as alterações do EIA sugeridas no Parecer
02001.000357/2017-60 COHID/IBAMA.

Brasília, 07 de abril de 2017

Ana Cristian do Nascimento Fonseca

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Juliana A "anjo Masirone

Analista Ambiei tal da COHID/IBAMA

Daniela da Costa Morais

Analista Ambiental da COHID/IBAMA
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