PROCESSO N°
Serviço Público Federal

02001.001643/1996-48

HIDROVIA

JOME:

CODOMAR / AHIMOC
RIO MADEIRA

'ROCEDÊNCIA:

RO

VOLUME VII
REFERÊNCIA:

iSSUNTO:

MMA/IBAMA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO: 02001.001643/96-48

INTERESSADO: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTTCA: 440.3
DATA: 11/12/2012

DOCUMENTO PROCEDÊNCIA: 03/06/1996
RESUMO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL; VOLUMES 1 AO 7;
HIDROVIA RIO MADEIRA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de novembro de 2013, procedemos a abertura deste volume

n° VII do processo de nQ 02001.001643/96-48, que se inicia com a página nõ 1097. Para
constar subscrevo e assino.

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS
Responsável do(a) /IBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

DESP. ABERT. VOL. 001040/2013 COPAH/IBAMA

Brasilia, 07 de novembro de 2013

Ao Arquivo Setorial do SETORIAL DILIC

Solicitamos a abertura de volume no processo nQ 02001.001643/96-48. Após
abertura tramite o processo à Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias.

LEANDRO HARTLEBEN CORDEIRO

Coordenador Substituto da COPAH/IBAMA

IBAMA
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa

"

Coordenação Geral de Meio Ambiente
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Ofício n°% J.^> /2013/CGMAB/DPP

Brasília, }*j de junho de 2013.
A Sua Senhoria a Senhora
Mariana Graciosa Pereira

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC

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

Assunto:

Encaminhamento de informações relativas à análise da solicitação de
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
(Abio) para fins de monitoramento ambiental da dragagem de
manutenção da Hidrovia do Madeira.
Senhora Coordenadora,

Em-resposta ao Ofício n° 02001.006803/2013-16 COPAH/IBAMA, que
encaminhou o Parecer n° 004363/2013, de análise do Plano de Trabalho apresentado
para obtenção da Abio, segue anexa a Ofício DNITVeri 06/13, da Empresa Veritas Engenharia Ambiental, para análise das informações e documentos solicitados abaixo.
• Resolver as pendências do DNTT e do Coordenador Técnico Executor
junto ao CTF/IBAMA e encaminhar cópias dos Certificados de
Regularidade ao IBAMA;

• Confirmar o endereço de contato da empresa consultora; <
• Apresentar ARTs válidas e que compreendam todos os trabalhos a
serem realizados, além de declarações de aptidão de todos os
envolvidos por área de atuação;
• Apresentar documentação complementar referente ao local para
depósito de todo o material biológico coletado que contemple todo o
período de validade da Abio; e

• Esclarecer se haverá amostragem no trecho denominado "PuruzinhoAM" e, caso positivo, informar a localização dos pontos amostrais
jusante, montante e área de referência e adequar o período de
amostragem considerando as coletas nos 8 trechos.

• "adicionalmente, essa equipe técnica recomenda que o empreendedor
informe os órgãos gestores das Unidades de Conservação e Terras

Indígenas que margeiam a Hidrovia do Rio Madeira de que
atividades de monitoramento ambiental estão ocorrendo na região,
SAN - Setor de AutarquiasNorte - Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone (61)3315-4000
CEP: 70.040-902 - Brasilia/DF -

4-

DNIT
como parte do processo de licenciamento ambiental da dragagem da
Hidrovia do Rio Madeira, e encaminhe cópia desta comunicação ao
IBAMA".

Com relação à solicitação de comunicação aos órgãos gestores das
Unidades de Conservação - UC e Terras Indígenas - TI que margeiam a-Hidrovia do Rio
Madeira, entendemos que não se faz necessária a comunicação de ocorrência de
monitoramento ambiental nos trechos de dragagem a estes órgãos, uma vez que, o objeto
do licenciamento são os pontos de dragagem. No entanto, estamos à disposição para
discutir o assunto com esse Instituto.

Por fim, solicitamos que, de posse dessas informações, seja emitida a
Abio, de forma a iniciarmos o monitoramento ambiental visando à realização da
dragagem de manutenção no rio Madeira neste ano de 2013.

Atenciosamente,

Georg-Í s Ibrapim AnÜraos Filho
Coordenado? de Meio Arrfbiente Aquaviário
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SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone (61) 3315-4000
CEP: 70.040-902- Brasilia/DF - www.dnit.wvbr

VERITAS

www.verhascngerihariaambierttai.com.br

ENGENHARIA AMBIENTAL

Brasília, 21 de Maio de 2013

Oficio DNIT_Veri 06/13

Ao DNIT

ATT: Sra. Aline Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora Geral de Meio Ambiente

Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP-DNIT .
SAN, Quadra 03 lote A Edifício Núcleo dos Transportes - 1§ andar
CEP 70.040.902 Brasília - DF

C/Cto
A Senhoria o Senhor
Sebastião da Silva Reis

Administração das Hidrovias da Amazônia ocidental - AHIMOC
Rua Marques da Santa Cruz,264 •- Centro
CEP 69.003-000, Manaus - AM

ASSUNTO: Resposta ao parecer n? 004363/2013

Analise da solicitação de Autorização da Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico para fins de monitoramento ambiental da dragagem de manutenção da
Hidrovia do Madeira.

A empresa Veritas Serviços de Meio Ambienta apresenta abaixo

em anexo

documentação para atendimento ao parecer supracitado.

1. CTF DNIT e Coordenador Técnico Executor atualizado e demais membros da

equipie_ envolvida e currículos Coordenadores Institucionais e Responsáveis
Técnicos.

Segue Anexo os Certificados de Regularidade do Ibama do DNIT, Coordenador
Técnico Executor e demais membros da equipe envolvida e currículo dos
Coordenadores Institucionais e Responsáveis Técnicos.

Recebido no Apoto da
CGMAB/DPP/DNIT

Em: IH l06lJ3

Hora:
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Minas Gerais: Av. do Contorno, 6.413, 2o andar, Savassi - Belo Horizonte - TEL: 55 31 4101-8226

Rio Orando do Norte: Rua Pedro Fonseca Filho, Ponta Negra - TEL: 55 84 4104-0200
www.verltasengenharlaambiental.com.br
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VERITAS

Sww.voritasengenhariaambiental.cOiti.br

ENGENHARIA AMBIENTAL

2. Confirmação do endereço de contato da empresa consultora: Veritas Serviços
de Meio Ambiente

Endereço da empresa consultora:
Av. Do Contorno 6413 - 2 andar - Savassi - Belo Horizonte / MG
CEP: 30110-039

Anexo nova tabela 1 - Identificação dos dados do empreendedor e da empresa
de consultoria com confirmação do endereço.
3. ART's válidas e que compreendem todos os trabalhos a serem realizados e
declaração de aptidão de todos os envolvidos.

Segue em anexo ART do responsável técnico e do coordenador técnico que
compreendem todos os trabalhos a serem realizados e declarações de aptidão
de todos os envolvidos.

4. Carta de Aceite para o material biológico coletado (Bento, Fito e Zoo)

Segue em anexo carta UFSCAR. (Universidade Federal de São Carlos)

5. Comunicado com relação a exclusão do trecho de "Puruzinho"
Anexo comunicado AHIMOC

6. Dimensões das redes qu»- serão utilizadas nas amostragens de fito e zoo
Fito: rede de 20 micrômetros de malha com abertura de malha 30x70 cm
Zoo: rede de 68 micrômetros de malha com abertura de malha 30x70 cm

7. Área do amostrador para bentos e o volume que foi processado em cada
amostra

Área: Draga Van Veen com área de 0,377 m2
Volume máximo - 3 litros

f*
Minas Gerais: Av. do Contorho, 6.413, 2° andar, Savassi - Belo Horizonte - TEL: 55 31 4101-8226

RioGrande do Norte: Rua Pedro Fonseca Filho, Ponta Negra - TEL: 5584 4104-0200
www.veritasengenhariaambiental.com.br
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8. Validade da carta de aceite para depósito do material biológico coletado

Informamos que conforme contato realizado com a curadora da coleção Ictiológica da
UNIR - Universidade de Rondônia, Sra Carolina Doria a validade máxima para uma
carta de aceite é de 12 meses. Sendo que a mesma será prorrogada ao longo do
projeto.

Diante dessa situação sugerimos que a Autorização da Captura, Coleta e Transporte
de Material Biológico para fins de monitoramento ambiental da dragagem de
manutenção da Hidrovia do Madeira seja de 12 meses.

C, MG 7.353.882-CPF 060.316.356-40

Minas Gsrals: Av. do Contorno, 6.411, 2° andar, Savassi - Belo Horizonte - TEL: 55 31 4101-8226

Rio Grande do Norte: Rua Pedro Fonseca Filho, Ponta Negra - TEL: 55 84 4104-0200
www.verltasengenharlaambiental.com.br
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Consultoria

Empreendedor

Ltda

Meio Ambiente

Veritas Serviços de

Transporte - DNIT

Infraestrutura de

Nacional de

Departamento

Nome

Magalhães

Eduardo

Godinho

Sérgio

de

lani

Aline Freitas

Responsável

10.S16.775/O0O1-78

04.892.707/0001-00

CNPJ

3758860

67'.360

CTF

(31) 4101-8226

(84) 4104-0200

(6D-3315-4000

Empresa/Fax

Telefones
Celular

ental.com.br

eduardo@veritasengenhariaambi

ntal.com.br

sergiog>veritasengenhariaambie

Email

Tabela 1 - Identificação dos dados do empreendedor e da empresa de consultoria

ANEXO III

Savassi.
Horizonte / MG

andar,

Belo

Av. Do Contorno 6413 - 2

Transportes - Brasília - DF

Ed.Núrl.o dos

SAN Q.03 BI. A -

Endereço p/ contato

12/09/2015

Contrato

Tempo de
vigência do

^flCO

gjAB

EQUIPE

Geral

Coordenação

Identificação de
espécies,

M.Sc. Biólogo

Pleno

Débora

Matioli

Souza Hojo

espécies,

Pleno

Normando

relatórios

elaboração de

dados e

análise de

relatórios

elaboração de

dadose

análise de

Identificação de

M.Sc. Biólogo

executor

Técnico

Coordenador

ambiental

Técnica e

Coordenadora

Executor

Técnico

Coordenador

Técnico

Felipe Talin

«*r

Sênior

Souza Hojo

Sênior

M.Sc. Biólogo

•

M.Sc. Bióloga

Renê Eiji

Silva

Barbosa

Oliveira

Márcia

Gomes

Pinto

Magalhães

mw

Institucional,

Ambiental

Godinho

Eduardo de

Coordenador

Eng.

Sérgio lani
Responsável

Função

Formação

Profissional

014.150.036-02

062.696.236-69

054.769.966-21

478.540.816-20

'/

"~

2227007 V

2846403

763478 v

361640

1223312 >.

1223311

057.464.706-60,

060.316.356-40

CTF

CPF

http://lattes.cnpq.br/5053583880O10538

http://lattes.cnpq.br/0174152504712355

http://lattes.cnpq.br/4920739978044244

http://lattes.cnpq.br/9232115760685968

Link Currículo Lattes

044320/04-D

CRBio

04-D

CRBio057255/

037349/04-D

CRBio

013426/04-D

CRBio

140200220-3

140220762-0

CREA

Conselho

N°Registro

Tabela 3- Informações sobre os coordenadores e a equipe técnica responsável pela consultoria

ANEXO

debora@ichthvology.com.br

felipetalin@gmail.com

renehoio@ichthyologv.com.br

marcia@biosambiental.com.br

mbiental.com.br

eduardo@verítasengenhariaa

ental.com.br

sergio@veritasengenhariaambi

E-mail
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Silva Souza

Silvestre da

José Corrêa

Maurício

Biólogo Júnior

Biólogo Júnior

fixação do
material)

gônadas,

coleta de

(biometria,

campo

atividades de

Identificação de
espécies e

gônadas,
fixação do
material)

coleta de

(biometria,

campo

atividades de

fixação do
material)
Identificação de
espécies e

gônadas,

coleta de

(biometria,

campo

espécies e
atividades de

Identificação de

relatórios

elaboração de

dados e

análise de

espécies,

Identificação de

Alves

Biólogo Júnior

Pleno

M.Sc. Biólogo

Moreira

Leandro

Nunes

Mendes |

Diego

918.696.416-04

948.447,716-04^

062.188.646-77,

086.865.616-08

2921099

4851773

4726171

5244159

http://lattes.cnpq.br/0248542444627873

http://lattes.cnpq.br/3148308897626618

http://lattes.cnpq.br/4188408447356424

http://lattes.cnpq.br/2166417474606505

049941/04-D

CRBio

04-D

CRBÍO076922/

49713/04-D

CRBio

4-P

CRBio80165/0

silvestrebio6igihotmail.com

mauriciocorrea75@gmail.<

leandromoralvesgihotmail.cqr.

d.ieflomnunes@hotmail.com
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de Carvalho

Dario Pires

Biólogo Pleno

atividades de

zoo

bento, fito e

relatórios

elaboração dos

dos dadose

campo, análise

910.090.41604665014

http://lattes.cnpq.br/4541131108793140
CRBio

52942/06-D

darioilha@yahoo.com.br
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

•

Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

M

M A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

Emitido em;

04.892.707/0001-0ll

671360

Válido até:

13/05/2013

13/08/2013

Nome/Razão SociaiVEndercço
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4 AND
SAN
BRASILIA/DF
70040-902

Este certificado comprova a regularidade no
Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras

Obras civis / rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos
Gerenciamento de Projetos sujeitos a licenciamento ambiental
Gerenciamento de Projetos sujeitos a licenciamento ambiental
Gerenciamento de Projetos sujeitos a licenciamento ambiental
Gerenciamento de Projetos sujeitos a licenciamento ambiental
Gerenciamento de Projetos sujeitos a licenciamento ambiental

federal
federal
federal
federal
federal

/ Ponte
/ Rodovia
/ Hidrovia
/ Ferrovia
/ Porto

AS PENDÊNCIAS A SEGUIR NÃO IMPOSSIBILITAM A EMISSÃO DO CERTIFICADO
DE REGULARIDADE.

1- Tipo: Auto Infração número: 527103 série: D
2 - Tipo: Auto Infração número:635534 série: D
3 - Tipo: Auto Infração número: 635532 série: D
Observações:

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não

1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(sí, sendo necessário, conlònne o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização especffica após análise técnica do IBAMA. do
programa ou projeto correspondente:

2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao lBAMA.obrigatoriamente. no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo

Autenticação

órgão competente.

4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e fàunísticos.

pchh.wdk8.7a7w.k6lg

Irriprimir tela Fechar janela
serMccs.ibama.gcA/.br/ctf/modulcs/certifi^
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

M

M

\

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
CPF/CNPJ:

Nr. de Cadastro:

057.464.706-60

122.1.) II

Emitido em:

Válido até:
21/08/2013

21/05/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Sérgio lani Godinho

R: Humberto de campos 3276
Praia de Cotovelo

PARNAMIRIM/RN
59175-165

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Qualidade do Ar

Qualidade da Água
Qualidade do Solo
Educação Ambiental
Recursos Hídricos

Controle da Poluição

Recuperação de Áreas
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de

(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

permissão ou autorização específica após análise técni. i do IBAMA, do
programaou projeto correspondente:
2 - No caso de cncciramcnio de qualquer atividade especificada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigatoriamente,

no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida
pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos

Autenticação
q3k3.3scb.szle.dten

florestais e faunisticos

Imprimir tela Fechar janela

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade....
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
M

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

/21AW/2Q13 /

21/05/2013

060.316.356-40

1223312

Válido até:

Emitido em:

CPF/CNPJ:

M A

Nome/Razão Social/Endereço
Eduardo de Magalhães Pinto Gomes

R. Guilherme de Almeida 426 Ap.426
Sion

BELO HORIZONTE/MG
30350-230

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Observações:

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não

1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s)

implicará porparte do IBAMA e perante terceiros, emcertificação de qualidade,

descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, nem juízo de valor de qualquer espécie.

permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigatoriamente. no

prazo de30(trinta) dias. a ocorrência para atualização do sistema.

Autenticação

3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo

Ivh2.bv6c.k7a9.dzpt

órgão competente.

4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

Página 1 de 1

^co

erttf

M*G_fe__aJ

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

M

M

A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
CPF/CNPJ:

Nr. de Cadastro:

25/04/2013

054.769.966-21

763478

Válido até:

Emitido em:

25/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Renê Eiji Souza Hojo

Rua Jorge Duarte, 367
Jardim América
LAVRAS/MG
37200-000

Este certificado comprova a regularidade no
Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras

Uso de Recursos Naturais / exploração de recursos aquáticos vivos

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Gestão Ambiental

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s)

atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico

Federal não implicarápor parte do IBAMA e perante terceiros,em
certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

obtenção de licença, permissão ou autorização específica após
análise técnica do IBAMA. do programa ou projeto

correspondente:

Autenticação

2 - Nocasode encerramento de qualquer atividade especificada
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao

IBAMA.obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta,dias,a ocorrência
para atualizaçãodo sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental

emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habiliui o transporte de produtos ou

subprodutos florestaise faunísticos.

Ifqe.8536.53ts.7n6i
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

Emitido em:

478.540.816-20

361640

Válido até:
07/09/2013

07/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Márcia Oliveira Barbosa Silva

Rua José Claudino, 318 A
Centro
LAVRAS/MG
37200-000

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambientai

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Qualidade da Água
Educação Ambiental
Recursos Hídricos

Recuperação de Áreas
Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s)
atividadets) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico

Federal não implicarápor parte do IBAMAe perante terceiros,em
certificação de qualidade, nemjuízo de valor de qualquer espécie.

obtenção de licença, permissãoou autorizaçãoespecifica após
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto
correspondente

2 - No caso de encerramentode qualqueratividade especificada
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao

lBAMA.obrigatoriainente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência
para atualização do sistema
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental

emitida pelo órgão competente.

4 - Estecertificado não habilita o transportede produtosou
subprodutos florestais e faunísticos.

Autenticação
44kd.84fn.erqc.cyjg
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Registro

25/04/13

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

Emitido em:

CPF/CNPJ:
062.696.236-69

2846403

Válido até:
25/07/2013

25/04/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Felipe Talin Normando

Rua Fortunato Pinto Júnior, 25.
Santa Amélia
BELO HORIZONTE/MG
31560-180

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Recuperação de Áreas
Gestão Ambiental

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descritatsX sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juizo de valor de qualquer espécie.

permissão ou autorização especifica após análise técnica do IBAMA. do
programa ou projeto correspondente:

2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste
certificaJo, o interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos

Autenticação

ria7.jel2.yy3y.br5i

florestais e Êunisticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/tff/irodulos/certificadoreg istro/certificado_reg ularidade.php
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

2227007

Emitido em:

Válido até:

20/05/2013

014.150.036-02

20708/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Débora Matioli Souza Hojo

Rua Jorge Duarte, 367
Jardim América
LAVRAS/MG
37200-000

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Gestão Ambiental

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
Observações:

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico

1 - Este certificado nâo habilita o interessado ao exercício da(s)

Federal nâo implicará por parle do IBAMAe perante terceiros,em

atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após

certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

análise técnica do IBAMA. do programa ou projeto
correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao

IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência

Autenticação

para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental

emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou
subprodutos florestais e láunísticos.

Iip4.cd8e.b6pg.8q2h

^co

Qlttí

Fls.:

Proc:_LM/<]£\
Rubo
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

M M A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
CPF/CNPJ:

Nr. de Cadastro:

25/07/2013

25/04/2013

086.865.616-08

5244159

Válido até:

Emitido em:

Nome/Razão Social/Endereço

Diego Mendes Ferreira Nunes
Rua Corcovado, 677/102
Jardim América

BELO HORIZONTE/MG
30421-389

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Recursos Hídricos

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
Observações

1 - Este certificado nâo habilita o interessadoao exercício da(s)

atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o casode
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico

Federal nâoimplicará por partedo IBAMA e perante terceiros, em
certificação de qualidade, nemjuízode valorde qualquer espécie

análise técnicado IBAMA.do programaou projeto
correspondente:

2 - Nocasode encerramento de qualquer atividade especificada
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao

lBAMA.obrigatoriamente, noprazo de30(trinta) dias, a ocorrência
paraatualização do sistema.
3 - Estecertificado nâosubstitui a necessária licença ambiental
emitida pelo órgão competente.

4 - Este certificado nâo habilita o transporte de produtosou

subprodutos florestais e faunislicos.

Autenticação

y4mi.l5j8.hqls.eyhx

m BRANCO

Registro

25/04/13

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

062.188.646-77

4726171

Válido até:

Emitido em

CPF/CNPJ:

Nr. de Cadastro:

25/07/2013

25/04/2013

Nome/Razão SociaVEndereço
Leandro Alws Moreira

Antônio Alves Costa 467
Vale do Sol
LAVRAS/MG
37200-000

Este certificado comprova a regularidade no
Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras

Uso de Recursos Naturais / exploração de recursos aquáticos vivos - aquicultura

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Educação Ambiental
Recursos Hídricos

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não

Observações:

1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividadc(s)

implicará por parte do IBAMA c perante terceiros, cm certificação de

descrita(s), sendo necessário, confcrme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquerespécie.

permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projetocorrespondente:

2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigatoriamente, no

prazo de30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização dosistema
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambit ilal emitida pelo

Autenticação

órgão competente.

4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos

jmns.ljti.bxce.97dy

florestais e fáunísticos.

Inprirnir tela Fechar janela

serwcw.ibarna.gov.rx/ctf/mrxlulc^r^
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

M

M

A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
CPF/CNPJ:

Nr. de Cadastro:

23/07/2013

23/04/2013

948.447.716-04

4851773

Válido até:

Emitido em:

Nome/Razão Social/Endereço
MAURÍCIO JOSÉ CORRÊA
Alto Barbosa n° 123
Zona rural
LAVRAS/MG
37200-000

Este certificado comprova a regularidade no
Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras

Uso de Recursos Naturais / exploração de recursos aquáticos vivos - aquicultura
Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas 110 Cadastro Técnico

Observações:

1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s)

Federal não implicarápor parte do IBAMAe perante terceiros, em

atividade(s) dcscrita(s|, sendonecessário, conforme o casode
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após

certificação de qualidade, nemjuízode valorde qualquer espécie.

análisetécnica do IBAMA,do programaou projeto
correspondente:
2 - Nocaso de encerramentode qualqueratividade especificada
neste certificado, o interessado deverá comunicar 10

Autenticação

IBAMA.obrigatoriamente, no prazode 30 (trinta) dias. a ocorrência
para atualização do sistema.
3 - Este certificado nâo substitui a necessária licença ambiental
emitida pelo órgão competente

bvxm.g9rh.xvv5.zrey

4 - Este certificado nâo habilita o transporte de produtos ou

subprodutos florestais e fauni sticos

Imprimir tela Fechar janela
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

M

M

A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

2921099

Emitido em:

Válido até:
25/07/2013

25.114.21113

918.696.416-04

Nome/Razão Social/Endereço
SILVESTRE DA SILVA SOUZA

JOSÉ MODESTO PEREUIA 235 A
JARDIM AMERICA
LAVRAS/MG
37200-000

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Educação Ambiental
Recursos Hídricos

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s)

atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto
correspondente:
.
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada

A inclusão de Pessoas físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico

Federal nâo implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em
certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

neste certificado, o interessado deverá comunicar ao

IBAMA.obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência
para atualização do sistema.
3 - Este certificado nâo substitui a necessária licença ambiental
emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado nâo habilita o transporte de produtos ou
subprodutos florestais c faunísticos.

Autenticação
j4ig.bhlq.ul6b.sukl
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Registro

tFk:Jlí£

Proc,:J£ítf/i£
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambientee dos Recursos Naturais
Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Emitido em:

CPF/CNPJ:

Nr. de Cadastro:

' 27Í08/2013

27/05(2013

011.627.98777

665014

Válido até:

Nome/Razão Social/Endereço
Dario Pires de Carvalho

Rua Calama 634

Arigolandia
PORTO VELHO/RO
78900-000

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Observações:

.

A inclusão de Pessoas Físicasc Jurídicas no CadastroTécnicoFederal nlo

implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, cm certificação de
descriuM». sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo devalor dequalquer espécie
1 - Estecertificado nlo habilitao interessado ao exercício da(s.l alividade(s)

permissão ou autorização especifica após analise técnica do IBAMA. do

programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste

certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigatoriamenlc,

noprazo de30(trinta) dias. aocorrência para atualização dosistema.
3-Este certificado nâo substitui a necessária licença ambiental emitida pdo

Autenticação

órgão competente.

4 - Este certificado nâo habilita o transporte de produtos ou subprockitos

florestais e fauuisticos.

ylew.s75u.bvhj.8z7r

Imprimir tela Fechar janela

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certmcadoregistro/certificado_regularidade.php 27/5/2013
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EDUARDO DE MAGALHÃES PINTO GOMES - CREA/MG 93055 / D
Rua Humberto de Campos, 3730 / casa 26
Praia do Cotovelo, Parnamirim, RN, CEP 59.161 -175

Pr°c.: WtâA

Tel: (84) 4104 0200, (84) 9997 3355, (31) 8467 8635 / (31) 4101 8226
Nasc.1983, casado - eduardo@yeritasent3enhaj_|aji__^^

1

ÁREA DE INTERESSE

Engenharia Ambiental / Planejamento de Projetos Ambientais / Meio Ambiente

1

FORMAÇÃO ACADÊMICA
- Pós Graduação Tecnologia Ambiental - UFMG, 2008 - BH
- Graduação Engenharia Ambiental - FUMEC, 2005 - BH

- Inglês Avançado - University of Califórnia - Los Angeles - EUA
- Italiano Básico - Ensino médio na Fundação Torino

| PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES
Profissional com 7 anos de experiência, atuando na área de engenharia ambiental em projetos de licenciamento,

gerenciamento e supervisão ambiental de obras e de empreendimentos. Habilidade na elaboração, coordenação,
planejamento da execução de estudos ambientais ecumprimentos de condicionantes exigidas pelos órgãos competentes.

Responsável pelo planejamento e gerenciamento de projetos da empresa e coordenação de equipes. Atuação na

compilação de estudos ambientais.

i

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

0 Planejamento, Coordenação e Execução de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto no
Meio Ambiente (RIMA), viabilizando as licenças ambientais prévia, de instalação e de operação de atividades
industriais, agropecuárias e obras de infra-estrutura para, desta forma, viabilizar oempreendimento.

0 Elaboração e Execução de Programas de Monitoramento Ambiental verificando aeficiência das ações de controle
ambiental implantadas no empreendimento e garantindo o cumprimento da legislação. Viabiliza com excelência a
instalação e operação das atividades.

0 Gerenciamento e Supervisão de Obras, através de relatórios periódicos, os quais indicam com detalhes ostatus da
obra ea previsão para as próximas etapas, garantindo transparência e satisfação do empreendimento.

0 Elaboração e Execução de projetos de recuperação de áreas degradadas por meio do diagnóstico local,
identificação dos métodos a serem utilizados, escolha das espécies e todas as recomendações necessárias. Assim
viabiliza a reabilitação de áreas degradadas e cumpre a legislação econdicionantes ambientais exigidas pelos órgãos
fiscalizadores.

0 Elaboração e Execução de Programas de Controle Ambiental, buscando soluções e a mitigação dos possíveis
impactos ambientais para as diversas atividades industriais, agropecuárias e obras de infra-estrutura efetivando o
equilíbrio e satisfação do empreendedor e dos órgãos fiscalizadores.

0 Coordenação de equipe, delegando e orientando a execução do trabalho e avaliando a performance, garantindo a
qualidade do serviço.

0 Gerenciamento de contratos, controlando a entrega dos relatórios, requisições do cliente e recebimentos das faturas
assim como as pendências para entrega definitiva dotrabalho.
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EMPRESAS

07/2008 - A/ua/

VERITAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - Consultoria Ambiental

Sócio - Diretor de Projetos

0 Coordenação do projeto de execução de serviços técnicos especializados para implementação do plano de
recuperação de áreas degradadas -PRAD (jazidas 01 e07 -12,5 hectares) no Aeroporto Internacional de Macapá
- SBMQ.

0 Coordenação Equipe Técnica na execução do monitoramento de ictiofauna/pesca ede limnologia/qualidade da
água no reservatório da UHE Coaracy Nunes - Ferreira Gomes - AP

0 Gerenciamento e Supervisão Ambiental das obras de revitalização e recuperação do córrego Engenho Nogueira
localizado no municipio de Belo Horizonte, MG. Executora da obra Construtora Vilasa /Supervisão Geral Geribello
Engenharia;

0 Supervisão da obra da Estação de Tratamento de Água -ETA do município de Itabirito, administrada pelo SAAE;
0 Coordenação da equipe técnica e revisão dos Estudos Ambientais elaborados para a etapa da licença de
Instalação - LI das duas Estações de Tratamento de Esgoto -ETE's de Governador Valadares - MG, administrada
pelo SAAE-MG.

0 Elaboração de Avaliação de Impactos Ambientais -AIA para produção do documentário sobre oBioma do Cerrado
no Parque Nacional da Serra do Cipó - MG.

0 Elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD para área de preservação permanente -APP
da nascente localizada no pátio de Bota-Fora da empresa DETRONIC, localizado no municipio de Contagem/MG.

0 Elaboração, Execução e Coordenação do Plano Básico Ambiental, PBA's, referente às obras de dragagem do
Porto de Natal - RN administrado pela Companhia Docas do Espirito Santo - CODERN
Programas Ambientais do Plano Básico Ambiental:
1. Programa de Monitoramento Das Operações De Dragagem
2. Programa De Monitoramento EMitigação Dos Impactos Da Derrocagem

3. Programa De Monitoramento Da Qualidade Da Água (No Canal)
4. Programa De Monitoramento Dos Sodimentos (No Canal)
5. Programa De Monitoramento Da Biota Aquática (No Canal)
6. Programa De Monitoramento Das Áreas De Disposição
7. Programa De Apoio ÀComunidade Pesqueira

0 Coordenação Geral eElaboração do Projeto Básico Ambiental (PBA) do novo Aeroporto Internacional Hercílio Luz
em Florianópolis - SC-

OPlano Básico Ambiental compreendeu os seguintes programas ambientais:
- Programa de Supervisão Ambiental;
- Programa Ambiental para a Construção;
- Programa de Controle dos Processos Erosivos;

- Programa de Controle dos Processos Erosivos (Fase de Operação);
- Programa de Minimização e Gerenciamento dos Resíduos da Construção;
- Programa de Comunicação Social;

-Programa de Educação Ambiental voltado para a Comunidade Vizinha e Usuários do Aeroporto;
- Programa de Educação Ambiental voltado para os Funcionários das Obras;
- Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;

-Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;

M B'
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Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas (Fase de Operação)
Programa de Monitoramento de Ruídos;
Programa de Gerenciamento de Riscos;

Proc:Ufr3/gfi
ZSr

Programa de Gerenciamento de Riscos (Fase de Operação);

Programa de Recuperação Ambiental;

•Programa de Recuperação Ambiental (Fase de Operação);
•Programa de Monitoramento Arqueológico

Elaboração de Relatório de Monitoramento da Qualidade de Água dos recursos hídricos da área diretamente
afetada pela atividades do Porto de Capuaba - Vila Velha - ES;

09/2006 - 10/2007

G5 AGROPECUÁRIA LTDA - Agroindústria - Usina de Álcool

Contratado - Engenheiro Ambiental
0 Auditoria das necessidades ambientais da empresa;

0 Coordenação eElaboração, junto de equipe multidisciplinar, do Relatório de Controle Ambiental (RCA) ePlano de
Controle Ambiental (PCA) para os empreendimentos cultura de cana-de-açucar e barragem de irrigação;

0 Cumprimentos de condicionantes ambientais para os empreendimentos usina de álcool e cultura de cana-deaçucar;

0 Elaboração de estudo técnico de alter.iativa locacional (APP - área de preservação ambiental) exigido no Relatório
de Controle Ambiental (RCA) para oempreendimento Barragem de Irrigação,

0 Elaboração eexecução de projetos de recuperação de áreas degradadas com plantio de árvores nativas;

0 Confecção de relatórios de acompanhamento para órgão ambiental das atividades eprojetos desenvolvidos;
0 Condução dos trabalhos técnicos desenvolvidos para afase de Licença de Operação (LO) do empreeendimento
Usina de Álcool;

0 Acompanhamento da obra de instalação da Destilaria.

02/2006 - 09/2006

BIOMA MEIO AMBIENTE LTDA - Consultoria Ambiental

Consultor - Engenheiro Ambiental

0 Membro da equipe Resgate da flora na área da barragem da Mina Cuiabá - Anglo Gold Ashanti. Projeto
Expansão da Mina Cuiabá;

0 Membro da equipe técnica para o licenciamento ambiental do aterro sanitário de Barbacena. Elaboração do
Relatório de Controle Ambiental - RCA e Plano de Controle Ambiental - PCA - cap. caracterização do
empreendimento;

0 Caracterização regional da vegetação do entorno do reservatório da Cemig de São Simão, municipio de São
Simão - MG;

0 Elaboração de material sobre Sistemaò Agroflorestais - SAF's, método para recuperação de áreas degradadas;

•
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06/2004 -11/2004

RIO VERDE MINERAÇÃO - Mineração

Proa: Í6 </?/<&

Estagiário - Engenharia Ambiental

iiiiViilwl

0 Acompanhamento das atividades de controle ambietal realizado pela empresa;
0 Acompanhamento das atividades de recuperação ambiental;

0 Elaboração de relatórios fotográficos das atividades de controle e recuperação ambiental;

EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR

• High School na Mount Maunganui College, Mount Maunganui, New Zealand. Janeiro aDezembro de 2000.
• Viagem cultural à Pequim, Shanghai, Hangzou, Suzshou e Qufu - CHINA.
Periodo: 14 a 30 de outubro, 2005

TRABALHO VOLUNTÁRIO

Educador Ambiental no projeto "Só Quero Ver oMorro Mais Feliz" - Comunidade do Morro do Papagaio - Belo Horizonte
MG, 2004.
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SÉRGIO IANI GODINHO

Endereço: Rua Humberto Campos 3276 - Praia doCotovelo
Parnamirim - Rio Grande do Norte(RN) - CEP: 59161-175

E-mail: sergioambiente@yahoo.com.br
Telefone: (31) 8463-6986 (84)9937-2650 / 9957-7756
Data de Nascimento: 20/07/1982
FORMAÇÃO

J

Universidade FUMEC - FEA

- Graduado em Engenharia Ambiental
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

- Pós graduado " lato-sensu" em Engenharia Sanitária
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Zl

VERITAS ENGENHARIA AMBIENTAL

Outubro de 2008 até a presente data
Atividades:

• Sócio-Diretor e Responsável técnico pelos projetos e estudos ambientais da empresa.
• Diretor de Planejamento e Sustentabilidade :

Responsável por gerenciar contratos, prospectar clientes, planejamento estratégico efinanceiro, avaliação
técnica dos projetos e relatórios.

Principais Projetos realizados pela empresa ecomo consultor técnico ambiental:
• Coordenador do projeto de Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) para subsidiar o licenciamento ambiental das Linhas de Transmissão
150Km,138kV ANTA-S1MPLÍCIO eSIMLÍCIO-ROCHA LEÃO MG-RJ
CLIENTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

• Supervisor Ambiental da obra de Recuperação Ambiental da bacia do córrego Engenho Nogueira DRENURBS.(Belo Horizonte-MG)

Aproposta de recuperação ambiental adotada pelo DRENURBS implica em reverter a degradação
em que se encontram os córregos não canalizados da cidade, combatendo as causas da poluição das
águas nas respectivas bacias de drenagem, com opropósito de solucionar problemas sanitários e
ambientais que afetam, sobretudo, a população mais carente dacidade.
CLIENTE: CONSÓRCIO FALCÃO BAUER / GERIBELLO ENGENHARIA
Currículo Sérgio Iani Godinho - Engenheiro Ambiental /Esp.Eng Sanitária CREA-MG 93.340/D
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• U.HS(3á
. Coordenador da equipe para elaboração dos Estudos Ambientais ePlanos Básicos Ambientais
(PBAs) para subsidiar oLicenciamento Ambiental da Dragagem do Porto de Natal - RN.
CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

. Coordenador Geral do projeto de Elaboração do Diagnóstico Sócio-Econômico, Monitoramento da

qualidade das águas ePlano de Comunicação Social, da Retro-Área de Capuaba -Porto de VitóriaES
CLIENTE: COOMPANH1A DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

• Coordenador Geral do projeto de Elaboração edos Programas Básicos Ambientais (PBAs), para
subsidiar olicenciamento ambiental do Novo Aeroporto Internacional de Florianópolis - SC
CLIENTE: INFRAERO.

• Coordenador da equipe Técnica para amobilização esensibilização da população para aexecução
do PLANO ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO RIO
GRANDE DO NORTE,

CLIENTE: SECRETARIA DE £STADO DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HÍDRICOS SEMARH/RN

• Coordenador da equipe para Elaboração dos Estudos de Impacto ambiental e Relatórios
de Impacto ambiental - EIA/RIMA do sistema de esgotamento sanitário (redes coletoras e
ETEs), para subsidiar olicenciamento ambiental do empreendimento, no municipio de
Governador Valadares - MG

CLIENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
• Elaboração do Diagnóstico ePrognóstico do Serviço de Limpeza Urbana do município de
Mamonas - MG

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMONAS MG

• Coordenador Geral do projeto de Elaboração do Plano de Utilização Prtendida - PUP, para

obtenção da Autorização Para Exploração Florestal - APEF para construção da linha de transmissão
I38kV Batalha-Paracatu - MG

• CLIENTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Currículo - Sérgio lani Godinho - Engenheiro Ambiental ,'Esp.Eng Sanitária CREA-MG 93.340/D
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. Elaboração de Projetos básicos eexecutivos, Programas de Controle eMonitoramento Ambiental,
Estudos de Viabilidade Técnica Econômica eAmbiental, Fiscalização eSupervisão de obras.

• Projetos de Mitigação eCompensação de emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE)
•Consultoria eassessoria técnica ambiental àórgãos públicos eempresas privadas, no intuito de facilitar
oentendimento da variável ambiental, de forma aassegurar um equilíbrio entre as questões econômicas e
técnicas agregando valor aoempreendimento.
- CONTREI Meio Ambiente, Segurança e Medicina do Trabalho.
Janeiro de 2008 ate Setembro 200P
Atividades:

> Participação na elaboração e implantação de programas de Meio Ambiente eSegurança do trabalho,
de acordo com asNormas Regulamentadoras e legislação especificas
> Elaboração e Implantação de:
•

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA)

•

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

•

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

•

Avaliação e Monitoramento de Riscos Ambientais

•

Treinamento de equipe

- ESCOAR Engenharia e consultoria Ambiental LTDA.
Setembro / 2006 à dezembro 2007
Atividades:

• Elaboração de projetos de Sistemas de Abastecimento de Água em diversos municípios tais como:
Jaíba - MG (COPASA)

Rio Acima-MG (SAAE)
Governador Valadares - MG (SAAE)

• Elaboração Estudos de Concepção e Projetos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de diversos
municípios tais como:
Rio Acima - MG (SAAE)
Ibirité - MG (COPASA)
Sabará - MG (COPASA)
Governador Valadares - MG (SAAE)

• Gerenciamento integrado dos resíduos sólidos (Projetos de Aterro Sanitário, Gerenciamento de Serviços
de Limpeza Urbana), em município tais como:
Rio Acima - MG

Currículo - Sérgio Iam Godmho - Engenheiro Ambiental /EspEng. Sanitária CREA-MG 93.340/D
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Barbacena - MG (DEMASA)
Nova Serrana - MG
Cláudio - MG

•Participação na elaboração de Sistemas de drenagem etratamento de fundo de vale para municípios tais
como:

Ibirité - MG

Sabará - MG
Cláudio-MG

• Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental - EIA / RIMA,
Relatório de Controle Ambiental, Plano de Controle Ambiental - RCA / PCA, para subsidiar o
licenciamento ambiental dos empreendimentos mencionados.

• Estudo das tecnologias ambientais modernas, para aplicação nos sistemas descritos de forma sucinta
anteriormente.

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Acima - MG. Abril / 2005 à Julho / 2006:
Atividades:

•

Consultor Ambiental.

• Membro da equipe técnica para elaboração do Plano Diretor Municipal
• Elaboração do Plano de Manejo da APA do Mingú

• Suporte técnico ao CODEMA (Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental).
• Elaboração de projetos de mitigação dos impactos ambientais negativos.
• Fiscalização e monitoramento das áreas de interesse ambiental.
• Desenvolvimento das diretrizes apontadas pelo Plano Diretor Municipal.
- IDM (Instituto de Desenvolvimento Municipal). 2005
Atividades:

> Elaboração de diagnósticos de análise técnica da situação ambiental do município de Rio Acima-MG,
para a elaboração do Plano Diretor Municipal.

> Estimular a participação da população no processo de planejamento municipal e difundir conceitos e
métodos de gestão participativa nos poderes legislativo e executivo.

Currículo - Sérgio lani Godinho - Engenheiro Ambiental /Esp.Eng Sanitária CREA-MG 93.340/D
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CURSOS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO

n

- Fluência em inglês - 05 anos de curso no Brasas English Course
- Carteira Nacional de Habilitação

- Conhecimento e prática dos Aplicativos: Auto-Cad, Excel, Word, PowerPoint e Internet.

- Participação no workshop " Meio Ambiente: Conservação eDesenvolvimento Sustentável de Áreas
Florestais"- Belo Horizonte - MG -2001

• Mini curso: Metodologia Científica

- Participação no ISimpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental -Itajaí-SC- 2002
• Curso: Comportamento, Re-uso e Disposição de Resíduos (Urbanos, Industriais e de Mineração) Itajaí-SC

- Participação na Ecolatina-2002

• Curso: de Educação Ambiental e Mineração com responsabilidade ( Ecolatina- 2002)

- Participação no Seminário Legislativo Águas de Minas II - Assembléia Legislativa de Minas GeraisMG -2002

- Participação no II Encontro Verde das Américas- Belo Horizonte-MG-2002

- Participação no Fórum Técnico Lei Florestal "Um novo Enfoque" Belo Horizonte-MG-2002
- Participação no 22. Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) Joinville-SC 2003

- Participação na Ecolatina - 2006
.

Curso: gestãode áreas degradadas

- Participação no 24° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES)
Belo Horizonte - 2007

Currículo - Sérgio Iani Godinho - Engenheiro Ambiental /Esp.Eng Sanitária CREA-MG 93 340/D
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ART de Obra ou Serviço

Anotação de Responsabilidade Técnica ART

14201300000001192286

tei n° 6.496.de 7 dedeiembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia c Agronomia de Minas Gera.*
i RespCi&ave1 T«:n- <.<

EDUARDO DE MAGALHÃES PINTO GOMES

rnp 1403002203

l , tH.0.0000093
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CR8Ü

CONSELHO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 6S REGIÃO

CRBio-O^
ART N*

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Data

'43

Rubrica-

CONTRATADO
3 Registro no CRBio: 37349'4-D

2. Noine: Renè Ei|i Soma Hop

J5. E-rnail: renertojo@kd>lhyoto9y^corn.br

4. CPF: 054769966 21

6 tcl (31)9662 4472
8 Coffip

7. Enfl.: Av. Álvaro Augusto Leile. 232

Ml.UF MG

I 10. Cidade:'Lavras
CONTRATANTE

9 Baitro Olaria

13.Nome VERITAS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

| 15. ÇPfTcGC .CNPJ 10.516.778/0001-78

14. Registro Profissional: 43316

e-meil: na1alia®veritas8nqenhanaamolertUl.com.br

Fone:(84)4104-0200

momo. N> 6413

119 Cidade BELO HORIZONTE

118. Bairro Functonárioa"

17.Compl.:

l 12. CEP: 37200 000

22-Site: ^.¥MttM8noer..i«ta».itoü..ttl.cum t»
Í21.CEP 30110 039
DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
;) 23.2. Ocupação dncaiflaturtçào

20. UF. MG

23 Natureza (x I 23.1. Prestação de serviço

1.11 ) 1.21 ) 1.31 I 1.41 i 1.51 I t.6l ) 1.7U) 1.

M I b( ) c| I

> 1.91 I 1.101 ) 1.IK j

24. Identificação: "ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABAI.HO ECOORDENAÇÃO DO PROGRAMA Dl. MAONOS 11( (. I
MONITORAMENTO DA ICMOFAUNA ASSOCIADA AOS BANCOS Dh AKKIA QUB SURAO DRAGADOS NA \KI \ Dl
INFLUÊNCIA DA HIDI-ti -VIA DO MAM IK \ IMONITORAMENTO AMBILNTAl - PREVISÃO Dl- IMPA» [09 BI I WNTE
s DRAOAOEM

LO N*380Q006)'

25. Localização Geográfica (Município,': 25.1-do Trabalho: PortoVelho, RO
27.Fotma de participação: (

) individual

(xi equipe
29.Área do Conhecimento: (22) '( " |

25.2-da Sede: Lavras

Í26.UF:MG

•iiida equipe: 2 Biólogos

I30.Campo 06 Atuação: 1j i

?i ) -3(xl

4( i

31. Descrição sumaria (usar lonte Times NewRoman. 101

Eüabonçfe) de pi.m.. de Trabalha pesa aexecução do Programa de Diagnostico eMonitoramento da tenotaina Associa* - Banem de
Areia í|ih- tMtO Dragados na Área de Influência da Hidrovia do Madeira. OPTO0MM MD como objetivo gerar informações Hlf
para ideimlicar Mpossíveis impados dlfa&gBB dOMM bancos de areia nobre aictiotauna associada, tanto de iUcrOM eoaesretal CAW
,ii.

i .1.-mi pi.i|»n medidas de tniligaçuodos impii. 109

32.Valot: R$40.000,00

133Total de horas: 500

^.Início: Janeiro/2013

35 Término: Janeiro/2015

37. CARIMBO DO CRBio

36. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:'-5-" K

D*a:W/«/*«

fentas Engenharia Ãmííentn
Assinatura do Prolissional

AftitaaaekeM

fle6e«Mianie

(.IMITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONClJ
Declaramos a condusao do trabalho anotado na presente ART,
soücHamos o devida BAIXA (mito aos arqutvos desse CRBio.

Data:

'

/

Data:

/

/

AssmaUiia do Ptolissional

Data.

I

/

Assinatura e Catimbó do Contratante

Paia:

/

'

Assinatura do Pio'-

Assinatura e Carimbo do Contratante
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VERITAS
ENGENHARIA AMBIENTAL

Lavras, 16 de maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO EEXPERIÊNCIA
Eu, Sérgio lani Godinho, inscrito no RG N° MG 6.023.413 e no CPF N°.
057.464.706-60, portador do CREA CONFEA N° 140220762-0-D, declaro para os

devidos fins que componho a equipe da empresa Veritas Engenharia Ambiental
Ltda, responsável pela execução do "PROGRAMA DE ESTUDO DE QUALIDADE
FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA ASSOCIADA AOS BANCOS DE AREIA QUE
SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA DO MADEIRA
DE FORMA A MANTER O CALADO MÍNIMO EXISTENTE NO CANAL DE

NAVEGAÇÃO - (MONITORAMENTO AMBIENTAL - PREVISÃO DE IMPACTOS
REFERENTES À DRAGAGEM - LO N°580/2006)", declaro ainda ter aptidão e

experiência para realizar as atividades pertinentes a coordenação
e
responsabilidade técnica do programa, além das atividades relacionadas com as
comunidades bentônicas, fito e zoo plâncton.

(Sérgio l/ni Godinho
CREA CONFEA Ne 140220762-0

Veritas EngenhariaAmbiental

http://www.veritasengenharjaambiental.com.br/

AV. Contorno / 6413, 2« Anda | Bairro: Funcionários | CEP: 30.110.039 - Belo Horizonte/MG
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VERITAS

www.verhasengenhariaarriblental. com. br

ENGENHARIA AMBIENTAL
'3.
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Lavras, 16 de maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO EEXPERIÊNCIA
Eu, Eduardo de Magalhães Pinto Gomes, inscrito no RG N° MG .353.862 e no CPF
N°. 060.316.356-40, portador do CREA MG N° 93055-D, declaro para os devidos

fins que componho a equipe da empresa Veritas Engenharia Ambiental Ltda,
responsável pela execução do 'PROGRAMA DE ESTUDO DE QUALIDADE
FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA ASSOCIADA AOS BANCOS DE AREIA QUE
SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA DO MADEIRA
DE FORMA A MANTER O CALADO MÍNIMO EXISTENTE NO CANAL DE

NAVEGAÇÃO - (MONITORAMENTO AMBIENTAL - PREVISÃO DE IMPACTOS
REFERENTES À DRAGAGEM - LO N°580/2006)", e declaro ainda ter aptidão e

experiência para realizar as atividades pertinentes a coordenação
e
responsabilidade técnica do programa, além das atividades relacionadas com as
comunidades bentônicas, fito e zoo plâncton.

Eduardo de Magalhães Pintofiomes
CREAMGN?93055/D

Veritas Engenharia Ambiental

http://www.veritasengerihariaambiental.com.br/

AV. Contorno / 6413, 25 Andar | Bairro: Funcionários | CEP: 30.110.039 - Belo Horizonte/MG
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Rubr.:

Lavras, 16 de maiode 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO EEXPERIÊNCIA
Eu Renê Eiji Souza Hojo, biólogo, inscrito no RG N* M-8.350.539 eno CPF N*. 054.769966 -21,
portador do CRBIO N? 37349/04-D, declaro para os devidos fins que componho aequipe da

empresa Veritas Engenharia Ambiental, responsável pela execução do 'HNIMMM

DIAGNÓSTICO EMONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA AOS BANCOS DE AREIA
QUE SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA DO MADEIRA DE FORMA A
MANTER OCALADO MÍNIMO EXISTENTE NO CANAL DE NAVEGAÇÃO - {MONITORAMENTO
AMBIENTAL - PREVISÃO DE IMPACTOS REFERENTES ÃDRAGAGEM - LO N?580/2006) , e
declaro ainda ter aptidão e experiência para realizar as atividades pertinentes ao programa.

JLç (:^W rfefr
Renê Eiji Souza Hojo

CRBIO N2 37349/04-D

VeritasEngenharia Ambiental
••••!,combr/

AV. Contorno / 6413, 2'- Andar | Bairro: Funcionários | CEP". 30.110.039- Belo Horteonte/MG
TEL: 55 xxx (31) 4101-8226
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VERITAS

Lavras, 16 de maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO E EXPERIÊNCIA

Eu, Márcia Oliveira Barbosa Silva, bióloga, inscrita no RG N2 MG- 2.151.187 e no CPF N?.
478.540.816-20, portadora do CRBIO N? 13426/4-D, declaro para os devidos fins que
componho a equipe da empresa Veritas Engenharia Ambiental, responsável pela execução do

"PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA JCTIOFAUNA ASSOCIADA AOS
BANCOS DE AREIA QUE SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA DO
MADEIRA DE FORMA A MANTER O CALADO MÍNIMO EXISTENTE NO CANAL DE NAVEGAÇÃO

- (MONITORAMENTO AMBIENTAL - PREVISÃO DE IMPACTOS REFERENTES Ã DRAGAGEM LO NS580/2006)", e declaro ainda ter aptidão e experiência para realizar as atividades
pertinentes ao programa.

yrTàAxxJf:
Márcia Oliveira Barbosa Silva

CRBIO N2 13426/04-D

Veritas Engenharia Ambiental

AV. Contorno/ 6413, 22 Andar| Bairro: Funcionários | CEP: 30.110.039- Belo Horizonte/MG
TEL: 55 XXX (31) 4101-8226
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VERITAS
i NGI .NUARIAAMBIINTAI

Lavras, 16 de maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO EEXPERIÊNCIA
Eu, Felipe Talin Normando, inscrito no RG N° MG 10.308.666 e no CPF N°.

062.696.236-69, portador do CRBIO N° 57255/04-D, declaro para os devidos fins

que componho a equipe da empresa Veritas Engenharia Ambiental Ltda,

responsável pela execução do "PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E
MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA AOS BANCOS DE AREIA
QUE SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA DO
MADEIRA DE FORMA A MANTER O CALADO MÍNIMO EXISTENTE NO CANAL

DE NAVEGAÇÃO - (MONITORAMENTO AMBIENTAL - PREVISÃO DE

IMPACTOS REFERENTES À DRAGAGEM - LO N°580/2006)", e declaro ainda ter
aptidão e experiência para realizar as atividades pertinentes ao programa.

Içlw^eLçí

Felipe Talin Normando
CRBIO N? 57255/04-D

Veritas Engenharia Ambiental

htto://www.veritaseneenhariaambiental.com.br/

AV. Contorno / 6413, 2? Andar | Bairro: Funcionários | CEP: 30.110.039 - Belo Horizonte/MG
TEL: 55 xxx (31) 4101-8226
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Lavras, 16 de maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO EEXPERIÊNCIA
Eu, Débora Matioli Souza Hojo, bióloga, inscrita no RG N* MG-11.201.522 e no CPF N«.
014.150.036-02, portador do CRBIO N« 44320/04-D, declaro para os devidos fins que

componho aequipe da empresa Veritas Engenharia Ambiental, responsável pela execução do

"PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA AOS
BANCOS DE AREIA QUE SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA DO
MADEIRA DE FORMA AMANTER OCVLADO MÍNIMO EXISTENTE NO CANAL DE NAVEGAÇÃO

- {MONITORAMENTO AMBIENTAL - PREVISÃO DE IMPACTOS REFERENTES ADRAGAGEM LO N2580/2006)", e declaro ainda ter aptidão e experiência para realizar as atividades
pertinentes ao programa.

QÍUfo
Débora Matioli Souza Hojo

CRBIO N2 44320/04-D

Veritas Engenharia Ambiental
;_

AV. Contorno / 6413,29 Andar | Bairro: Funcionários | CEP: 30.110.039 -Belo Horizonte/MG
TEL: 55 xxx (31) 4101-8226
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Lavras, 16 de maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO EEXPERIÊNCIA
Eu, Diego Mendes Ferreira Nunes, biólogo, inscrito no RG N? MG-13.699.243 e no CPF N».

086.865.616-08, portador do CRBIO N? 80165/04-D, declaro para os devidos fins que

componho aequipe da empresa Veritas Engenharia Ambiental, responsável pela execução do
"PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA AOS
BANCOS DE AREIA QUE SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA DO

MADEIRA DE FORMA AMANTER OCALADO MÍNIMO EXISTENTE NO CANAL DE NAVEGAÇÃO

- (MONITORAMENTO AMBIENTAL - PREVISÃO DE IMPACTOS REFERENTES ÃDRAGAGEM LO N2580/2006)", e declaro ainda ter aptidão e experiência para realizar as atividades
pertinentes ao programa.

Diego Mendes Ferreira Nunes
CRBIO N? 80165/04-D

Veritas EngenhariaAmbiental
http://www.veritaseneenhariaambiental.com.br/

AV. Contorno / 6413, 2« Andar | Bairro: Funcionários | CEP: 30.110.039 - Belo Horizonte/MG
TEL: 55 xxx (31) 4101-8226
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Lavras, 16 de maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO E EXPERIÊNCIA

Eu, Leandro Alves Moreira, biólogo, inscrito no RG Ne M-13.371.248 e no CPF N». 062.188.64677, portador do CRBIO N« 49713/04-D, declaro para os devidos finsque componho a equipe da
empresa Veritas Engenharia Ambiental, responsável pela execução do "PROGRAMA DE
DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA AOS BANCOS DE AREIA

QUE SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA CO MADEIRA DE FORMA A
MANTER O CALADO MÍNIMO EXISTENTE NO CANAL DE NAVEGAÇÃO - (MONITORAMENTO
AMBIENTAL - PREVISÃO DE IMPACTOS REFERENTES Ã DRAGAGEM - LO NS580/2006)", e
declaro ainda ter aptidão e experiência para realizar as atividades pertinentes ao programa.

Leandro Alves Moreira

CRBIO Ne 49713/04-D

Veritas Engenharia Ambiental
'.br/

AV. Contorno/ 6413,22 Andar| Bairro: Funcionários | CEP: 30.110.039- BeloHorlzonte/MG
TEL: 55 xxx (31) 4101-8226
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Lavras, 16 de maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO E EXPERIÊNCIA

Eu, Maurício José Corrêa, inscrito no RG N° M-7.866.068 c no CPF N". 948.447.716-04.

portador do CRBIO Nu 76922/04-D,, declaro para os devidos fins que componho a equipe da
empresa Veritas Engenharia Ambiental, responsável pela execução do "PROGRAMA DE

DIAGNÓSTICO E

MONITORAMENTO

DA

ICTIOFAUNA ASSOCIADA AOS

BANCOS DE AREIA QUE SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA
HIDROVIA DO MADEIRA DE FORMA A

MANTER O CALADO MÍNIMO

EXISTENTE NO CANAL DE NAVEGAÇÃO - (MONITORAMENTO AMBIENTAL PREVISÃO DE IMPACTOS REFERENTES À DRAGAGEM - LO N°580/2006)w, e
declaro ainda ter aptidão e experiência para realizar as atividades pertinentes ao programa.

ofício José Corrêa
CRBIO N° 76922/04-D

Veritas Engenharia Ambiental

http://u v.w.veriiasc:!-.

al.com.br/

AV. Contorno / 6413,2" Andai | Bairro: Funcionários | CEP: 30.110.039 - Belo Honzonte/MG
TEL 55xxx(31)4101-822ó
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•

Lavras, 16 de maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO E EXPERIÊNCIA

Eu, Silvestre da Silva Souza, biólogo, inscrito no RG N9 M-7.006.235 e no CPF N2. 918.69641604, portador do CRBIO N8 49941/04-D, dedaro para os devidos fins que componho a equipe da
empresa Veritas Engenharia Ambiental, responsável pela execução do "PROGRAMA DE
DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA AOS BANCOS DE AREIA

QUE SERÃO DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA DO MADEIRA DE FORMA A
MANTER O CALADO MÍNIMO EXISTENTE NO CANAL DE NAVEGAÇÃO - (MONITORAMENTO
AMBIENTAL - PREVISÃO DE IMPACTOS REFERENTES À DRAGAGEM - LO Na580/2006)", e
declaro ainda ter aptidão e experiência para realizar as atividades pertinentes ao programa.

3

Silvestre da Silva Souza'
CRBIO m 49941/04-D

Veritas Engenharia Ambiental

•rn.br/

AV. Contorno/ 6413,2? Andar | i airro: Funcionários | CEP: 30.110.039- Belo Horúonte/MG
TEL: 55 XXX (31) 4101-8226
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Porto Velho, 16 do maio de 2013

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO E EXPERIÊNCIA

Eu, Dario Pires de Carvalho, inscrito no CPF N°. 011.627.987-77, portador do
CRBIO N° 52942/06 - D, declaro para os devidos fins que componho a equipe
responsável pela execução do
"PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS COMUNIDADES BENTÔNICAS, FITO

E ZOO_PLANCJON ASSOCIADA AOS BANCOS DE AREIA QUERERÃO
DRAGADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA DO MADEIRA DE
FORMA

A MANTER O CALADO

MÍNIMO

EXISTENTE

NO CANAL DE

NAVEGAÇÃO - (MONITORAMENTO AMBIENTAL - PREVISÃO DE IMPACTOS

REFERENTES À DRAGAGEM - LO N°580/2006)". Declaro ainda ter aptidão e
experiência para realizar as atividades pertinentes ao programa.

Dario Pires de Carvalho

CRBIO 52942/ 06 -D

s^°
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Fundação Universidade Federai de Rondônia
LABORATÓRIO DE ICTIOLOGiA E PESCA

DECLARAÇÃO
O solicitante Renê Eiji Souza Hojo (CRBio 37349/4-D), biólogo da empresa Veritas
Serviços de Meio Ambiente LTDA, cnpj: CNPJ: 10.516.775 / 0001-78 , coordenador
do Programa de Diagnóstico e Monitoramento da Ictiofauna Associada aos Bancos de
Areia que serão Dragados na Área de Influência da Hidrovia do Madeira de Forma a

manter o Calado Mínimo Existente no Canal de Navegação - (Monitoramento
Ambiental - LO N°580/2006), demonstra interesse em depositar parte do material
biológico coletado na Coleção Ictiológica da UNIR. Eu, Carolina R.C. Doria, na
condição de curadora da Coleção da UNIR, para os devidos fins, declaro que tenho
interesse em receber e tombar o material ictiológico, desde que: 1) o material tenha
valor cientifico, estejam em boas condições (íntegros) para tombamento de acordo
com a avaliação previa da curadoria; 2) todas as especificações sejam atendidas
(nome científico do táxon, data de coleta, coletor, método e local de coleta e

coordenada); 3)

a empresa se responsabilize em fornecer o material para

tombamento das amostras (vidraria, álcool e estantes): 4) que não exceda o número

máximo de 5 indivíduos por espécie de pequeno e médio porte, 1 de grande porte, e
um total de 5 mil indivíduos de pequeno porte. Este documento terá a validade por 12
meses, após a data de assinatura. Sendo de inteira responsabilidade do solicitante
encaminhar o material para tombamento, neste período. Informamos que o referido
material será tombado no acervo da coleção ictiológica desta instituição sob o
acrônimo UFRO-I, e que a curadoria desta coleçãose compromete em disponibilizá-lo
para a pesquisa científica.

Porto Velho, 04 de junho de 2013.
Por ser verdade firmamos o presente.
."- .
,v.».-^<--.
- '

ProÍ9- t>r9- Cfcfptfrsa R- C. 3òfÍJ

Ora. Carolina R. da Costa Doria

' '^S 6y<5°^' %*
Renê Eiji Souza Hojo

(solicitante)
Coordenadora do Laboratório de

Ictiologia e Pesca

Curadora da Coleção Ictiológica da Unir
Departamento de Biologia - NCET

Veritas Serviços de Meio Ambiente LTDA.
Coordenador do Programa de Diagnóstico e
Monitoramento da Ictiofauna Associada aos

Bancos de Areia que serão dragados na Areia
De Influência da Hidrovia do Madeira

J±' orfof/*/
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÂO CARLOS
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

uf^í-^r.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E BIOLOGIA EVOLUTIVA

Via Washington I.ufs. km 235 - Caixa Postal K7B
Pone/Fftx- (16) 3351-H322
CEP 135li5-nori - San Carlos - SP - Brasil
E-niall: secdebtSulscar.br

DECURAÇAO

0 solicitante Eduardo de Magalhães Pinto Gomes (CREA; 140200220 3). engenheiro da empresa
Veritas Serviços de Meio Ambiente LTDA, CNPJ. 10.516.775/0001 78, coordenador do Programa de

Estudo de Qualidade Física, Química e Biológica dos Bancos de Areia e da Água da Hidrovia do rio
Madeira - Monitoramento Ambiental, demonstra interesse em depositar parte do material
biológico coletado no Museu de História Natural do DEBE/UFSCar. Eu, José Valdecir de Lucca, na

condição de representante do Laboratório de Limnologia do Departamento de Ecologia e Biologia
Evolutiva da Universidade Federal de São Carlos tenho interesse em receber e tombar o material

bentônico, fitoplanctónico e zooplanctônico, desde que tenha valor científico, estejam em boas
condições (íntegros) e, que todas as especificações sejam atendidas (nome científico do táxon, data

de coleta, coletor, método, local de coleta e coordenada). Este documento terá validade por 42
meses, após a data de assinatura. Sendo de inteira responsabilidade do solicitante encaminhar o
material para tombamento. neste período. Informamos que o referido material será tombado no

acervo da coleção do Museu d? História Natural desta instituição e que a curadoria desta coleção
se compromete em disponibilizá-lo para pesquisa cientifica

Biólogo

Dr. José Vfildecir de Lucca
DEBE/UFSCar

São Carlos, 14 de maio de 2013.

pi 10 \b

&
f*fc
V

rfjp

Proc: í^/fl

/Q\ DNIT Ç

ífllHM

ti

MINISTÉRIO 008
TRANSPORTES

CODOMAR

e»littCOÍ H1SIER»«MII»

COMUNICADO

Assunto: Execução de Serviços de Dragagem de Manutenção (Desassoreamento) de calado
operacional da Hidrovia do Madeira, incluindo o Levantamento Topobatimétrico, ao longo de 1.092
km, no trecho compreendido entre Porto Velho (RO) e a sua foz no Rio Amazonas (AM).

Comunicamos que o trecho na comunidade PURUZINHO citado na LO n? 580/2006, quando
realizado o levantamento batimétrico, não apresentou sinais críticos, pois a lâmina d"agua no
local apresentou calado suficiente, não causando problemas à navegabilidade do rio. Por isso o
mesmo não será dragado no ano de 2i'13.

Atenciosamente,

ALESSANDRA DE JESUS LOPES

Chefe do Núcleo de Obras - NOM/AHIMOC

^
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 005252/2013

Assunto: Recurso sobre o Auto de Infração nQ 635534

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Apresenta análise da manifestação
complementar ao recurso administrativo
interposto nos autos do Processo ng
02001.009775/2009-11.

1. INTRODUÇÃO
O presente Parecer analisa o recurso apresentado pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) via ofício n° 977/DG, de 29 de maio de
2013, sobre o Auto de Infração (AI) nQ. 635534, série D, devido ao não cumprimento de
condicionantes da Licença de Operação nQ. 580/2006. O processo desta sanção
administrativa tramita neste Ibama sob o n9. 02001.009775/2009-11.

Tal ofício deveu-se a compromisso assumido pelo DNIT durante reunião
realizada na Câmara de Conciliação e Arbitragem em 06 de março de 2013 (Termo de
Reunião n9. 022/2013/CCAF/CGU/AGU-THP), à fim de argumentar complementarmente a
seu favor sobre o cumprimento das condicionantes. Ali inclui-se a Nota Técnica n°.
41/2013/CGMAB/DPP, de 22 de maio de 2013, a qual trata propriamente do recurso.

2. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
A Nota Técnica n9. 41/2013/CGMAB/DPP possui 11 parágrafos numerados, os
quais serão seqüencialmente aqui indicados entre parênteses "()" e avaliados.
(1)
Foi
argumentado
que
o
Parecer
Técnico
n9.129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 01 de setembro de 2009, não cogitou a
aplicação de multa, ao passo que consta nesse Parecer:
§77. Assim, baseados nas irregularidades
listadas neste Parecer quanto à infringência do artigo 66,
Inciso II, do Decreto 6514/2008, verifica-se a necessidade
de proceder a emissão de autuação administrativa para o
empreendedor, consubstanciado em Auto de Infração
devido às condicionantes não atendidas da LO

(Condicionantes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
2.14, 2.16 e 2.20).

^
IBAMA

Ê
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Por sua vez, diz o Decreto nQ 6.514, de 22 de julho de 2008, o qual "dispõe
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente":
«na*

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou
serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados

efetiva ou potencialmente poiuidores, sem licença ou
autorização dos órgãos ambientais competentes, em
desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas
legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$

10.000.000,00 (dez milhões de reais).

^

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas
quem:

I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz
funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a
licenciamento ambiental localizado em unidade de

conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em
áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas,

sem anuência do respectivo órgão gestor; e
II - deixa de atender a condicionantes

estabelecidas na licença ambiental. (Grifo nosso)

- (2) Foi argumentado que o DNIT está sujeito às regulações da Lei nQ.
8.666/1993, sendo que "internamente" esse Departamento adotava procedimentos
licitatórios somente após a emissão da Licença de Operação, demorando cerca de "18
meses".

Esta equipe entende que a estrutura interna, o planejamento e a capacidade
de ação de "empreendedores", sejam públicos ou privados, envolvidos no licenciamento
ambiental deve ser compatível com os requisitos legais e técnicos exigidos. As

peculiaridades em cada caso podem ser discutidas tecnicamente e, quando possível,
ajustadas, devendo ocorrer em momento prévio, preferencialmente.
- (3) Parágrafo apenas informa da contratação da empresa consultora
"VERITAS".

- (4) Apresentação das justificativas das condicionantes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
e2.7:

Condicionante 2.1 - Comunicar ao IBAMA-sede as datas de início e fim das

atividades de dragagem e/ou manutenção da sinalização;

Ajustificativa apresentada limita-se a dizer que foram apresentados^
IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

relatórios, "mesmo que intempestivamente". Porém, não foram apresentadas novas
documentações comprobatórias.
Segundo o Parecer Técnico n9. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA:
§9. Análise: de acordo com os documentos

emitidos pela AHIMOC e DNIT foram realizadas dragagens
no período de setembro a novembro de 2007, no entanto,
sem qualquer comunicação prévia ao IBAMA de suas datas
inicial e final.
Esses documentos da AHIMOC e do DNIT foram emitidos entre março e abril
de 2009. Ou seja, não houve o cumprimento "natural" da condicionante em seu prazo, mas
sim mediante a aplicação de instrumento de coerção (Notificação ng. 511479/IBAMA,
encaminhada pelo Ofício nQ. 250/2009/DILIC/IBAMA, em 16 de março de 2009), não
mudando o mérito da avaliação.

Condicionante 2.2 - Apresentar, em 60 dias antes das atividades de
dragagem, os mapas batimétricos dos locais a serem dragados, informando os volumes a
serem dragados em cada um dos passos, bem como indicando nos mapas as áreas de
despejo do material dragado;

Segundo o Parecer Técnico nQ. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA:
§14. Análise: de acordo com a condicionante, a
apresentação dos mapas batimétricos ao IBAMA deve
antever as ações de dragagem, o que não ocorreu para o
ano de 2007, em vista da realização da dragagem ter
ocorrido entre 01/09 e 31/10/2007. e os dados batimétricos

terem sido protocolados no IBAMA somente em 15/04/2009
(somente em arquivo digital). Grifo nosso.

Ajustificativa ora apresentada novamente remete à documentação entregue
em 2009, portanto, não mudando o mérito da avaliação.
Condicionante 2.3 - Apresentar, em 60 dias antes das atividades de

dragagem, a caracterização dos sedimentos especificamente nos locais a serem dragados
em conformidade com a Resolução CONAMA 344/04, incluindo a classificação
granulométrica dos sedimentos, conforme Tabela II e a análise de mercúrio, cádmio,

arsênico, chumbo e PAH's no sedimento. No decorrer das atividades de manutenção da
hidrovia e da avaliação dos resultados podem ser determinadas novas análises a serem
realizadas.

Segundo o Parecer Técnico ng. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA:

§Análise: da mesma forma que a condicionante
2.2, a caracterização dos sedimentos a serem dragados
(Resolução CONAMA 344/04) deveria ter sido enviada ao
IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

IBAMA antes da realização da dragagem, o gue não
ocorreu. O documento "Monitoramento Ambiental da

Hidrovia do Madeira" somente foi protocolado no IBAMA
em 02/01/2008. quase 90 dias depois do término da
dragagem. Grifo nosso.

Ajustificativa ora apresentada novamente remete à documentação entregue
em 2009, portanto, não mudando o mérito da avaliação.
Condicionante 2.4 - A realização da dragagem está condicionada à
aprovação prévia deste IBAMA dos dados elencados nas duas últimas condicionantes.
Segundo o Parecer Técnico n°. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA:
§20. Análise -.conforme a apreciação das
Condicionantes 2.2 e 2.3 acima, não houve atendimento

desta determinação da LO pelo DNIT.
Visto não haver mudança de mérito na avaliação das condicionantes 2.2 e 2.3,
também não pode haver nesta. Não foram apresentadas novas documentações
comprobatórias.
Condicionante2.5 - Na apresentação dos resultados das amostragens de
sedimentos a serem dragados, deverão ser demonstradas as metodologias empregadas na
coleta e análise das amostras, as quais devem estar de acordo com critérios definidos na
Resolução CONAMA 344/2004, além de especificar os limites mínimos de detecção para
cada parâmetro analisado.

Segundo o Parecer Técnico n9. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA:

§21. Análise: Foram apresentados os limite^
de detecção apenas para os metais, a partir do certificado
de calibração do espectrofotômetro de absorção atômica.
Solicita-se que os limites de detecção sejam apresentados
para todos os constituintes pesquisados, preferencialmente
na tabela onde são mostrados os resultados de

concentração desses constituintes.

§22. Não foram apresentados os laudos do
laboratório contendo os resultados das análises das

amostras, nos quais provavelmente constariam os limites
de detecção de cada método analítico utilizado.

Ajustificativa apresentada limita-se a dizer que foram apresentados
relatórios, "mesmo que intempestivamente". Porém, não foram apresentadas novas

documentações comprobatórias, portanto, não mudando o mérito da avaliação.
Condicionante 2.7 - Apresentar, em 60 dias antes das atividades de retirada fíL
WAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS :
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

de troncos caídos do leito do rio (paliteiros), informações sobre os locais de intervenção,
com coordenadas geográficas, prevendo os volumes a serem retirados, destinação da
madeira retirada, e o cronograma de realização dessas ações;
Segundo o Parecer Técnico n9. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA:
§27. Análise: os dados não foram apresentados

previamente à retirada de 1618 m3 de madeira (paliteiros)
ocorrida entre setembro e novembro de 2007.

Ajustificativa ora apresentada novamente remete à documentação entregue
em 2009, portanto, não mudando o mérito da avaliação. Não foram apresentadas novas
documentações comprobatórias.
Condicionante 2.8 - Realizar, em 60 dias, o cadastramento junto ao Sistema
DOF/IBAMA, de forma a proceder a emissão das devidas DOF's - Documentos de Origem
Florestal, constando a destinação dos volumes de madeira retirada do leito do rio, sendo
obrigatória a emissão desse documento para as atividades de transporte da madeira do
local de retirada até a área de destinação;

Segundo o Parecer Técnico n9. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA:
§30. Entretanto, como única medida para
atendimento dessa Condicionante, o DNIT apresentou
Ofício 482/200?VCGMAB/DPP/DN1T, de 21/04/2007, com os

seus comprovantes do Cadastro Técnico Federal junto ao
IBAMA.

§31. Assim, não foram apresentados os
DOF's - Documentos de Origem Florestal ou Guias
Florestais (no caso de Rondônia) para os
quantitativos de 1618,00 m3 de troncos retirados do
leito do rio em 2007, e carregados/transportados em
balsa, nem foram informados/descritos os locais de
destinação final dessa madeira.
Condicionante 2.9 - Realizar, imediatamente após a retirada dos troncos
caídos no leito do rio (paliteiros), a doação dos volumes de madeira retirada somente para
as Prefeituras Municipais ou Secretarias Estaduais de atuação social naquela região,
sendo vedada o aproveitamento econômico pela própria AHIMOC ou a venda ou doação a
empresas particulares e pessoas físicas; e

Condicionante 2.10 - Durante a doação da madeira deverá ser preenchido
o Termo de Entrega e Recebimento da madeira, com identificação do nome e CNPJ do
recebedor da madeira, devendo ser encaminhados estes documentos ao IBAMA, em

conjunto com os Relatórios de Destinação Social da madeira, num prazo de 90 dias depois
da doação;

IBAMA
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§34. Análise das condicionantes 2.9 e 2.10: nos

documentos apresentados pelo DNIT, não foram
apresentadas informações sobre os locais de destinação
final do volume de 1618 m3 de madeira retirada do rio

Madeira, e carregados/transportados em balsa pelo
empreendedor.

§35. Segundo o relatório, após a retirada dos
paliteiros do leito do rio, "os troncos retirados eram

transferidos da balsa para a terra firme", mas sem
qualquer detalhamento desses destinos, e quaisquer
informações sobre a possível doação da madeira.

Ajustificativa ora apresentada cita que o DNIT encontrou dificuldades para^1
realização dessas condicionantes, devido a falta de interesse das populações ribeirinhas e
das prefeituras. Não foi apresentada nenhuma documentação nova, não mudando o mérito
da questão.
- (5) Avaliado nas 3 condicionantes acima.

A parte seqüencial do Ofício n9 977/DG refere-se às condicionantes 2.14,

2.16 e 2.20, sem no entanto ali ter sido enumerado novo parágrafo.
Condicionante 2.14 - Realizar, num prazo de entre 10 e 20 dias após a
realização da atividade de dragagem, campanha para análise de ictiofauna e comunidade
planctônica e bentônica, em todos os pontos de dragagem e de deposição de material;
A justificativa ora apresentada argumenta que esta condicionante foi
parcialmente atendida, afirmando que apenas a campanha de ictiofauna não foi realizada.
Não foi apresentada nenhuma documentação nova.
Segundo o Parecer Técnico n9. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, as
demais partes desta condicionante apresentaram lacunas, as quais até o momento esta
equipe desconhece haver resposta, portanto não mudando o mérito da questão.
Esclarece-se que a entrega de um relatório de monitoramento, por si só, não
significa que sua avaliação seja considerada como "atendida" ou mesmo "parcialmente
atendida". O mérito do atendimento depende da integridade e completude do que se está
entregando.
Condicionante 2.16 - Apresentar, em 90 dias, e executar, após aprovação
do IBAMA, o Programa de Educação Ambiental, (...)

Segundo o Parecer Técnico n9. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA-.
§63. Apesar do Programa ter um conteúdo
mínimo para a sua aprovação, ainda resta o atendimento
da condicionante quanto à sua elaboração por técnico(s)
IBAMA
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com formação e experiência em atuação e/ou elaboração de
projetos dessa natureza, e com nível superior em curso
relacionada à área humana e/ou sócio-econômica. Assim,

fica impossibilitada a aprovação do presente Programa até
a apresentação do mesmo firmado por profissionais que
atendam aos critérios elencados na Condicionante.

Ou seja, o fato é que à época houve intervenções na Hidrovia sem, no entanto,
haver um Programa de Educação Ambiental (PEA) aprovado e, portanto, sem haver sua
execução - não mudando o mérito da questão.
Atualmente, estão em curso os trâmites para uma nova dragagem ainda em
2013.

Por

sua

vez,

em

11

de

outubro

de

2012,

o

Parecer

n9.

83/2012-COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA avaliou a "proposta de PEA" como satisfatória.
Condicionante 2.20 - Deverão ser remetidos ao IBAMA, semestralmente,

relatórios integrados de andamento da implantação das condicionantes desta Licença,
com documentação fotográfica.

Segundo o Parecer Técnico n9. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA:
§70. Análise: os relatórios de comprovação de
atendimento de condicionantes não foram apresentados na
periodicidade semestral requisitada na LO, lembrando que
somente as condicionantes 2.16 (Programa de Educação
Ambiental) e 2.18 (Comunicação de acidentes) demandam
esta periodicidade, (...)
A justificativa apresentada limita-se a dizer que foram apresentados
relatórios, "mesmo que intempestivamente". Não foram apresentadas novas
documentações comprobatórias. Portanto, não há alteração de mérito.
- (6) Sobre o valor da multa (R$ 240.000,00) é argumentado que seu valor é
arbitrário, pois não haveria dano ambiental.

Esta equipe não é responsável pelo cálculo do valor da multa, mas esclarece
que a existência de dano ambiental não é fator único a ser considerado na aplicação de
multas. Como exemplo, tem-se o exposto no item - (1), o não cumprimento de
condicionantes ambientais.

- (7) A decisão de suspensão ou cancelamento de uma licença ambiental,

motivada por circunstâncias graves, é uma ação dependente de avaliação do órgão
ambiental. Além da aplicação de sansões administrativas, o Parecer Técnico n9.
129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA também indicava esse risco:

§80. Quanto à situação grave de
descumprimento da maior parte das condicionantes da

Licença de Operação, torna-se necessário oficiar o DNIT da ^,
IBAMA
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possibilidade de suspensão da referida Licença, no caso de
subsistir tais pendências relacionadas ao controle e
monitoramento ambiental das intervenções no rio Madeira.
Após o encaminhamento de ofícios e notificações, bem como com a emissão

do Parecer Técnico n9. 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, o Ibama obteve algumas
respostas (as quais ratificam que não houve respeito as condicionantes da LO n9.
580/2006, culminando com a aplicação de multa).

- (8) É argumentado que a penalidade onera o erário, sem efeito restritivo à
continuidade da atividade.

Vale esclarecer que as ações governamentais estão sujeitas à legislação ,

ambiental, não sendo o empreendedor público excluído da obrigação de seu cumprimento.^7
- (9) Este parágrafo é composto de referências ao cumprimento atual da LO
n9. 580/2006 (renovada em 01/11/2012 e retificada em 06/02/2013).

- (10) e (11) Estes parágrafos trazem a conclusão do recurso apresentado,
já tendo sido abordados nos itens citados ao longo deste Parecer.
CONCLUSÃO

Esta equipe não encontrou justificativas que pudessem reverter as avaliações
negativas feitas anteriormente, as quais motivaram a geração do auto de infração.

Brasília, 25 de junho de 201:

jabriel Anggtti Magnin
Magnino
Analista Ambiental do(a) COPAH

Renata Pires Nogueira Lima
Analista Ambiental do(a) COPAH

/\/Jl*<x>rv>j>jLcr- M-oyjlÁrv- K&«.-yvvcJ

•^^\

Verônica Moreira Ramos

Analista Ambiental do(a) COPAH
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PAR. 005297/2013

Assunto: Hidrovia do Madeira - Plano de Dragagem e Programa de Comunicação Social.
Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Ementa: Avaliação do Plano de Dragagem da
Hidrovia do Madeira, de abril de 2013, e do

Programa de Comunicação Social - PCS.
Processo n9. 02001.001643/96-48.

INTRODUÇÃO:

Este Parecer analisa o Plano de Dragagem da Hidrovia do Madeira, protocolado em 30 de
abril de 2013 (sob o n9. 02001.007507/2013-32). A documentação é composta por dois

volumes, os quais visaram atender à Condicionante 2.2 da Licença de Operação nQ.
580/2006 (Retificação), emitida em 06 de fevereiro de 2013. Além disso, também avalia o
Programa de Comunicação Social - PCS.

Plano de Dragagem:

Segundo a Condicionante 2.2, as dragagens de manutenção somente poderão ser
efetuadas mediante autorização do IBAMA. A solicitação dessa autorização deverá ser
apresentada na forma de um Plano de Dragagem, o qual é ora avaliado.
O conteúdo do Plano de Dragagem, exigido na condicionante 2.2, será aqui itemizado para
fins de análise:

Item 1 •Batimetria prévia dos locais a serem dragados, informando os volumes de
sedimentos a serem removidos em cada um dos passos e indicando em mapas as áreas de
descarte;

COMENTÁRIOS: ( J^
IBAMA

l">'l- 1/6

27/06/2013 - 15:06

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

(i) Batimetria prévia dos locais a serem dragados: não foram encontrados - não
atendido;

(ii) Volumes de sedimentos a serem removidos em cada um dos passos e indicando em
mapas as áreas de descarte: atendido.

Segundo os documentos avaliados, são os seguintes os trechos a serem dragados, no
sentido de vazão do rio Madeira:

Volume de
TRECHO -

ESTADO

km de referência

sedimentos (m>) d° Tr<\cho (m)
Total:

617.834,03
Tamanduá - RO

Comprimento

N«.

recomendável de

*baseado nas

amostras

coordenadas

*1 a cada 500m

fornecidas

(RC 454)

1174

232.317,25

2.772

6

1161

81.944,94

2.225

5

Vila São Carlos - RO

1100

72.134,63

1.228

Curicacas - RO

1076

15.281,12

428

1

Papagaios - RO

1026

123.054,26

1.374

3

922

21.489,65

1.141

2

807

71.612,18

1.100

2

Cojubins/Mutuns RO

Salomão/Fausto AM
Três Casas - AM

Obs: medido a

partir da foz do rio
Madeira).

Obs: calculados

por cubagem.

Os locais de descarte foram apresentados em mapeamentos, sendo os mesmos
georreferenciados (inclusive os pontos dos polígonos de descarte, ou "bota-fora").
Basicamente os sedimentos dragados serão lançados próximo às margens, dentro do
próprio rio.
O tempo previsto para duração de toda a operação de dragagem é de 101 dias, porém a
execução da dragagem propriamente dita durará 80 dias.
Avaliou-se o Item 1 como parcialmente atendido (vide Conclusão).

Item 2 • Caracterização dos sedimentos a serem dragados conforme legislação vigente,
incluindo apresentação da malha amostrai. Devem ser expostas as metodologias de
amostragem e de análise, além de especificados os limites de quantificação para cada

parâmetro analisado; ^ .^ ,
IBAMA
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Rs'U1ílÜJ
COMENTÁRIOS:

^--WT/fffl

Foram coletadas amostras de sedimentos em todos os trechos, nas seguintes épocas:
• entre 10 e 11 de outubro de 2012 - Tamanduá, Cojubim e Papagaios; (águas baixas)
• entre 08 e 11 de março de 2013 - Vila São Carlos, Curicacas, Salomão/Fausto e Três
Casas, (enchente)

Os parâmetros analisados compreendem os descritos na Resolução Conama n9. 454/2012,
realizados em laboratório acreditado junto ao INMETRO (Bioagri - CRL 0172). As
amostras de sedimento de fundo foram coletadas utilizando-se de trado (1- campanha) e
draga de Petersen (2§ campanha).
Dentre os resultados, resumidamente foi demonstrada haver, entre os pontos amostrais,

diferenças de granulometria significantes (presença desde argilas até areias muito
grossas). Quanto às análises químicas, as amostras apresentaram baixas concentrações
dos parâmetros analisados, livre de contaminações (de acordo com a RC 454/2012);
citando o estudo realizado, "o sedimento de fundo dos trechos avaliados da Hidrovia do
rio Madeira não apresentam nenhuma inconformidade com o que define a resolução
CONAMA 454/2012".
Avaliou-se o Item 2 como atendido.

Item 3 • Descrição metodológica da execução da dragagem.
COMENTÁRIOS:

Informações constantes no volume chamado "PLANO DE DRAGAGEM - EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO (DESASSOREAMENTO) DE CALADO
OPERACIONAL DA HIDROVIA DO MADEIRA, INCLUINDO O LEVANTAMENTO
TOPOBATIMETRICO".

Esclarece-se que esta dragagem utilizará dragas de sucção e recalque, sendo dragado os
trechos já mencionados e indicados em mapeamento. O canal de navegação possui 60 m
de largura, por 3 m de profundidade.
Os locais dentro do canal de navegação onde o fundo encontra-se acima da cota -3m,
devidamente sinalizados nos mapeamentos protocolados, serão dragados quando o
levantamento topobatimetrico assim confirmar, sendo os sedimentos lançados em áreas
dentro do próprio rio (próximo aos trechos dragados), em locais que evitem que os
sedimentos retornem imediatamente para o canal de navegação.

Avaliou-se o Item 3 como atendido, ^-i^ .
IBAMA
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Programa de Comunicação Social - PCS:

Em atendimento à Condicionante 2.11, foi apresentada uma proposta de Programa de
Comunicação Social.

O Programa de Comunicação Social apresentado pelo empreendedor prevê a produção,
disponibilização e divulgação de informações sobre a ações de monitoramento ambiental
referente à dragagem de manutenção do canal de navegação do Rio Madeira. Pretende
criar um canal de comunicação entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) e as comunidades ribeirinhas, usuários da via navegável, instituições
governamentais e imprensa local.

Os objetivos apresentados pelo PCS aponta-se condizente com o Programa de
Comunicação Social no licenciamento ambiental, devendo apenas retirar o foco no
benefício e focar nos impactos.
O público-alvo do PCS foi definido a partir da identificação de grupos sociais mais
representativos das áreas direta e indiretamente afetadas pelo empreendimento. Como
diretamente afetas estão as comunidades de Tamanduá/RO, São Carlos/RO, Papagaios/RO
e Humaitá/AM e para esse público será adotada a linha de ação 1. Como indiretamente
afetada estão as instituições públicas, usuários da via navegável do rio e a imprensa de
Porto Velho/RO e para esse público será adotada a linha de ação 2.
O documento que apresenta o PCS informa que nas comunidades de Tamanduá/RO, São
Carlos/RO, Papagaios/RO e Humaitá/AM tem a predominância da cultura oral, por isso
será utilizado contato interpessoal com correspondente de campo para implantar as ações
de comunicação social. Serão realizadas ações de assessoria de imprensa para os grupos
indiretamente afetados somente na cidade de Porto Velho/RO.

Primeiramente o PCS terá a etapa preparatória que consiste em diagnóstico inicial para
mapear a comunicação, elaboração de materiais informativos, planejamento de
campanhas de esclarecimentos, treinamento de pessoal de campo e produção de boletins.
A etapa seguinte consiste em realizar atividades de comunicação para cada linha de ação:
campanhas de esclarecimento, campanhas durante a execução dos serviços de dragagem
de manutenção, prestação de contas, assessoria de imprensa e comunicação institucional.
E por fim, a etapa de conclusão com produção de boletins ao final de todos os serviços de
dragagem de manutenção, informando sobre o que foi realizado, ações de monitoramento
ambiental e Programa de Educação Ambiental realizados.
O documento detalha como será realizado o programa com cada linha de ação,

descrevendo como serão as campanhas, os materiais que serão distribuídos e as(
IBAMA
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apresentações a serem realizadas na comunicação institucional. O documento cita os
profissionais que executarão o PCS: 4 correspondentes de campo (1 de cada comunidade
diretamente afetada), 1 jornalista, 1 consultor, 1 designer gráfico e coordenador da
equipe.
Avaliou-se a proposta de PCS como atendida, com ressalvas (vide Conclusão).

CONCLUSÃO:

•• -....J^/J/
Rorx:

Plano de Dragagem:

Apesar de não ter sido apresentado o mapa batimétrico, os mapeamentos indicam quais
áreas possuem necessidade de dragagem (fundo do canal em cota acima de -3m). Nesse
sentido, esclarece o Plano que a dragagem será feita onde o levantamento
topobatimétrico confirmar.

Recomenda-se, portanto, que o levantamento topobatimétrico a ser realizado seja
encaminhado ao Ibama, juntamente com as demais documentações e relatórios do
cumprimento das demais condicionantes da Licença de Operação.

Programa de Comunicação Social - PCS:

O Programa de Comunicação Social apresenta-se de modo coerente com o praticado no
licenciamento ambiental e pode ser colocado em prática, mas solicitando a exclusão do
termo benefício nos seguintes itens:

• Item 3.1 Objetivos específicos: "Evidenciar a importância dos impactos positivos dos
serviços de manutenção para o desenvolvimento local e regional" (p. 4);
• Item 6.1 Etapa preparatória - Produção de mídias de Comunicação Social (p. 12):
- "a) Folder - (...) e os benefícios que os serviços irão trazer aos usuários da via
navegável...";
- "b) Cartaz - (...) explicando de forma simples e sintética os benefícios que os serviços
irão trazer aos usuários da via navegável";
• Item 7 Equipe técnica e mídias:

- itens a: "ressaltando os benefícios"; (X l
III \ MA
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item b: "devem ser enfatizados os benefícios do empreendimento";
item e: "ressaltando os benefícios).

Brasília, 27 de junho de 2013
Fernanda Mayumi Takeda
Analista Ambiental do(a) COPAH

Odkufi Arjãfc *7Yloo<^

iA*^*0

Y Gabriel Angotti Maquino

Analista Ambiental do(a) COPAH
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PAR. 005310/2013

^J]MOSJ
Assunto: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico para
realização de monitoramento ambiental na Hidrovia do Rio Madeira.
Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
REFERENCIA: OF 02001.010931/2013-64/DNIT

Ementa: Análise das complementações relacionadas
à solicitação de Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Material Biológico
para realização de monitoramento
ambiental da dragagem de manutenção da
Hidrovia do Rio Madeira. Processo nQ
02001.001643/1996-48.

I - INTRODUÇÃO
Por meio do Ofício nfi 230/2012/CGMAB/DPP, o Departamento Nacional de Infraestrutura

de Transportes (DNIT) encaminhou ao Ibama solicitação de emissão de Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ABio) para coleta de material
biológico para fins de monitoramento ambiental da dragagem de manutenção na Hidrovia
do Rio Madeira (protocolo MMA-IBAMA nQ 02001.003148/13-44, de 26 de fevereiro de
2013), no âmbito da Licença de Operação (LO) nQ 580/2006. Tal solicitação foi indeferida

pelo Ibama tendo em vista que verificou-se que alguns pontos necessitavam de maiores
esclarecimentos (Parecer nQ 004363/2013, de 19 de abril de 2013).

Informações relativas à análise da solicitação de emissão da ABio para coleta de material
biológico para o monitoramento em questão foram protocoladas no Ibama em 17 de junho
de 2013 (Ofício n°- 813/2013/CGMAB/DPP - protocolo nQ 02001.010931/2013-64), com

respostas ao solicitado pelo Ibama. Assim, o presente Parecer objetiva analisar esta
documentação.

II - ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O empreendedor deste processo de licenciamento é o DNIT. Foi apresentado certificado
de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal do Ibama, com validade até 13 de
agosto de 2013. Cabe ressaltar que, caso a ABio seja emitida, todos os envolvidos
(empreendedor, empresa consultora e técnicos) devem manter o CTF regular durante seu
tempo de vigência.

Também foi confirmado que o endereço da empresa de consultoria contratada para a

realização dos trabalhos, Veritas Serviços de Meio Ambiente, é o de Belo Horizonte, fírconforme consta no cadastro do Ibama. Destaca-se que o tempo de vigência do contrato
IBAMA
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entre o empreendedor e a empresa de consultoria é até 12 de setembro de 2015. Essa
data deve ser considerada na definição da validade, no caso de emissão da ABio.

Eguipe Técnica

Foi apresentada a lista da equipe técnica envolvida, com onze profissionais relacionados,
sendo dois coordenadores gerais e quatro envolvidos diretamente com as atividades de
campo. Os nomes destes seis profissionais deverão ser incluídos na ABio, caso seja
emitida.

Foi apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de um coordenador técnico
executor da coordenação geral e de um coordenador técnico executor da equipe, sendo o
primeiro relacionado à atividade de monitoramento da qualidade de bentos, fito e w
zooplâncton e o segundo para o monitoramento da ictiofauna.
Também foram encaminhadas as declarações de aptidão e os Certificados de
Regularidade de todos os técnicos. Como exposto anteriormente neste Parecer, todos os
envolvidos devem manter o CTF regular durante o tempo de vigência da ABio, a ser
eventualmente emitida.

Carta de Aceite da Instituição depositária

Foi apresentada declaração do Laboratório de Ictiologia e Pesca, Fundação Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), Porto Velho/RO, demostrando interesse em receber o

material ictiológico. Cabe ressaltar que foram mencionados quatro pontos que devem ser
seguidos para o devido tombamento do material, com destaque para a exigência de que
"não exceda o número máximo de 5 indivíduos por espécies de pequeno e médio porte, 1

de grande porte e um total de 5 mil indivíduos de pequeno porte". Adicionalmente, £
recomenda-se que após identificação e tomada das medidas necessárias, os espécimes

sejam devolvidos ao rio. Foi informado também, que o documento tem validade até junho
de 2014, caso estejam previstas coletas em um período posterior a este, deve-se

providenciar a prorrogação deste prazo em tempo hábil e o envio de documentação
comprobatória ao Ibama.

Também foi encaminhada declaração do Laboratório de Limnologia do Departamento de

Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São
Carlos/SP, demostrando interesse em receber material bentônico, fito e zooplanctônico,

para fazer parte do acervo do Museu de História Natural desta instituição. Avalidade
deste documento é de 42 meses a partir de maio de 2013.

Unidades de Conservação (UC); Terras Indígenas (TI) e/ou Quilombolas

Como se verifica aexistência de UC nas proximidades do rio, tendo como limite suas ^
margens, mesmo que não havendo previsão de amostragens no interior dessas áreas (pois)
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o rio, propriamente dito, não entra em seus limites) essa equipe técnica continua com o
entendimento de que é necessária uma comunicação por parte do empreendedor aos
respectivos órgãos gestores, de que tais atividades de dragagem e monitoramento
ambiental serão desenvolvidas no leito do rio no âmbito do processo de licenciamento
ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira.
Local de Estudo e Períodos de amostragem

Conforme a Condicionante Específica 2.8 da LO n9 580/2006, as amostragens de plâncton,
ictiofauna e bentos devem ser realizadas nos trechos onde se localizam os bancos de areia

que serão dragados para a manutenção do calado do canal de navegação da hidrovia. O
monitoramento da comunidade bentônica deve ser realizado antes da dragagem, com

amostras em 4 pontos: três pontos em cada trecho a ser dragado e um ponto em uma área
de referência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Os monitoramentos das
comunidades planctônicas e da ictiofauna deverão ser realizados em cada trecho de

dragagem, com um ponto de amostragem à montante e outro à jusante do trecho de
dragagem/descarte, sempre em momento concomitante à operação de dragagem.
O Plano de Dragagem protocolado em 30 de abril de 2013 (protocolo nQ
02001.007507/2013-32) indica que no ano de 2013 os trechos Tamanduá, Cojubim/Mutuns,
São Carlos, Curicacas, Papagaios, Salomão/Fausto, e Três Casas deverão ser dragados. A
LO nQ 580/2006 indica os trechos Três Casas-AM (km 807), Puruzinho-AM (km 885),

Salomão/Fausto-AM (km 922), Papagaios-RO (km 1026), Curicacas-RO (km 1076),
Cojubim/Mutuns-RO (km 1161) e Tamanduá-RO (km 1174). Assim, dos trechos originais
da LO não haverá dragagem em Puruzinho/AM, já o trecho São Carlos/RO, que não estava
previsto na LO, irá sofrer dragagem no ano de 2013. Cabe ressaltar que a Condicionante
Específica 2.3. da referida LO indica que novas áreas com demandas de dragagem, além
das elencadas na licença, devem ser previamente comunicadas ao Ibama, visando à
emissão de autorização específica. Assim, como os trechos que serão de fato dragados
podem variar de um ano para o outro recomenda-se que em uma eventual emissão da
ABio, a mesma se reporte sempre aos trechos elencados no Plano de Dragagem, que deve
sempre ser aprovado pelo Ibama antes da realização da dragagem (Condicionante
Específica 2.2).
Ainda com relação à Condicionante Específica 2.8 da LO ng 580/2006, devem ser
ressaltadas dentre as espécies identificadas, aquelas exóticas, as potencialmente
invasoras e as ameaçadas de extinção. O Quadro 1 apresenta informações sobre os pontos
das amostragens de biota aquática.

Quadro 1: Locais previstos para as amostragens de biota aquática (Plano de Trabalho,

2013). (Projeção UTM, zona 20S, DATUM SIRGAS 2000).
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01

Km

Trecho a

referência

dragar

807

Pontos amostrais

Latitude (S)

Longitude (E)

Montante

9229044,0

535362,0

Três Casas

Central

9229498,0

535592,0

(AM)

Jusante

9229946,0

535764,0

Área de referência 9229777,513 535140,843

02

922

Salomão/
Fausto (AM)

Montante

9156666,0

506862,0

Central

9156954,0

506666,0

Jusante

9157252,0

506471,0

Área de referência 9156846,502 506384,597

03

1026

Montante

9095715,0

492370,0

Central

9095599,0

493111,0

Jusante

9095427,0

493789,0

Papagaios (RO)

Área de referência 9095955,038 491665,624

04

1076

Montante

9083337,0

457911,0

Central

9083560,0

457893,0

Jusante

9083901,0

457868,0

Curicacas (RO)

Área de referência 9083487,711 457483,527

05

1100

Montante

9064856,0

443050,0

Vila São

Central

9065213,0

443632,0

Carlos (RO)

Jusante

9065597,0

444227,0

Área de referência 9064876,084 442386,946

06
\J*J

1161
11U1

Montante

9053487,0

427927,0

Cojubim/

Central

9053338,0

429127,0

Mutuns (RO)

Jusante

9053002,0

430166,0

Área de referência 9052316,529 430763,564

07

1174

Tamanduá (RO

Montante

9045052,0

406271,0

Contrai

9045263,0

407746,0

Jusante

9046209,0

408923,0

Área de referência 9045629,265 406769,83

Levando em consideração que os pontos a serem dragados podem variar de um ano para o
outro esse equipe técnica entende que deve-se visar conhecer a dinâmica da hidrovia
como um todo, assim recomenda-se que seja realizado estudo similar ao realizado no

âmbito do processo de licenciamento da Hidrovia do rio São Francisco (processo nõ ^
02001.007331/2002-66) que, a partir de modelagem matemática e considerando os dados
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geológicos e hidrológicos disponíveis para a hidrovia, foram definidos pontos prioritários
para levantamento de dados primários ao longo da hidrovia (Estudo protocolado no Ibama
sob ne 02001.006222/2013-84, de 11 de abril de 2013).

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise da nova documentação encaminhada pelo empreendedor, com o objetivo de
subsidiar o pedido de emissão da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico, essa equipe técnica recomenda a emissão da autorização, visando a realização
de Monitoramento Ambiental no âmbito do licenciamento ambiental da dragagem de
manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.

Destaca-se que a Autorização contemplará as coletas de plâncton, ictiofauna e bentos,
entretanto devem ser incluídas nos relatórios a serem encaminhados ao Ibama

informações sobre eventuais registros de avistamentos de indivíduos de Trichechus
inunguis (peixe-boi-da-amazônia), Inia geoffrensis (boto cor-de-rosa) e Sotalia fluviatilis
(tucuxi) ocorridos durante as atividades de dragagem e monitoramento ambiental.

Ressalta-se que o monitoramento seja executado conforme aprovado e segundo as
orientações do Ibama. Além disso, os relatórios dos estudos devem ser enviados ao Ibama
em uma versão impressa e duas digitais (uma para a COPAH/CGTMO/DILIC e outra para a
CGFAP/DBFLO). Deve-se também apresentar as informação (dados brutos, resultados,
listagens) de forma padronizada, com vistas a alimentar o banco de dados do Ibama,
conforme tabela anexa a este parecer (Anexo I).

Sobre o prazo de validade da Autorização, anteriormente o empreendedor havia solicitado
que a validade da ABio fosse a mesma da LO nQ 580/2006, ou seja, 01 de novembro de
2016. Na nova documentação, a empresa de consultoria sugere que a validade da ABio
seja de 12 meses. Como informado no Plano de Trabalho que o contrato entre o DNIT e a
empresa consultora tem vigência até 12 de setembro de 2015, essa equipe técnica
entende que a ABio em nome da empresa consultora deva ter a mesma validade do
contrato, sendo que, em momento oportuno, o DNIT deve solicitar ao Ibama renovação, de
forma a dar continuidade ao monitoramento ambiental.

Adicionalmente, sugere-se que as seguintes condicionantes sejam incorporadas à
Autorização:

- solicitar prorrogação do prazo da declaração da Fundação Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), Laboratório de Ictiologia e Pesca, de Porto Velho/RO, apresentar ao
Ibama documentação comprobatória; e
- dar ciência aos órgãos gestores das Unidades de Conservação que margeiam a Hidrovia

do Rio Madeira de que atividades de monitoramento ambiental, com coleta de material

/j_

biológico, estão ocorrendo na região, como parte do processo de licenciamento ambiental
.
d2^
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da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, e encaminhe cópia desta documentação ao
Ibama em 90 dias.

- manter o CTF regular durante o tempo de vigência da Autorização.

Recomenda-se ainda que seja realizado estudo similar ao realizado no âmbito do processo
de licenciamento da Hidrovia do rio São Francisco para definição dos pontos prioritários
para levantamento de dados primários ao longo da Hidrovia do Madeira.

É o parecer. Àconsideração superior.
Brasília, 28 de junho de 2013
Renata Pires Nogueira Lima
Analista Ambiental do(a) COPAH

\AAty\í\AC\ l-fí%xW/tc-jVirginia Lauria Filgueiras
Analista Ambiental do(a) COPAH

l/j"VA~-C
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Comprimento

1 atitude

Longitude

Coordenadas Geográficas

l'eso

amostragem

Método de

gonadal

maturação

Estágio de
Estágio de

Apeirecho

desenvolvimento

Tipo

Situação
especial

Numeração

Marcação

Categoria

Estágio de maturação gonadal —informar as condições reprodutivas do indivíduo de ictiofauna coletado.
Estágio de desenvolvimento - informação sobre a fase de desenvolvimento do indivíduo: p.ex - filhote, jovem ou adulto.

•
•

Picinn I òc 3

Peso - informar o peso (em gramas) do indivíduo de ictiofauna coletado.

Comprimento —informar 0 comprimento (em centímetros) do indivíduo de ictiofauna coletado.

•

Ordem - ordem à qual pertence o indivíduo.

•

•

para cada nível, utilizando numeração própria e seqüencial, fazendo sempre referência ao nível abaixo.
Espécie - nome científico do espécime registrado capturado/coletado.
Gênero —gênero ao qual pertence o indivíduo.
Família - família à qual pertence o indivíduo.

•
•
•

ID - identificação do indivíduo registrado capturado/coletado em campo.

registro

Período de

Ordem

Sítio amostrai - identificação do local do registro/captura/coleta do indivíduo. A numeração deve fazer referência aos níveis hierárquicos adotados, por exemplo: transecto. parcela c
subparcela em que o indivíduo foi registrado capturado coletado. Desse modo. novas colunas devem ser inseridas se um sistema de amostragem hierárquico for adotado, uma coluna

Dia

família

•

Mês

Gênero

Modelos de planilha de dados brutos

•

Metadados:

Número de

tombamento

tombamento

ano

Ano

Popular

Nome

Estação do

Espécie

Instituição de

Corpo

hídrico

Bacia

amostrai

Sitio

hidrográfica

li)

Modelo - Biota aquática

Anexo 1

i

farde- 12h00 às I7h59:
Noite-181)00 às 23h59:

Madrugada - OOhOO às 05h59.

•

•

Manhã-06h00 às llh59:

Pasmo: òc :

Nome popular- nome popular do individuo coletado (somente para biota aquática).

Número de tombamento - informar o número detombamento conferido pela instituição receptora ao indiv iduo coletado.

Apetrecho - indicar o apetrecho utilizado para o registro captura coleta do indiv iduo.
Marcação - identificar otipo (ex.: anilha, colar, chip) eanumeração da marcação eventualmente utilizada no indiv iduo capturado.
Instituição detombamento - informar o nome da instituição que recebeu o indiv iduo coletado.

Método de amostragem - indicar qual o método utilizado na amostragem do indivíduo.

geográficas em grau decimal e datum horizontal SAD-69.

Coordenadas geográficas - informar as coordenadas geográficas (latitude e longitude) do local de registro/captura'coleta do indivíduo, utilizando para tanto sistema de coordenadas

cada período:

Período de registro - indicar operíodo do dia - manhã, tarde, noite, madrugada - em que foi realizado oregistro captura/coleta do indiv iduo. Considerar os seguintes horários para

Ano - ano em que foi realizado o registro/captura/coleta do individuo.
Mês - mês em que foi realizado o registro/capturacoleta doindivíduo.
Dia - dia em que foi realizado o registro/captura coleta doindiv iduo.

Bacia hidrográfica - informar onome da bacia hidrográfica na qual foi registrado/capturado coletado oindivíduo.
Corpo hídrico - informar o nome do corpo hídrico no qual foi coletado o indivíduo.
Estação do ano - informar aestação do ano - verão, inverno, outono ou verão - em que foi realizado oregisiro/captura/colcta do indivíduo.

invasora, de risco epidemiológico. migratória, reofílica. sobreexplotada ou ameaçada desobrccxplotação.

Situação especial - situação da espécie: endêmica, rara. não descrita previamente para aárea ou pela ciência, indicadora de qualidade ambiental, de importância econômica, cinegética.

1 de 09 12/2010). a União Internacional para a Conservação da Natureza - IUCN, o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção - MMA. 2008. a instrução Normativa
do MMA n° 3 de26/05/2003. asInstruções Normativas doIbama. n" 5.de 21/05 2004. e n" 52. 08/11/2005. além de listas oficiais estaduais de espécies ameaçadas, quando existentes.

Categoria - indicação da categoria de espécie ameaçada da espécie, utilizando como referências os anexos da Cl 1ES (Decreto n° 3.607. de 21/09/2000. e Instrução Normativa MMA n°
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DESPACHO 015332/2013 COPAH/IBAMA

Brasilia, 01 de julho de 2013

ÀCoordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
Assunto: Licenciamento Ambiental da Hidrovia do Rio Madeira

Estou de acordo com o Parecer 5310/2013 quanto à emissão da Autorização de Coleta,

Captura e Transporte de Fauna nQ 281/2013, no âmbito do Licenciamento Ambiental da
Hidrovia do Rio Madeira.

:y*'|ClMc.vwG\ \<Uaaa<;

MARIANA GRACIQSA/PEREIRA
Coordenadora da COPAH/IBAMA
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DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA
N° 02001.001643/1996-48

•

ATIVIDADE

•

TIPO

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 281/2013

12 de setembro de 2015

LEVANTAMENTO
RECURSOS FALNÍSTICOS

[x] MONITORAMENTO

•

RESGATE/SALVAMENTO

[X] RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira

EMPREENDEDOR: Departamento Nacional de Infraestrutura deTransportes (DNIT)
CNPJ: 04.892.707/0001 -00

CTF: 671360

ENDEREÇO: SAN Q. 03 BIA Ed. Núcleodos Transportes - Brasília- DF

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Veritas Serviços de Meio Ambiente Ltda.
CNPJ/CPF: 10.516.775/0001-78

CTF: 3758860

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Sérgio IaniGodinho
CPF: 057.464.706-60

CTF: 1223311

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Amostragem de: 1) Pláncton: coletas realizadas em cada trecho de dragagem, com um
ponto de amostragem à montante e outro à jusante do trecho de dragagem/descarte, sempre em momento concomitante à

operação de dragagem. Rede de de pláncton; 2) Macrofauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem, em 4 pontos
(3 em cadatrecho a ser dragado e 1 em umaárea de referência). Pegador van Veen; e 3) Ictiofauna: coletas realizadas em
cada trecho de dragagem, com um ponto de amostragem à montante e outro à jusante do trecho de dragagem/descarte,
sempre em momento concomitante à operação de dragagem, bateria de redes malhadeiras e métodos complementares.
Após a biometria os espécimes da ictiofauna serão devolvidos ao rio, somente serão transportados para laboratório os
indivíduos considerados inaptos.

De acordo com a Condicionante Específica 2.9 da LO n° 580/2006, devem ser incluídas nos relatórios a serem

encaminhados ao Ibama informações sobre eventuais registros de avistamentos de indivíduos de Trichechus inunguis
(peixe-boi-da-amazônia), Iniageoffrensis (boto cor-de-rosa) e Solaliafluvialilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades de
dragagem e monitoramento ambiental.

ÁREAS AMOSTRAIS: As coletas serão efetuadas em passos localizados no Rio Madeira, entre a município de Porto
Velho/RO e a foz do Rio Madeira no Rio Amazonas, conforme apresentado no Plano de Dragagem anual aprovado pelo
Ibama.

PETRECHOS: Fitoplâncton - Rede de 20 um de malha e abertura de 30 x 70 cm e Zooplâncton - rede de 68 um de
malha com abertura de 30 x 70 cm ; Macrofauna bentônica - pegador van Veen com área de 0,377 m2; Ictiofauna - redes

malhadeiras de malhas 20. 30, 40, 50, 60, 70 e 80, 90, 100, 120 mm entre nós opostos; rede de arrasto (5 mm entre nós);
tarrafas (de fundo e de meio água) de diversos tamanhos; espinheis; anzol (diversostamanhos) e linha.
DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material ictiológico: Laboratório de Ictiologia e Pesca. Fundação Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), Porto Velho/RO. O material da ictiofauna destinado não deve exceder o máximo de 5

indivíduos de espécies de pequeno e médio portes, 1 indivíduo de grande porte e um total de 5 mil indivíduos de pequeno
porte.

Material bentônico, fito e zooplanctônico: Laboratório de Limnologia do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos/SP.

AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADASNA(S) FOLHA(S) EM ANEXO.
LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

Brasília.

01

ML 2013

)1AJ^
Gisela Damm Foraílini
DILOBAMA
Diretora
1/3
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DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 02001.001643/1996-48

N° 281/2013

12 de Setembro de 2015

ESTA AUTORIZAÇÃO NÃO PERMITE:

1. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM ÁREA PARTICULAR SEM O
CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO;

2. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
FEDERAIS, ESTADUAIS, DISTRITAIS OU MUNICIPAIS, SALVO QUANDO ACOMPANHADAS DA
ANUÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRADOR COMPETENTE;

3. COLETA/TRANSPORTE DE ESPÉCIES LISTADAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 03/2003
E ANEXOS CITES, BEM COMO AS INs MMA 05/2004 e 52/2005;

4.COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO POR TÉCNICOS NÃO LISTADOS NESTA AUTORIZAÇÃO;
5. EXPORTAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO;
6. ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO CONSTANTE NA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.186-16. DE 23 DE AGOSTO DE 2001;

Observação: As autorizações obtidas por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade
(SISBIO) não podem ser utilizadas para a coleta de material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental deempreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:
CPF/CTF:

NOMES:

057.464.706-60/1223311

Sérgio lano Godinho (Coordenador)
Eduardo de Magalhães Pinto Gomes (Coordenador)

060.316.356-40/1223312

Leandro Alves Moreira

062.188.646-77/4726171

Maurício José Corrêa

948.447.716-04/4851773

Silvestre da Silva Souza

918.696.416-04/2921099

Dario Pires de Carvalho

011.627.987-77/665014

AUTORIDADE EXPEDU)ORA (ASSINATURA E CARIMBO):
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 02001.001643/1996-48

N° 281/2013

12 de Setembro de 2015

CONDICIONANTES:

1. CONDIÇÕES GERAIS:
1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras.

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta
autorização caso ocorra:

a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da autorização; e

c) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
1.3. A ocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a" e "1.2.b" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a equipe
técnica, à aplicaçãode sanções previstas na legislação pertinente.

1.4. Todos os produtos gerados com os dados oriundos das atividades de monitoramento ambiental do empreendimento artigos, teses e dissertações, dentre outras formas de divulgação - devem citar a origem dos dados: Licenciamento
Ambiental Federal.

1.5. O pedido de renovação, casonecessário, deverá ser protocolado 60 (sessenta) dias antesde expirar o prazo de validade
desta Autorização.

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Solicitar prorrogação do prazo da declaração da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Laboratório de
Ictiologia e Pesca, de Porto Velho/RO em tempo hábil e apresentar ao Ibama documentação comprobatória.
2.2. Dar ciência aos órgãos gestores das Unidades de Conservação que margeiam a Hidrovia do Rio Madeira de que as
atividades de monitoramento ambiental, com coleta de material biológico, estão ocorrendo na região, como parte do

processo de licenciamento ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, e encaminhar cópia desta documentação
ao Ibama em 90 dias.

2.3. Manter o CTF regular durante o tempo de vigência da Autorização.
2.4. O Relatório consolidado final deve ser encaminhado (uma via impressa e duas vias digitais), contento análise e
apresentação dos resultados, contemplando, ainda, os itens a seguir:

a) lista de espécies encontradas, forma de registro e habitat, destacando as espécies ameaçadas de extinção (Lista
Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN, Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do MMA e
lista estadual da fauna ameaçada. Outras listas podem ser usadas de forma complementar), endêmicas, raras, não
descritas previamente para a área estudada oupela ciência, passíveis deserem utilizadas como indicadoras dequalidade
ambiental, de importância econômica e cinegética, exóticas, potencialmente invasoras ou de risco epidemiológico,
inclusive as domésticas e migratórias;

b) caracterização do ambiente encontrado na área de influência do empreendimento, com descrição dos tiposde habitats

mapeados com indicação dos seus tamanhos em termos percentuais e absolutos, além de indicar os pontos amostrados
para cada grupo taxonômico;

c) esforço e eficiência amostrai, parâmetros de riqueza e abundância de espécies, índice de diversidade e demais
análises estatísticas pertinentes, contemplando a sazonalidade emcadaárea amostrada;
d) anexo digital em planilha editável incluindo lista dos dados brutos dos registros de todos os espécimes - forma de
registro, local georreferenciado em resolução compatível para visualização (Sistema de Coordenadas Planas, Projeção
UTM, DATUM SAD-69), habitat e data;

e) detalhamento da captura, triagem e demais procedimentos adotados para os exemplares capturados ou coletados,
informando o tipo de identificação individual, registro e biometria; e

0 carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos de cada espécie e a
marcação individual e permanente utilizada em cada espécime.
2.5. O coordenadordeve enviar declaração anexa ao relatório se responsabilizando pelo seu conteúdo.
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OF 02001.009130/2013-56 DILIC/IBAMA

Brasília, 01 de julho de 2013.

Ao Senhor

General Jorge Ernesto Pinto Fraxe

Diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Setor de Autarquias Norte, Qd. 3, Lt A- Ed. Núcleo dos Transportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.040-920

Assunto: Dragagem da Hidrovia do Madeira
Senhor Diretor,

1.
No âmbito do processo de licenciamento n9. 02001.001643/96-48 - "Dragagem Hidrovia doRio Madeira (Manutenção)", informo que fica aprovado o Plano de Dragagem
(de abril de 2013, protocolado neste Ibama com o n°. 02001.007507/2013-32) para a

execução da dragagem de manutenção na Hidrovia do Madeira, no ano de 2013, nos
seguintes trechos: Tamanduá - RO, Cojubins/Mutuns - RO, Vila São Carlos - RO,
Curicacas - RO, Papagaios - RO, Salomão/Fausto - AM e Três Casas - AM.
2.

Foram emitidos os Pareceres n9. 005297/2013 e n9. 005310/2013, os quais

avaliaram o Plano de Dragagem da Hidrovia do Madeira, de abril de 2013, o Programa de
Comunicação Social - PCS, e as complementações relacionadas à solicitação de

Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico para realização de

monitoramento ambiental da dragagem de manutenção desta hidrovia. Tais documentos

podem ser consultados na página eletrônica do Ibama, seguindo ocaminho:
www.ibama.gov.br -* Licenciamento Ambiental -» Consulta -* Empreendimentos -»

(preencher Número do Processo) 02001.001643/96-48 -» Pesquisar -» Dragagem Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção) -» Documentos do Processo

3.
Encaminho, ainda, a Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico nQ. 281/2013, referente ao monitoramento da biota aquática.

4

Ressalto que os Pareceres supracitados trazem orientações e recomendações

que devem ser cumpridas e, quanto a Autorização 281/2013, possuindo a mesma
IBAMA
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condições gerais e específicas.

5.

Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários

sobre o assunto.

Atenciosamente,

i-WA^
GIStiLA DAMM FORATTINI

Diíetora da DILIC/IBAMA

IBAJVÍA
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OF 02001.009131/2013-09 DILIC/IBAMA

Brasília, 01 de julho de 2013.

Ao Senhor

Marcelo Marcelino de Oliveira

Diretor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Setor Sudoeste.
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.670-350

Assunto: Licenciamento ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do
Rio Madeira.

Senhor Diretor,

Em relação ao licenciamento ambiental da dragagem de manutenção
Hidrovia do Rio Madeira, entre a cidade de Porto Velho/RO e sua foz no Rio Amazonas,

informo: (i) foi renovada a Licença de Operação nõ 580/2006 até 1 de novembro de 2016

e (ii) está prevista a realização de dragagem de manutenção, a se iniciar no mês de julho
de 2013.

Maiores informações sobre este processo de licenciamento ambiental estão
disponíveis para consulta no endereço eletrônico http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
-> consulta -> empreendimentos -> processo ns 02001.001643/96-48 -» documentos do
processo.

Sem mais pelo momento, encontro-me à disposição para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

GISEM DAMM FORATTINI

Diríora da DILIC/IBAMA

IBAMA
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OF 02001.009133/2013-90 DILIC/IBAMA

Brasília, 01 de julho de 2013.
À Senhora
Nanei Maria Rodrigues da Silva
Secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental/Ro

Estrada do Santo Antônio nQ. 5323. Triângulo.
PORTO VELHO - RONDÔNIA
CEP.: 76.805-810

Assunto: Licenciamento ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do
Rio Madeira.

Senhora Secretária,

Em relação ao licenciamento ambiental da dragagem de manutenção
Hidrovia do Rio Madeira, entre a cidade de Porto Velho/RO e sua foz no Rio Amazonas,

informo: (i) foi renovada a Licença de Operação nQ 580/2006 até 1 de novembro de 2016

e (ii) está prevista a realização de dragagem de manutenção, a se iniciar no mês de julho
de 2013.

Maiores informações sobre este processo de licenciamento ambiental estão
disponíveis para consulta no endereço eletrônico http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
-> consulta -> empreendimentos -> processo ne 02001.001643/96-48 -» documentos do
processo.

Sem mais pelo momento, encontro-me à disposição para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

ct

GISELA DAMM FORATTINI
Diretora da DILIC/IBAMA

IBAMA
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OF 02001.009152/2013-16 COPAH/IBAMA

Brasília, 02 de julho de 2013.
À Senhora
Aline Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora-Geral do Dnit/Cgmab
SAN Quadra 03 Lote A - Ed. Núcleo dos Transportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.040-902

Assunto: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico para
realização de monitoramento ambiental
Senhora Coordenadora-Geral,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental registrado no IBAMA sob nõ
02001.001643/1996-48, para realização da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio
Madeira, informo que a solicitação de Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico para realização do monitoramento ambiental foi deferida, tendo sido
emitida a Autorização ne 281/2013.

Os documentos técnicos dos empreendimentos licenciados ou em licenciamento podem
ser acessados seguindo o caminho:

<www.ibama.gov.br/licenciamento>: consulta > empreendimentos > parâmetro de
pesquisa (p. ex., número do processo, nome do empreendedor, município, etc) > pesquisar
> documentos do processo.

Conforme Ata de Reunião nQ 5018/2013, de 15 de abril de 2013, o IBAMA aguarda
manifestação do DNIT quanto à proposta de data e logística necessária para a realização
IBAMA

pag. 1/2

2/07/2013 • 09:07

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

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1392
www.ibama.gov.br

de vistoria na área do empreendimento.

Atenciosamente,

LEANDRO HARTLEBEN CORDEIRO

Coordenador Substituto da COPAH/IBAMA

#*>
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OF 02001.009493/2013-91 COPAH/IBAMA

Brasília, 12 de julho de 2013.
À Senhora
Aline Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora-Geral da Dnit/Cgmab

SAN Quadra 03 Lote A - Ed. Núcleo dos Transportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.040-902

Assunto: Vistoria na Hidrovia do Rio Madeira

Senhora Coordenadora-Geral,

Com os devidos cumprimentos, refiro-me inicialmente à dragagem de manutenção da
Hidrovia do Madeira.

Em 15 de abril de 2013, foi acordado em reunião a necessidade de realização de vistoria
técnica por equipe deste Instituto (Ata de Reunião ng. 5018/2013/COPAH/DILIC/IBAMA).
Na oportunidade, o DNIT se comprometeu a encaminhar as datas e logística necessárias.

No mesmo sentido, em 02 de julho de 2013, tal necessidade foi reforçada pelo Ofício
02001.009152/2013-16-COPAH/IBAMA.

Por sua vez, sobre o procedimento conciliatório ocorrido em 06 de março de 2013,
também foi deliberado pela realização de vistoria com o intuito de verificação dos locais
de instalação das placas de sinalização da Hidrovia, a qual deve contar com a participação
simultânea de equipe do Ibama e do DNIT (Termo de Reunião ng
022/2013/CCAF/CGU/AGU/THP).

Reitero que, até o momento, este Instituto não recebeu nenhuma comunicação oficial
tratando dessas demandas.

Assim, solicito que a protocolação de comunicação oficial a este Instituto seja feita com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias do cronograma a ser informado para as vistorias
ora tratadas, visto a necessidade de organização interna.

IBAMA
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Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

MARIkNA GRACIOSA PEREIRA
Coorc enadora^a^OPAH/IBAMA

IBAMA
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente
Ofício n°. Q61 /2013/CGMAB/DPP
Brasília, 20 de agosto de 2013.

A Sua Senhoria a Senhora,
Mariana Graciosa Pereira.

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias.
COPAH/CGTMO/DILIC

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Brasília/DF.

Assunto: Vistoria conjunta da hidrovia do rio Madeira.

Anexo: Coordenadas Geográficas das placas de n° 1 a 192 de sinalização do rio Madeira, da
Foz do rio Amazonas - Humaitá- Porto Velho.

Senhora Coordenadora,

1.

Foi deliberado, no âmbito do procedimento conciliatório ocorrido em 06 de março de

2013, que deverá ser feita vistoria para verificação dos locais de instalação das placas de sinalização
da Hidrovia do rio Madeira e da dragagem, com a equipe do Ibama e do DNIT.

2.

Nesse entendimento, encaminhamos anexa a logística da vistoria e as Coordenadas

Geográficas das placas de sinalização da hidrovia do rio Madeira e informamos que a dragagem se
iniciará em Io de setembro de 2013, conforme o seguinte cronograma:
•

Tamanduá/RO: 01/09/2013 a 19/09/2013;

• Cojubim/Mutum/RO: 21/09/2013 a 28/09/2013;
•

Vila São Carlos/RO: 29/09/2013 a 04/10/2013;

•

Curicacas/RO: 05/10/2013 a 07/10/2013;

•

Papagaios/RO: 08/10/2013 a 17/10/2013;

•

Ilha do Salomão/AM: 19/10/2013 a 22/10/2013;

•

Três Casas/AM: 24/10/2013 a 30/10/2013.

SAN - Setor de AutarquiasNorte - Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone:(61) 3315 4000
CEP: 70.040-920 - Brasilia/DF - www.dnit.gov.br

E»UT
3.

No entanto, sugerimos que a vistoria seja realizada na semana de 16 a 19 de setembro de

2013, de forma que, caso haja imprevistos, os trabalhos não sejam prejudicados, conforme logística
abaixo:

PROGRAMAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO NO RIO MADEIRA
PORTO VELHO / HUMAITÁ-AM
DATA/HORA

DATA/HORA

ORIGEM

DESTBfO

16/09/2013

BRASÍLIA (AVIÃO)

17/9/13 8:00

PORTO VELHO (BARCO)

«8/9/1315:00

HUMAITÃ (BARCO)

B/9/13 16:00

HUMAfTÃ(CARRO)

16/9/13 19:00

P OHTO VELHO (CARRO)

19/09/20B

16/09/2013

PORTO VELHO(AVlAO)

19/09/20B

PORTO VELHO (AVIÃO)

BRASBJA(AVlAO)

OBS I: ESTIMATIVA OETEt»1P0. CONSIDERANDO PARADAS.

OBS 2: Saída do Porto Cai N'Água,tm Porto Velho

Atenciosamente,
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Coordena
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FEDERAL
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PAIS RICO Ê PAÍS SEM POBREZA

C/DP N° 210/2013

São Luís (MA), 18 de julho de 2013.

À Sua Senhoria a Senhora
Mariana Graciosa Pereira

Proa;

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC / IBAMA
SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA
CEP: 70.818-900 Brasília-DF.

Buor;

DICr.
o>

C/C

À Sua Senhoria a Senhora

Ás

Aline Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora-Geral da CGMAB/DNIT

Ref.: Batimetria prévia dos locais a serem
dragados na Hidrovia do Rio Madeira.

Senhora Coordenadora,

r.Pn»Min> •
e d0 connecimento de Vossa Senhoria, compete à
CGMAB/DNIT a interlocução dos assuntos com o IBAMA, relativos a licenciamento de
empreendimentos hidroviários, dentre os quais o da dragagem do Rio Madeira cuia
companha deste exercício de 2013 a AHIMOC/CODOMAR pretende iniciar em breve.
Entretanto, considerando que a greve dos servidores do DNIT iniciada

SiSKSS?3, paralisou as atividades no citado Órgão e tendo em vista que a
CGMAB/DNIT, solicitou à CODOMAR, em caráter extraordinário, que nesse período de
paralisação atendesse ao IBAMA em suas solicitações, de forma a evitar descontinuidade

nas tratativas do processo de licenciamento / execução da mencionada dragagem.

Encaminhamos, anexo, a Vossa Senhoria a batimetria prévia dos
locais a serem dragados, exigida no subitem 2.2 das Condições Específicas da Licença
de Operação n° 580/2006 (Retificação), datada de 06/02/2013, e citada no Parecer
Técnico PAR. 005297/2013, de 27/06/2013, de analistas dessa COPAH/IBAMA comonao foram encontrados - não atendido".

Na oportunidade renovamos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

/ASHJNGTÓrfDE ÓTlIVEJj
Diretor Presiden

CODOMAR

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

CEP: 65085-370 - Porto do Itaquí São Luís/MA. - C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 •Insc. Est; 12 081 214-2

Fone/Fax:(98)231-9045 /231-9145/231-9162/3231-9012 E-mail: codomar@terra.com.br- W,W,1jé1*2

\

)/&)OrwXJ

em.-

atricula
,.rir-.iila iEi°V°

^ J^W-V^

GOVERNO

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO

O

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

CODOMAR
PAIS RICO 6 PAlS SEM POBREZA

São Luís (MA), 18 de julho de 2013.

C/DP N° 209/2013

À Sua Senhoria a Senhora
Mariana Graciosa Pereira

_g6

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC / IBAMA
SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA
CEP: 70.818-900 Brasília-DF.

0ICAD/COAP3/CGEA0
Ás

horas

C/C

À Sua Senhoria a Senhora

Ludanád03BsfilttS'wwèira

«ia Divisão deComunicação

Aline Figueiredo Freitas Pimenta

«wisírativa

Coordenadora-Geral da CGMAB/DNIT

Ref.: Vistoria na Hidrovia do Rio Madeira.

Senhora Coordenadora,

Como é do conhecimento de Vossa Senhoria,

compete à

CGMAB/DNIT a interlocução dos assuntos com o IBAMA, relativos a licenciamento de
empreendimentos hidroviários, dentre os quais o da dragagem do Rio Madeira, cuja
cqmpanha deste exercício de 2013 a AHIMOC/CODOMAR pretende iniciar em breve.
Entretanto, considerando que a greve dos servidores do DNIT iniciada

em 25/06/2013, paralisou as atividades no citado Órgão e tendo em vista que a
CGMAB/DNIT, solicitou à CODOMAR, em caráter extraordinário, que nesse período de

paralisação atendesse ao IBAMA em suas solicitações, de forma a evitar descontinuidade

nas tratativas do processo de licenciamento / execução da mencionada dragagem.
Assim sendo, em resposta à correspondência OF 02001.009493/201391 COPAH/IBAMA, de 12/07/2013, temos as seguintes informações a prestar:
1 _ a referida vistoria será realizada em embarcação pelo Rio Madeira. Em percurso

entre as cidades de Porto Velho até Manaus, que demandará um período embarcado de
no mínimo cinco dias. O que requer, a utilização de embarcação principal com

acomodação para pernoites, refeições e etc. Além de embarcação secundária para apoio.

2 - Como a AHIMOC/CODOMAR não possui tais" embarcações, foi necessário a

contratação no mercado local de prestador desse tipo de serviços, para o que, por
determinação legal é imprescindível a realização de processo licitatório.
3 - Realizada a licitação e assinado o contrato, após troca de vários e-mail com técnicos

do IBAMA, DNIT e MT, interessados em participar da vistoria, a AHIMOC /^CODOMAR
havia programado para a data de 29/07/2013, o início da citada vistoria.

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
CEP-65085-370 • Porto do Itaquí São Luís/MA. • C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 •Insc. Est: 12.081.214-2
Fone/Fax:(98)231-9045/231-9145/231-9162/3231-9012 E-mail: codomar@terra.com.br-
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4 - Entretanto, considerando a informação constante do OF 02001.009493/2013-91
COPAH/IBAMA, de que a vistoria deve contar com a participação simultânea de equipe
do IBAMA e do DNIT, propomos que a programação da mencionada vistoria so seja
formalizada após ofim da greve e retorno das atividades normais no DNIT, atentando na
época para necessidade de antecedência mínima de 15 (quinze) dias para a organização
interna requerida pelo IBAMA. Sendo que, a expectativa é de que a vistoria seja iniciada
em final de agosto/2013, de forma a coincidir com o começo da dragagem.

Na oportunidade renovamos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

WASHINGTON DE OLIVEIRA_Vl
DiretorPresidente da CpDOfvIAR
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CEP-65085-370 • Porto do Itaquí São Luís/MA. • C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 Insc. Est.: 12.081.214-2
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

MEM. 014770/2013 COPAH/IBAMA

Brasilia, 27 de agosto de 2013

Ao Senhor Chefe do RO/GABIN

Assunto: Acompanhamento de dragagem na Hidrovia do Madeira.

Convido esta Superintendência a participar de vistoria para acompanhamento da
dragagem de manutenção na Hidrovia do Madeira.

Aatividade está programada para ocorrer entre os dias 10 e 11 de setembro, sendo feita

por embarcação fornecida pelo DNIT, percorrendo o trecho entre Porto Velho e Humaitá
(o regresso será feito por via terrestre).

Devido a limitação de espaço na embarcação, solicito que seja indicado a participação de
até 2 (dois) analistas dessa Superintendência.

Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o
assunto.

Atenciosamente,

LEANDRO*HARTLÉBEN CORDEIRO
Coordenador Substituto do COPAH/IBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 -1670
www.ibama.gov.br

OF 02001.010986/2013-74 DILIC/IBAMA
Brasília, 23 de agosto de 2013.

Ao Senhor

Georges Abrahim Adraos Filho

Coordenador do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN Quadra 03 Lote A- Ed. Núcleo dos Transportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.040-902

Assunto. Vistoria na Hidrovia do Rio Madeira
Senhor Coordenador,

Com os devidos cumprimentos, refiro-me à programação de vistoria, a ser realizada na
Hidrovia do Rio Madeira, protocolada neste Instituto por meio do Ofício ne
961/2013/CGMAB/DPP (protocolo n5 02001.015508/2013-51, em 20/08/2013).

Conforme programação apresentada, operíodo previsto para realização da vistoria seria
entre os dias 16 a 19 de setembro de 2013. No entanto, considerando que neste período a

equipe técnica do Ibama estará envolvida em outras atividades, solicito que essa vistoria
seja antecipada para os dias 09 a 12 de setembro de 2013.

Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o
assunto.

Atenciosamente,

ENIO PIO COSTA
Diretor Substituto da DILIC/IBAMA
ÍU

IBAMA
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ENGENHARIA AMBIENTAL

Brasília, 19 de Setembro de 2013

Oficio VeriJBAMA 01/13

'^oc

Ao IBAMA

ATT: Sra. Coordenadora (, D*t- »C.) Mar»Gv*Cv ^**« o$a

1*•**.
ss

ASSUNTO: INCLUSÃO PROFISSIONAIS LICENÇA ABIO 281/13

Aempresa Veritas Serviços de Meio Ambiente Ltda, através deste oficio, solicita a este
instituto IBAMA a inclusão na Abio n 281/13 dos profissionais listados a seguir, os quais foram

apresentados anteriormente na tabela 1do anexo III quando protocolado o Plano de Trabalho.
Segue anexo deste oficio os respectivos CTF's atualizados e tabela 1 anexo III.
Márcia Oliveira Barbosa Silva

Renê Eiji Souza Hojo

Felipe Talin Normando
Diego Mendes Nunes

Eduardo de Magalhães Pfnto Gomes
Diretor de Projetos

Engenheiro Ambiental/ Espec.Tecnologia Ambiental
CREA-MG 93.055/D

Minas Gerais Av do Contorno, 6.413 2 andar.Sayassj Belo Honzpnte -JEL 55^4TOV8226

Rio Grande do Norte Rua Pedro l-oi^pp^^^^^y^W^Ml^^W^^é^
www.veritasenqênlíarrsarTibiontal.com.br

pOvcx; /Oj^-KíXm^K

^lü^Q^

snadora de

Aeroportose Hidrovias
•.OF*.H/CGTMO/OH
Matricula: 151021

fj—*^

Consultoria

Empreendedor

Ltda

Meio Ambiente

Veritas Serviços de

Transporte - DNIT

Infraestrutura de

Nacional de

Departamento

Nome

.,
.._
Magalhães

Eduardo

Godinho

Sérgio

de

lani

Pinto Fraxe

Jorge Ernesto

Responsável

10.516.775/0001-78

04 392 707/0001-00

CNPJ

3758860

671360

CTF

(31)4101-8226

(84) 4104-0200

(611-3315-4000

Empresa/Fax

Telefones

Celular

Email

ent3l.cc- ::t

eduatcojfflveritasengenruiriaamb'

ntal.com.br

sergiolSiveritaseneenhariaambie

Tabela 1- Identificação dos dados do empreendedor e da empresa de consultoria

ANEXO III

Savassi.
Horizonte / MG

andar,

Belo

Av Do Contorno 6413 - 2

Transportes - Brasília - DF

Ed.Núcleo dos

SAN Q.03 BI. A -

Endereço p/ contato

Tempo

12/09/21

Contra

vigência

EQUIPE

Godinho

Geral

Sênior

M.Sc. Biólogo

Sênior

M.Sc. Biólogo

Pleno

Renê Eiji

Souza Hojo

Felipe Talin

Normando

Silva

Barbosa

M.Sc. Bióloga

Márcia

Ambiental

Eng.

Formação

Oliveira

Gomes

Pinto

Magalhães

Eduardo de

Sérgio lani

Coordenação

Profissional

ANEXO III

análise de

espécies,

Identificação de

executor

Técnico

Coordenador

ambiental

Técnica e

Coordenadora

Executor

Técnico

Coordenador

Técnico

Responsável

Institucional,

Coordenador

Função

062.696.236-69

054.769.966-21

478.540.816-20

060.316.356-40

057.464.706-60

CPF

2846403

763478

361640

1223312

1223311

CTF

http://lattes.cnpq.br/0174152504712355

http://lattes.cnpq.br/4920739978044244

http://lattes.cnpq.br/9232115760685968

Link Currículo Lattes

140200220-3

-tal.com.br

04-D

CRBio057255/

037349/04-D

CRBio

013426/04-D

•

feiipetaiinfSemaii. com

renehoioiõichtr'voloey.com.br

marcaiSo.osambigntal mm h,

•

eauardoíSveritaseneenhanaam

sereioiSiventaseneenhsriaambi

CREA

E-mail

140220762-0

Conselho

N° Registro

CRBio

Tabela 3- Informações sobre os coordenadores e aequipe técnica responsável pela consultoria

dadose

José Corrêa

Maurício

Biólogo Júnior

fixação do

gônadas,

coleta de

(biometria,

campo

atividades de

espécies e

Identificação de

material)

fixação do

gônadas,

coleta de

(biometria,

campo

espécies e
atividades de

Alves

Identificação de

relatórios

elaboração de

Moreira

Leandro

Biólogo Júnior

espécies,
análise de

Pleno

Mendes

Nunes

Identificação de

M.Sc. Biólogo

Diego

relatórios

elaboração de

dados e

análise de

espécies,

Pleno

Matioli

Souza Hojo

Identificação de

M.Sc. Biólogo

Débora

relatórios

elaboração de

948.447.716-04

062.188.646-77

086.865.616-08

014.150.036-02

4851773

4726171

5244159

2227007

http://lattes.cnpq.br/3148308897626618

http://lattes.cnpq.br/4188408447356424

http://lattes.cnpq.br/2166417474606505

http://lattes.cnpq.br/5053583880010538

04-D

CRBÍO076922/

49713/04-D

CRBio

4-P

CRBÍO80165/0

044320/04-D

CRBio

maunciocorrea75(S>gmail.com

leandromora .-. •-'t-jy^ail.com

diegomnunesiSpotniail.com

debo-atõ ichthyology.com.hr

de Carvalho

Dario Pires

Silva Souza

Silvestre da

Biólogo Pleno

Biólogo Júnior

bento, fito e zoo

relatórios

elaboração dos

dos dados e

campo, analise

atividades de

material)

fixação do

gônadas,

coleta de

(biometria,

campo

atividades de

espécies e

Identificação de

material)

918.696.416-04

918.696.416-04

665014

2921099

http://lattes.cnpq.br/4541131108793140

http://lattes.cnpq.br/0248542444627873
CRBio

52942/06-D

CRBio

049941/04-D

daricilha@yahoo.com br

silvestrebio6(a hotmail.com

Ministério (to Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente c dos Recursos
Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
CPF/CNPJ:

Nr. de Cadastro:

Válido até:

Emitido em:

09/10/2013

01/07/21113

086.865.fi 16-118

5244159

MMA

Nome/Razão Social/Endereço
Diego Mendes Ferreira Nunes

Rua Corcovado, 677/102
Jardim América

BELO HORIZONTE/MG
30421-389

F.ste certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Recursos Hídricos

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
(Hiseivaeòcs

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico

1 - Este certificado nâo habilita o interessadoao exercício dalsi
,nn iil.ide(s)descrita* si. sendo necessário, conforme o caso de

certificação de qualidade, nem jui/o de valoi dequalquer espécie.

Federal não implicara poipanedo lltAMA c perante terceiros, em

obtenção delicença, permissão o»autorização especifica após
análise técnica de IUAMA. do programa ou projeto

correspondente:

2 - Nocaso de encerramento de qualquer ati\idade especificada
neste certificado, o interessado deverá comunicai ao

IBAMA.obrigaloriamente. noprazo de 30 (trinta) dias. a ocorrência

Autenticação

paia atualização do sistema.
' - Iste certificado não substitui a necessária licença ambiental

emitida pelo órgão competente

4 - Rstc certificadonãohabilitao transporte de produtos ou

subprodutos florestais e faumslicos

pzan.k9lb.gjab.1wc7

#

^

^

#

Registro

09/07/13

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

MMA

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

Emitido cm:

CPF/CNPJ:

2846403

Válido até:

09.IP20I3

062.6%. 236-69

09/10/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Felipe Talin Normando

Rua Fortunato Pinto Júnior, 25.
Santa Amélia
BELO HORIZONTE/MG
31560-180

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Recuperação de Arcas
Gestão Ambiental

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
Observações:

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não

1 - liste certificado não habilita o interessado ao exercício datsl atividadcts)

implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de

descritas), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie

permissão ou auton/açâo especilica após análise técnica do IBAMA. do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer ati\idade especificada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigatoriamcntc no

prazo de 30 (trinta) dias. a ocorrência para atualização do sistema
3 - liste certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo

Autenticação

órgão competente.

4 - liste certificado nao habilita o transporte de produtos ou subprodutos

u4wa.fnzm.rwem.g5bd

florestais c òunisticos

Imprimir tela Fechar janela

serviços, ibama.govbr/ctf/modulos/certiticadoregislro/cerlificadojegularidade.php
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

N.° de registro no Banco de Dados:

CPI7CNPJ:

361640

478.540.816-20

Emitido em:

Válido até:
04/12/2013

04/119/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Márcia Oliveira Barbosa Silva

Rua José (hitidino. 318 A
Centro

LAVRAS/MG
37200-000

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Qualidade da Água
Educação Ambiental
Recursos Hídricos

Recuperação de Arcas
Ecossistemas Terrestres c Aquáticos
Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessadoao exercício da(s) aitvidadcis)

A inclusão de Pessoas Físicas c Jurídicas no

Cadastro Técnico Federal nâo implicará por partedo
IBAMA e |Kiantcterceiros, em certificaçãode

descrita! s|. sendo necessário, conforme ocasoilcobtenção de licença, permissão
otl autorização especifica a|x>s analise técnica do IBAMA. do programa ou projeto qualidade, nem juízode valor de qualquer espécie.
correspondente:

2- Nocasode encerramento de qualquei atividade especificada neste certificado, o

interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigatoriamcnie, no prazode 30 (trinta)
dias. a ocorrência paia atualização do sistema

3 - listecertificado nâo substitui a necessária licença ambiental emitida peloórgão
competente.

Autenticação

•I - Este certificadonâohabilitao transporte de produtos ou subpt inlntos florestais
e faunísticos

apk3.3qti.syy3.7jdd
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

MMA

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:
054.761.966-21

763478

Válido até:

Emitido em:

(W/l 0/2(113

(W/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Renê Eiji Souza Hojo

Rua Jorge Duarte, 367
Jardim América
LAVRAS/MG
37200-000

Este certificado comprova a regularidade no
Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras

Uso de Recursos Naturais / exploração de recursos aquáticos vivos

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Gestão Ambiental

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos
Observações:

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico

1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício ila(s)

Federal não implicará por parle do IRAMA e perante terceiros,em

atividade!s| descrita! s). sendo necessário, conforme o caso de

certificação de qualidade, nemJUfeo de valorde qualquer espécie.

obtenção de licença, permissão nuautorização específica apôs
análise técnica do IBAMA,do programa ou projeto
correspondente:

2 - Nocasode encerramento de qualquer atividade especificada
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao

IRAMA.ohnguloilamente, no prazo de '0 (trinta)dias. a ocorrência
paia atualização do sistema
3 • Este certificado não substitui a necessária licença ambiental

emitida pelo órçáo competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtosou
subprodutos florestais e íaunístiens.

Autenticação
8pzj.7xyS.x483.rd92
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVE
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 006563/2013 COPAH/IBAMA

Assunto: Solicitação de inclusão de quatro profissionais na lista da equipe técnica que
consta na ABio n° 281/2013, referente ao monitoramento da dragagem do Rio Madeira

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Análise da solicitação de inclusão de mais

quatro profissionais na equipe técnica
responsável pelo monitoramento ambiental
da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira,
que cosnta na Abio nQ 281/2013.
A Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ABio) ng 281/2013
foi expedida em 01/07/2013 em favor do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), tendo como consultora a empresa Veritas Serviços de Meio Ambiente
Ltda., para o monitoramento ambiental do empreendimento da Dragagem de Manutenção
da Hidrovia do Rio Madeira.

A referida ABio foi expedida embasada em dois pareceres técnicos: o PAR 004363/2013
(COPAH/DILIC), que apontou a necessidade de esclarecimentos e adequações e o PAR
005310/2013 (COPAH/DILIC), que analisou as complementações encaminhadas pelo
empreendedor e recomendou a emissão da autorização.
De acordo com o PAR 05310/2013 (COPAH/IBAMA), deveria constar na Abio como equipe

técnica responsável, os nomes de 6 (seis) profissionais, sendo dois coordenadores gerais e
quatro profissionais envolvidos diretamente com as atividades de campo. Quando da
expedição da Abio nQ 281/2013, foi listada a seguinte equipe técnica: Sérgio Iani Godinho,
Eduardo de Magalhães Pinto Gomes, Leandro Alves Moreira, Maurício José Corrêa,
Silvestre Silva Souza e Dario Pires de Carvalho.

Em 19/09/2013, a empresa de consultoria Veritas encaminhou o Oficio VeriJBAMA 01/13
(Protocolo nQ 02001.017658/2013-07) em que solicita a inclusão de mais 4 (quatro)
profissionais na equipe técnica responsável pelos trabalhos de monitoramento
supramencionado, a saber: Márcia Oliveira Barbosa Silva; Renê Eiji Souza Hojo; Felipe
Talin Normando; e Diego Mendes Nunes. Anexado, enviou cópias dos Certificados de
Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal dos referidos profissionais.
Considerando que esses nomes constavam do Anexo III do Plano de Trabalho que
embasou e expedição da ABio nQ 281/2013 e que os mesmos encontram-se regularizados
junto ao CTF, considera-se que a ABio nQ 281/2013 seja retificada para a correção e
complementação da equipe técnica responsável, mantidas as exigências do PAR nQ

05310/2013-COPAH/IBAMA. ^
IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Para tanto, anexo a este parecer, segue Minuta da ABio nQ 281/2013 - Retificação, com a
inclusão solicitada dos nomes dos profissionais.
A consideração superior,

Brasília, 30 de setembro de 2013
Nelson Takumi Yoneda

Analista Ambiental da COPAH

Renata Pires Nogueira Lima
Analista Ambiental da COPAH

IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 006563/2013 COPAH/IBAMA

Assunto: Solicitação de inclusão de quatro profissionais na lista da equipe técnica que
consta na ABio n° 281/2013, referente ao monitoramento da dragagem do Rio Madeira
Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Análise da solicitação de inclusão de mais
quatro profissionais na equipe técnica
responsável pelo monitoramento ambiental
da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira,
que cosnta na Abio nQ 281/2013.

A Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ABio) ne 281/2013
foi expedida em 01/07/2013 em favor do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), tendo como consultora a empresa Veritas Serviços de Meio Ambiente
Ltda., para o monitoramento ambiental do empreendimento da Dragagem de Manutenção
da Hidrovia do Rio Madeira.

A referida ABio foi expedida embasada em dois pareceres técnicos: o PAR 004363/2013
(COPAH/DILIC), que apontou a necessidade de esclarecimentos e adequações e o PAR
005310/2013 (COPAH/DILIC), que analisou as complementações encaminhadas pelo
empreendedor e recomendou a emissão da autorização.

De acordo com o PAR 05310/2013 (COPAH/IBAMA), deveria constar na Abio como equipe
técnica responsável, os nomes de 6 (seis) profissionais, sendo dois coordenadores gerais e
quatro profissionais envolvidos diretamente com as atividades de campo. Quando da
expedição da Abio n- 281/2013, foi listada a seguinte equipe técnica: Sérgio Iani Godinho,
Eduardo de Magalhães Pinto Gomes, Leandro Alves Moreira, Maurício José Corrêa,
Silvestre Silva Souza e Dario Pires de Carvalho.

Em 19/09/2013, a empresa de consultoria Veritas encaminhou o Oficio VeriJBAMA 01/13
(Protocolo nQ 02001.017658/2013-07) em que solicita a inclusão de mais 4 (quatro)
profissionais na equipe técnica responsável pelos trabalhos de monitoramento
supramencionado, a saber: Márcia Oliveira Barbosa Silva; Renê Eiji Souza Hojo; Felipe
Talin Normando; e Diego Mendes Nunes. Anexado, enviou cópias dos Certificados de

Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal dos referidos profissionais.
Considerando que esses nomes constavam do Anexo III do Plano de Trabalho que
embasou e expedição da ABio nQ 281/2013 e que os mesmos encontram-se regularizados
junto ao CTF, considera-se que a ABio ne 281/2013 seja retificada para a correção e
complementação da equipe técnica responsável, mantidas as exigências do PAR n05310/2013-COPAH/IBAMA.
IBAMA
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Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Para tanto, anexo a este parecer, segue Minuta da ABio nQ 281/2013 - Retificação, com a
inclusão solicitada dos nomes dos profissionais.
A consideração superior,

, 30 de setembro de 2013
Nelson Talai mi Yone<
Analista Ambiental da COPAH

Renata Pires Nogueira Lima
Analista Ambiental da COPAH
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Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

DESPACHO 023630/2013 COPAH/IBAMA

Brasília, 02 de outubro de 2013

À Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
Assunto: Licenciamento Ambiental da Hidrovia do Rio Madeira

Estou de acordo com o Parecer nQ 6563/2013 COPAH/IBAMA quanto à retificação da

Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nQ 281/2013 referente

ao monitoramento da dragagem na Hidrovia df> Rio>tedeira.
MÂRIA^A GRACIOSA PEREIRA
Coordenadora da<X>PAH/IBAMA

IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 02001.001643/1996-48

N° 281/2013 (RETIFICAÇÃO)

até 12 de setembro de 2015

•

ATIVIDADE

TIPO

•

LEVANTAMENTO
RECURSOS FAUNÍSTICOS

X

MONITORAMENTO
M

•

RESGATE/SALVAMENTO

RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira
EMPREENDEDOR: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CTF: 671360

ENDEREÇO: SAN Q. 03 BI A Ed. Núcleo dos Transportes - Brasília - DF
CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Veritas Serviços de Meio Ambiente Ltda.
CNPJ/CPF: 10.516.775/0001-78

CTF: 3758860

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Sérgio Iani Godinho
CPF: 057.464.706-60

CTF: 1223311

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Amostragem de: 1) Pláncton: coletas realizadas em cada trecho de dragagem, com um
ponto de amostragem à montante e outro à jusante do trecho de dragagem/descarte, sempre em momento concomitante à
operação de dragagem. Rede de de pláncton; 2) Macrofauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem, em 4 pontos

(3 em cada trecho a ser dragado e 1 em uma área de referência). Pegador van Veen; e 3) Ictiofauna: coletas realizadas em
cada trecho de dragagem, com um ponto de amostragem à montante e outro à jusante do trecho de dragagem/descarte,

sempre em momento concomitante à operação de dragagem, bateria de redes malhadeiras e métodos complementares.
Após a biometria os espécimes da ictiofauna serão devolvidos ao rio, somente serão transportados para laboratório os
indivíduos considerados inaptos.

De acordo com a Condicionante Específica 2.9 da LO n° 580/2006. devem ser incluídas nos relatórios a serem
encaminhados ao Ibama informações sobre eventuais registros de avistamentos de indivíduos de Trichechus inunguis
(peixe-boi-da-amazônia), Inia geoffrensis (boto cor-de-rosa) e Solaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades de
dragagem e monitoramento ambiental.

ÁREAS AMOSTRAIS: As coletas serão efetuadas em passos localizados no Rio Madeira, entre o município de Porto
Velho/RO e a foz do Rio Madeira no Rio Amazonas, conforme apresentado no Plano de Dragagem anual aprovado pelo
Ibama.

PETRECHOS: Fitoplâncton - Rede de 20 um de malha e abertura de 30 x 70 cm e Zooplâncton - rede de 68 um de
malha com abertura de 30 x 70 cm ; Macrofauna bentônica - pegador van Veen com área de 0,377 m2; Ictiofauna - redes
malhadeiras de malhas 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, 90, 100, 120 mm entre nós opostos; rede de arrasto (5 mm entre nós);
tarrafas (de fundo e de meio água) de diversos tamanhos; espinheis; anzol (diversos tamanhos) e linha.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material ictiológico: Laboratório de Ictiologia e Pesca, Fundação Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), Porto Velho/RO. O material da ictiofauna destinado não deve exceder o máximo de 5

indivíduos de espécies de pequeno e médio portes, 1 indivíduo de grande porte e um total de 5 mil indivíduos de pequeno
porte.

Material bentônico, fito e zooplanctônico: Laboratório de Limnologia do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos/SP.
AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO.
LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília,

AUTORIDADE KXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

qj QUT 2013
vu:
ÇúdKDamromttim
DIUC/IBAMA
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INSTITITO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 02001.001643/1996-48

N° 281/2013 (RETIFICAÇÃO)

até 12 de setembro de 2015

ESTA AUTORIZAÇÃO NAO PERMITE:

1. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM ÁREA PARTICULAR SEM O
CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO;
2. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
FEDERAIS, ESTADUAIS, DISTRITAIS OU MUNICIPAIS, SALVO QUANDO ACOMPANHADAS DA

ANUÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRADOR COMPETENTE;

3. COLETA/TRANSPORTE DE ESPÉCIES LISTADAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 03/2003
E ANEXOS CITES, BEM COMO AS INs MMA 05/2004 e 52/2005;

4. COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO POR TÉCNICOS NÃO LISTADOS NESTA AUTORIZAÇÃO;
5. EXPORTAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO;
6. ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO CONSTANTE NA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001;
Observação: As autorizações obtidas por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade
(SISBIO) não podem ser utilizadas para a coleta de material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental de empreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:

CPF/CTF:

NOMES:

Sérgio lano Godinho (Coordenador)
Eduardo de Magalhães Pinto Gomes (Coordenador)

060.316.356^10/1223312

Leandro Alves Moreira

062.188.646-77/4726171

Maurício José Corrêa

948.447.716-04/4851773

Silvestre da Silva Souza

918.696.416-04/2921099

Dario Pires de Carvalho

011.627.987-77/665014

Márcia Oliveira Barbosa Silva

478.540.816-20/361640

Felipe Talin Normando
Diego Mendes Ferreira Nunes
Renê Eiji Souza Hojo

062.696.236-69/2846403

057.464.706-60/1223311

086.865.616-08/5244159
054.769.966-21/763478

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

XA^\_
jdeUcendamertoAmbient'
D1UC/IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA
N° 02001.001643/1996-48

AUTORIZAÇÃO
N° 281/2013 (RETIFICAÇÃO)

VALIDADE
até 12 de setembro de 2015

CONDICIONANTES:

1. CONDIÇÕES GERAIS:
1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras.

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta
autorização caso ocorra:

a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da autorização; e
c) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
13. A ocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a" e "1.2.b'* acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a equipe
técnica, à aplicação de sanções previstas na legislação pertinente.

1.4. Todos os produtos gerados com os dados oriundos das atividades de monitoramento ambiental do empreendimento artigos, teses e dissertações, dentre outras formas de divulgação - devem citar a origem dos dados: Licenciamento
Ambiental Federal.

1.5.O pedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 60 (sessenta) dias antes de expirar o prazo de validade
desta Autorização.

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Solicitar prorrogação do prazo da declaração da Fundação Universidade Federal de Rondônia(UNIR), Laboratório de
Ictiologia e Pesca, de Porto Velho/RO em tempo hábil e apresentarao Ibama documentação comprobatória.
2.2. Dar ciência aos órgãos gestores das Unidades de Conservação e Terras Indígenas que margeiam a Hidrovia do Rio
Madeira de que as atividades de monitoramento ambiental, com coleta de material biológico, estão ocorrendo na região,
como parte do processo de licenciamento ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, e encaminhar cópia desta
documentação ao Ibama em 90 dias.

2.3. Manter o CTF regular durante o tempo de vigência da Autorização.
2.4. O Relatório consolidado final deve ser encaminhado (uma via impressa e duas vias digitais), contento análise e
apresentação dos resultados, contemplando, ainda, os itens a seguir:

a) lista de espécies encontradas, forma de registro e habitat, destacando as espécies ameaçadas de extinção (Lista
Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN, Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do MMA e
lista estadual da fauna ameaçada. Outras listas podem ser usadas de forma complementar), endêmicas, raras, não

descritas previamente para a área estudada ou pela ciência, passíveis de serem utilizadas como indicadoras de
qualidade ambiental, de importância econômica e cinegética, potencialmente invasoras ou de risco epidemiológico,
inclusive as domésticas e migratórias;

b) caracterização do ambiente encontrado na área de influência do empreendimento, com descrição dos tipos de habitats
mapeados com indicação dos seus tamanhos em termos percentuais e absolutos, além de indicar os pontos amostrados
para cada grupo taxonômico;

c) esforço e eficiência amostrai, parâmetros de riqueza e abundância de espécies, índice de diversidade e demais
análises estatísticas pertinentes, contemplando a sazonalidade em cada área amostrada;

d) anexo digital em planilha editável incluindo lista dos dados brutos dos registros de todos os espécimes - forma de
registro, local georreferenciado em resolução compatível para visualização (Sistema de Coordenadas Planas, Projeção
UTM, DATUM SAD-69), habitat e data;

e) detalhamento da captura, triagem e demais procedimentos adotados para os exemplares capturados ou coletados,
informando o tipo de identificação individual, registro e biometria; e

f) carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos de cada espécie e a
marcação individual e permanente utilizada em cada espécime.

2.5. O coordenador deve enviar declaração anexa ao relatório se responsabilizando pelo seu conteúdo.

EN1 BRANCA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Proteção Ambiental

MEM. 017372/2013 DIPRO/IBAMA

Brasilia, 03 de outubro de 2013

À Senhora Diretora da DILIC

Assunto: Ofício ns 0786/2013/25 OFCIV/PR/AM-SEC EXT, de 11/09/2013. (Auto de
Infração nQ 635534/2009).

1.

Encaminhamos para conhecimento e adoção de providências o Ofício ns

0786/2013/2s OFCIV/PR/AM-SEC EXT, de 11/09/2013, emitido pela Procuradoria da

República no Amazonas, no qual solicita informações sobre a eventual renovação da LO ng
058/2006, após o ano de 2009 ao DNIT.

2.
Outrossim informamos que encaminhamos cópia do presente Ofício à
Superintendência do Ibama no Estado de Rondônia, para pronunciamento, visto que o
Auto de Infração ne 635534/2009 constante no processo ne 02001.009775/2009-11
encontra-se no Nuip/RO.

3.
Diante do exposto, solicitamos que envie a resposta a esta Dipro até
09/10/2013, para que possamos consolidar as resposta no prazo consignado por aquele
Ministério Público.

Atenciosamente,

GUSTAWvIULLER DE PODESTA

DiretdP^ubstituto da DIPRO/IBAMA
í. Qjicfí.

u Gcyí f~o , y^^ c^cx

tUtaira Un»«

"5^652207

nadorJàeral
IBAMA

ansportes,

rftçio eObras Civis—"

CGTMO/DIUC/IBAMA

/"p
3/10/2013 -18:10

f
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•
•

Jo/joiaco3

Coordenadora deJPortos.
Aeroportos e Hjorovias
COPAH/CGTMO/D1LIC
Matrícula' 1510215

• ••-

s
PR/AMGAB

1i.veloneOtP 0-\

'/2013.
/2013.

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL ^^^ÒC £)\CftljO\è>
Procuradoria da República no Amazonas
2o Ofício Cível
Avenida André Araújo, 358, Aleixo, 69.060-000, Manaus, AM, (92) 2129-4700

URGENTE

OFICIO N. 0786/2013/2°OFCIV/PR/AM-SEC EXT

Manaus, 11 de setembro de 2013.

Ao Ilustríssimo Senhor

LUCIANO DE MENEZES EVARISTO

Diretor de Proteção Ambiental - IBAMA-DIPRO
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do IBAMA
CEP: 70.818-900 - Brasília - DF

Ref: 1.13.000.000431/2009-17 (fazer referência a este inquérito na resposta)

Senhor Diretor,

No interesse do Inquérito Civil Público em epígrafe, instaurado para acompanhar
o cumprimento da Licença de Operação n. 058/2006 referente à manutenção da hidrovia do Rio

Madeira, REITERO O OFÍCIO N. 0060/2013/2°OFCIV/PR/AM-SEC EXT e requisito, no prazo
de 10 (dez) dias, informações quanto ao atendimento das Notificações ns. 511485 e
511486/2009 expedidas ao DNIT, indicando caso contrário as medidas administrativas

eventualmente adotadas; bem como sobre o trâmite do Auto de Infração n. 635534/2009
aplicado ao DNIT e sobre a eventual renovação da LO n. 058/2006, após o ano de 2009,
remetendo, neste caso, cópia da respectiva licença.
Atenciosamente,

RAFAEL DA SIKVA ROCHA

Procurador da República

ap&°
e»e

Processo 02001.009775/2009-1

http://www.ibama.gov.br/protocolo/proc detalhe.php?num proc=.

Processo 02001.009775/2009-11

Interessado: Departamento Nacional de Infra-estrutura de
Transportes - Dnit
Cgc/cpf/matr:

Resumo Assunto: Auto de Infração n° 635534 - d.

Telefone:

Assunto: Autode InfraÇÃo

Endereço:

Data Protocolo: 30-09-2009 15:11:25

Bairro:

Documento Original: Memo n° 560/2009 - Cotra/cgtmo

Cep:
Municipio:
Tipo Interessado: Pessoa Física

/dilic/iba Mais

Seq
8

7

6

5

Destino

Pvh/nuip
Pvh/ajg
Pvh/nuip
Pvh/ajg

Tipo
Destino
Ibama

Ibama

Ibama

10-05-2012

Pvh/licamb

Ibama

3

Pvh/nuip

Ibama

Pvh/dicof

Ibama

2

12:32:40

de

Cotra

Ibama

Andamento

21-01-2011
12:49:47
02-12-2010

02-12-2010

12:06:16

Andamento

Andamento

Encaminho o P.p. Conforme o Despacho da
Mais

Encaminhado por Solicitação do Memo n° 0
Mais..

Para Notificação e Aguardar Recebimento
Mais.

Para Analise da Autoridade Julgadora, Pa
Mais.

L

jAndamento

05-11-2009
11:42:47

Andamento

14-10-2009
17:29:08

1

Andamento

01-03-2011

18:22:00
4

Despacho

Movimento

18:36:18
Ibama

Tipo

Data

30-09-2009
15:11:25

Andamento

Entrada

02/10/2013 16:41
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INSTITUTO CHICO MENDES DECONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
FLORESTA NACIONAL DE HUMAITÁ

RUA JÚLIO DE OLIVEIRA. 502. HUMA1TÁ-AM. CEP 69.800-000. FONE: .(97) 3373-3113

OFICIO N° 059/2013 - FLONA de Humaitá
Humaitá, 24 de setembro de 2013.

À Senhora
Gisela Damm Forattini
Diretora da DILIC/IBAMA

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do IBAMA - Cx. Postal n° 09566

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.818-900

C

Assunto: Relatório final consolidado do processo de licenciamento ambiental da dragagem de
manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.

Ref.: Processo n° 02001.001643/96-48;

LO n° 580/2006 ? OF 02001.009131/2013-09

DILIC/IBAMA.

Senhora Diretora,

Em relação ao licenciamento ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do

Rio Madeira, entre a cidade de Porto Velho/RO e sua foz no Rio Amazonas, solicitamos uma cópia
do relatório final consolidado da pesquisa de monitoramento ambiental realizada na área de

influência como parte do processo de Licença de Operação acima referido, visto que esta hidrovia
margeia o entorno imediato da FLONA de Humaitá.
Atenciosamente,

lA* J

I

Paulo Santí Cardoso da Silva

Chefe da/FLONA de Humaitá
Matrícula N° 1713664

(Paulo SantíCardoso aaSiha
Chefe da FLONA de Humaitá
Portaria N°146 DOU 30/04/2012

Analista Ambiental, 1713664 / ICMBio
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Matricula 1517Z

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n« 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1392

www.ibama.gov.br

OF 02001.012506/2013-18 COPAH/IBAMA

Brasilia, 07 de outubro de 2013.

À Senhora

Aline Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora-Ceral da Dnit/Cgmab
SAN Quadra 03 Lt A - Ed. Núcleo de Transportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.040-902

Assunto: Retificação da ABio n° 281/2013
Senhora Coordenadora-Geral,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental registrado no IBAMA sob nQ
02001.001643/1996-48, para realização da Dragagem da Hidrovia do Rio Madeira,
informo que a Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico para
realização do monitoramento ambiental, ABio n9 281/2013, foi retificada com o inclusão
dos técnicos solicitdos.

Os documentos técnicos dos empreendimentos licenciados ou em licenciamento podem
ser acessados seguindo o caminho:

<www.ibama.gov.br/licenciamento>: consulta > empreendimentos > parâmetro de
pesquisa (p. ex., número do processo, nome do empreendedor, município, etc) > pesquisar
> documentos do processo.
Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,

MARIAN IA GRACIOSA BEREIRA

Coordenadora daSCÜf>AH/IBAMA

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

MEM. 017881/2013 DILIC/IBAMA

Brasília, 11 de outubro de 2013

Ao Senhor Diretor da DIPRO

Assunto: Resposta ao MEM.017372/2013 DIPRO/IBAMA
Em resposta ao MEM. acima referenciado, que requisita desta Diretoria

informações referentes ao Processo de Licenciamento Ambiental da Dragagem de
Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, informo que:
• a Licença de Operação - LO nõ 580/2006 foi renovada em 1/11/2012 e retificada
6/2/2013, condicionando a realização de dragagem à apresentação e aprovação, por
parte do Ibama, do Plano de Dragagem;
• o Plano de Dragagem, protocolado neste Instituto com o ns 02001.007507/2013-32, foi
avaliado a partir do PAR. 005297/2013;
• por meio do Ofício ns 02001.009130/2013-56 DILIC/IBAMA de 1/7/2013, foi aprovada a
execução da dragagem de manutenção no ano de 2013, nos trechos: Tamanduá - RO,
Cojubins/Mutuns - RO, Vila São Carlos - RO, Curicacas - RO, Papagaios - RO,
Salomão/Fausto - AM e Três Casas - AM.

Os pareceres que subsidiaram a renovação e retificação da LO ns 580/2006 e
de avaliação do Plano de Dragagem, além de outros documentos pertinentes ao processo
de licenciamento ambiental da dragagem de manutenção dessa hidrovia, estão disponíveis
para consulta no endereço eletrônico www.ibama.gov.br / Licenciamento Ambiental /
Consulta / Empreendimentos - (preencher Número do Processo) 02001.001643/96-48 /
Pesquisar / Documentos do Processo.

Sem mais pelo momento, encontro-me à disposição para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

GISEIA DAMM FORATTINI
Diretora da DILIC/IBAMA

/BAMA
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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 - Cx. Postal n« 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 -1670
www.ibama.gov.br

OF 02001.013090/2013-47 DILIC/IBAMA

Brasília, 22 de outubro de 2013.

Ao Senhor

Paulo Santi Cardoso da Silva

Chefe da Floresta Nacional de Humaitá/Icmbio/Am
Rua Júlio de Oliveira, 502
HUMAITÁ - AMAZONAS
CEP.: 69.800-000

Assunto: Em atenção ao Ofício n8 059/2013 - FLONA de Humaitá com relação ao
licenciamento ambiental da Hidrovia do Rio Madeira (02001.001643/96-4).
Senhor Chefe,

1. Em resposta ao Ofício nQ 059/2013 - FLONA de Humaitá, que requisita deste Instituto
cópia do relatório final de consolidação da pesquisa de monitoramento ambiental
realizada na área de influência da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira,
informo que a maioria das condicionantes da Licença de Operação (LO) nQ 580/2006 não
foram atendidas pelo empreendedor, incluindo aquelas relativas ao monitoramento
ambiental. Foram emitidas duas Notificações (511485-B e 511486-B) para envio de
informações complementares, além de um Auto de Infração n° 635534-D pelo
descumprimento de condicionantes, este último foi encaminhado ao empreendedor em
13/11/2009.

2. Em virtude da impossibilidade do cumprimento imediato das condicionantes da LO n°

580/2006 referentes ao monitoramento ambiental da atividade dragagem, visto que esta
atividade já havia sido realizada há mais de 4 anos e, considerando que as devidas
medidas legais pelo descumprimento dessas condicionantes já haviam sido tomadas por
este Instituto, e que havia necessidade imediata de realização de dragagens na hidrovia, a
LO ne 580/2006 foi renovada em 1/11/2012 e retificada em 6/2/2013.

3. Portanto, tendo em vista o exposto, informo não ser possível atender à solicitação do
Ofício nQ 059/2013 neste momento, já que não houve o encaminhamento por parte do
empreendedor de nenhum relatório de consolidação da pesquisa de monitoramento
ambiental realizada na área de influência da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio
Madeira. Contudo, conforme foi condicionado na LO nQ 580/2006 (Retificação), o
IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n9 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670

www.ibama.gov.br

empreendedor deve encaminhar, ao Ibama, documento consolidado contendo os relatórios
descritivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e
intervenções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e
Monitoramentos ambientais.

4. Ressalto que os documentos relativos ao processo de licenciamento ambiental da
Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira encontram-se disponíveis para
consulta na página eletrônica do Ibama, seguindo o caminho: www.ibama.gov.br /
Licenciamento Ambiental / Consulta / Empreendimentos / (preencher Número do Processo'.
02001.001643/96-4 / Pesquisar / Documentos do Processo.
5. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Atenciosamente,

GISÈLA DAMM FORATTINI

Diíetora da DILIC/IBAMA

nTÃMÃ

Pog-2/2

22/10/2013-08:27

V

MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

CÓPIA

MEM. 018491/2013 DILIC/IBAMA

Brasília, 2

Ao Senhor Auditor-Chefe da AUDIT

Assunto: Ofício de Requisição n9 04-1252/2013 TCU
1. Em atendimento ao Memorando 017896/2013 AUDIT/IBAMA informo que de modo a
atender os Acórdãos TCU 351/2006, 1.034/2008 e 3.244/2012 esta Diretoria adotou as
seguintes providências:
2. Quanto ao item 9.6.2 do Acórdão 351/2006 - TCU-Plenário: o IBAMA vêm realizando

vistorias periódicas nas hidrovias do Rio Paraguai e Rio Madeira, tendo em vista que estas
estão em estágio processual na qual são realizadas atividades de dragagens regularmente.
O acompanhamento é realizado por analistas da Coordenação de Portos, Aeroportos e
Hidrovias da DILIC em Brasília. A opção por concentrar os trabalhos na Sede se dá pelo
conhecimento prévio que as equipes possuem sobre o processo, que avaliaam os estudos
ambientais e os relatórios de atendimento das condicionates sugeridas por estes mesmos
analistas. A coordenação - corpo de analisas e gestor - adquire expertise técnica no tema
e faz trabalho de harmonização de exigências, comparando experiências de diversos casos
da mesma tipologia de empreendimento. Ainda assim as equipes contam com apoio
eventual de servidores de outros estados tanto para análise de relatórios quanto para
realização de vistorias de acompanhamento.
Na hidrovia do Rio Paraguai, foram realizadas cinco vistorias entre o ano de 2008 e 2012,
sendo essas:

• Entre os dias 29 e 31 de janeiro de 2008, na qual foram vistoriados os portos localizados
nessa hidrovia (Relatório de Vistoria n* 51/2008-COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA de
18/6/2008).

• No período de 17 a 21 de novembro de 2008, no trecho entre os municípios de
Cáceres/MT e Corumbá/MS. Avistoria teve como objetivo o acompanhamento dos
passos inseridos na licença de operação e nos quais estavam acontecendo dragagem de

manutenção, além do reconhecimento de novos trechos que seriam incluídos em
dragagens futuras (Relatório de Vistoria n9
016/2009-COTRA/CGTMO/DIUC/IBAMA de 3/3/2009),
• Entre os dias 22 e 26 de junho de 2009, sendo que foi percorrido o trecho da hidrovia
situado entre os municípios de Corumbá/MS e Porto Murtinho/MS (Relatório de
Vistoria n» 55 COTRA/CGTMO/DILIC de 3/9/2009),

• No dia 23 de novembro de 2011, onde foi vistoriado a área do "Passo do Jacaré",
IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

localizada no Rio Paraguai, distrito de Porto Esperança, município de Corumbá/MS (
Relatório de Vistoria n9 28/2011-COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA de 14/12/2011),

• No período de 10 a 14 de setembro de 2012, para acompanhamento do atendimento às
condicionantes da Licença de Operação nQ 18/1998 (Relatório de Vistoria n9 19/2012COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA de 16/11/2012).

Para a Hidrovia do Rio Madeira, foram realizadas as seguintes vistorias:
• Entre os dias 26 e 31 de março de 2006, com o objetivo de avaliação da concessão de LO

para as obras de manutenção da hidrovia (dragagens, sinalização e balizamento) (
Relatório de Vistoria n9 017/2006-COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA de 14 de julho de
2006).

• Entre os dias 10 e 11 de setembro de 2013, onde foi percorrido o trecho entre os

municípios de Porto Velho (RO) e Humaitá (AM). Esta vistoria teve o objetivo de
acompanhar a realização de dragagem de manutenção da hidrovia e o respectivo
monitoramento ambiental, bem como observar a sinalização e a situação das placas

existentes ao longo do trecho percorrido (PAR. 006835/2013 COPAH/IBAMA de
15/10/2013).

3. Ressalta-se que para a Hidrovia do rio Madeira não foram realizados serviços de
dragagens entre os anos de 2008 e 2012, não sendo necessárias vistorias de
acompanhamento neste período. Quanto à Hidrovia do rio São Francisco, foi realizada
dragagem emergencial no ano de 2011. Não foi realizado o acompanhamento da referida
dragagem em funçaõ de seu curto período de duração em cada um dos três passos

dragados, não permitindo planejamento e mobilização das equipes deste Instituto para^
vistoria.

4. Foram realizadas, ainda, avaliações do atendimento das condicionantes das licenças

vigentes que embora não envolvam visita in loco são fundamentais para o
acompanhamento das ações ambientais determinadas pelo Ibama no âmbito do
licenciamento, pois trazem dados ambientais que nem sempre podem ser visualizados em
vistoria, como por exemplo a qualidade das águas:

. Pareceres nQ 49/2012 de 15 de junho de 2012 e ne 81/2012 de 25 de setembro de 2012
referentes à dragagem emergencial na Hidrovia do rio São Francisco;
. Pareceres ns 077/2006 - COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA de 06 de setembro de 2006; ne

29/2011 - COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA de 17 de fevereiro de 2011 e nQ 5602/2013 de

18 dejulho de 2013; bem como a Nota Técnica n2166/2009 •
COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA de 03 de dezembro de 2009, referentes à Hidrovia do Rio
Paraguai;
IBAMA
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• Pareceres ne 129/2009 - COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA de 01 de setembro de 2009; ne

55/2012 COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA de 06 de julho de 2012; nfi 83/2012 de 11 de
outubro de 2012 e n° 308/2013 de 01 de fevereiro de 2013; bem como a Nota técnica nQ
153/2009 de 13 de novembro de 2009, referentes à Hidrovia do Rio Madeira.

5. Quanto ao item 9.6.3, que recomendava que fossem firmadas parcerias com outras
organizações para melhorar a estrutura logística para a fiscalização do cumprimento de
condicionantes, informo que as vistorias técnicas no âmbito do licenciamento ambiental

são realizadas com apoio logístico do empreendedor, não sendo esta uma limitante para a
atuação do Ibama. Desta forma, entende-se que eventual direcionamento de esforços do

Ibama neste sentido não surtitia os efeitos desejados pelo Tribunal, visto que o
acompanhamento da gestão ambiental dos empreendimentos é feito com recursos
próprios e com apoio dos licenciados.

6. Adicionalmente, sugere-se consultar a Diretoria de Proteção Ambiental para
verificação do item 9.6.3 em razão do histórico apresentado nos acrdãos, que remetem à

possível parceiria do Ibama com outras instituições visando ao apoio à fiscalização da
poluição ambiental, de responsabilidade daquela Diretoria.
Atenciosamente,

EUGÊNIO rio COSTA
Diretor Substituto da DILIC/IBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Auditoria Interna

MEM. 017896/2013 AUDIT/IBAMA

Brasília, 11 de outubro de 2013

Ao Senhor Diretor da DILIC

Assunto: Ofício de Requisição 04-1252/2013 Tribunal de Contas da União.
1.
Encaminho anexo, cópia do Ofício de Requisição 04-1252/2013-TCU, de 09 de
Outubro de 2013, o qual requisita subsídios para a análise do processo TC 022.540/2013-0,
que trata de Monitoramento de auditoria operacional realizado no setor hidroviario, com
objetivo de verificar o cumprimento dos itens dos Acórdãos-TCU 351/2006, 1.034/2008 e
3.244/2012, todos do Plenário, para conhecimento e providências.

2.
Outrossim, solicito que as respostas sejam consolidadas e enviadas a esta
Auditoria, até o dia 23/10/2013, para atender o Tribunal de Contas da União.
Atenciosamente,

40RGE-RIBEHCO SOARES
Auditor-Chefe da IBAMA

IBAMA
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Gera! de Controle Externo

/

Ofício de Requisição 04-1252/2013

^"' '"' *™' ^
Brasília, 9 de outubro de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor

A O v> >\ 0 V^ N

Volney Zanardi Júnior
Presidente do IBAMA

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama

Cep: 70818-900, Brasília/DF

Senhor Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis,

A fim de subsidiar a análise do processo TC 022.540/2013-0, que trata de
Monitoramento de auditoria operacional realizada no setor hidroviario, com o objetivo de verificar o
cumprimento dos itens dos Acórdãos-TCU 351/2006, 1.034/2008 e 3.244/2012, todos do Plenário,
solicitamos a VossaSenhoria, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei 8.443/92, que encaminhe a esta
Secretaria informações acerca dos assuntos a seguir elencados:

1.
Situação do atendimento à recomendação constante do item do Acórdão 351/2006-TCUPlenário, transcrito na seqüência, acompanhada de todos os documentos comprobatorios que se
fizerem necessários:

9.6. recomendar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, que:
(...)

9.6.2. defina procedimentos para assegurar a periódica fiscalização in loco do
cumprimento das condicionantes definidas no EIA/RIMA das hidrovias no período
intervalar das vistorias técnicas para renovação das licenças ambientais, utilizando, por
exemplo, a estrutura das gerências existentes nos estados;

9.6.3. firme parcerias com outras organizações, a exemplo do Comando da Marinha, de
modo a melhorar a estrutura logística disponível para a fiscalização do cumprimento das
condicionantes definidas nos estudos ambientais das hidrovias, bem

como para

realização de outras fiscalizações, com compartilhamento de custos e planejamento
integrado de ações, se necessário;

2.

.,/-

Secretaria de Fiscalização de Desestatizaçâo eRegulação de Transportes /-, -.-y, j f)/Qf)^Ç- /J/Í/3" "^

No caso do atendimento do subitem 9.6.3, indicar os detalhes das parcerias, tais como os

órgãos/entidades envolvidos, indicação das ações acordadas com datas e resultados obtidos, além do
planejamento das próximas ações.

3.
Indicação de servidor ou equipe do IBAMA para atuar como canal de comunicação com
esta equipe de auditoria a respeito do cumprimento dos subitens supracitados.
As informações solicitadas devem ser entregues à equipe de auditoria ou enviadas ao

Serviço de Adnrjrus^ç_ão_da^ Secretaria de Fiscalização de Desestatizaçâo e Regulação de

Transportes até otdia23 / 10 I2Õ\!>[ no seguinte endereço:
Tribunal de Contas da União

Secretaria de Fiscalização de Desestatizaçâo e Regulação de Transportes
SAFS Quadra 4 - Lote 1 - Anexo II- Sala 157- 70.042-900 - Brasília - DF

,

„.

RANÇO

ewb

i

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ICO

Secretaria-Geral de Controle Externo

Secretaria de Fiscalização de Desestatizaçâo e Regulação de Transportes

Paralelamente, solicita-se o envio dos arquivos digitalizados para o endereço eletrônico
getuliomp@tcu.gov.br e luizvf@tcu.gov.br. Tal medida visa dar celeridade à troca de informações
para embasar os trabalhos da equipe de auditoria.

Na ocorrência de indisponibilidade ou inexistência dos referidos documentos ou
informações, solicita-se que tal fato seja registrado em ofício a ser encaminhado a esta Secretaria no
mesmo prazo estabelecido. Outros documentos e informações que se façam necessários para o
levantamento serão solicitados posteriormente.

Por oportuno, esclarecemos que o não atendimento deste ofício nos prazos

especificados, sem causa devidamente justificada, caracteriza sonegação de documentos e
informações, podendo resultar na aplicação da multa prevista no artigo 58, inciso VI, da Lei 8.443/92
c/c p artigo 268, inciso VI do Regimento Interno do TCU.

Em caso de dúvida quanto ao solicitado, favor entrar em contato com a equipe nos
números (61) 3316-7386 e 3316-5951

Atenciosamente,

(jpttífíò Martins Padilha Júnior
M(UFC - Matrícula 7634-1
Coordenador da Equipe de Auditoria
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 006835/2013 COPAH/IBAMA

|F'.

Assunto: Relatório de Vistoria na Hidrovia do rio Madeira.

IRul

i
jpne.Uj>Hi/çtf,

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Relatório de Vistoria na Hidrovia do

Madeira, entre os municípios de Porto Velho
(RO) e Humaitá (AM), entre os dias 10 e 11
de setembro de 2013. Processo n°.

02001.001643/96-48.
Vistoria:

Esta vistoria se iniciou na manhã do dia 10 de setembro de 2013, na área portuária de

Porto Velho (RO), no Porto do Cai n'Água. O trecho percorrido, entre os municípios de
Porto Velho (RO) e Humaitá (AM), possui cerca de 250 km de extensão. A embarcação
utilizada foi providenciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT). Participaram desta vistoria técnicos do Ibama (4), DNIT (2) e AHIMOC/CODOMAR
(2), além da tripulação do barco.

O rio Madeira possui uma característica de intensa alteração de suas margens,
principalmente durante os períodos de maior vazão, aonde ocorrem desbarrancamentos.
Por outro lado, devido à grande capacidade de transporte de sedimentos, há
assoreamento de canais de navegação e formação de bancos de areia, o que prejudica a
navegabilidade, sendo necessário recorrer às dragagens de manutenção. Na ocasião da
vistoria, a vazão hídrica do rio Madeira apresentava-se reduzida, período no qual se
realizam as dragagens de manutenção em trechos da calha do rio. Entretanto, devido a

um problema mecânico do equipamento de dragagem, não foi possível acompanhar esta
operação, a qual estava em atraso segundo seu cronograma.

Nas imediações de Porto Velho, a ocupação das margens é significante, havendo diversos
empreendimentos em atividade. Dentre eles, destacam-se os terminais portuários de
carga (grãos, minérios, produtos químicos/combustíveis). Além disso, principalmente
próximo aos centros urbanos, foram vistas muitas habitações (a maioria simples, feitas de
madeira e alvenaria) instaladas muito próximas ao rio - indicando a realidade
socioeconomica de dependência e interação com o rio (peixarias, estaleiros de balsas de
garimpo, atracadores improvisados, etc). Em alguns locais, nota-se que foram e estão

sendo feitas proteções nas margens contra os desbarrancamentos causados pela aç^o
IBAMA
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erosiva do rio, tal como visto em Humaitá.

O fluxo aquaviário também chama muito a atenção, havendo intensa movimentação de
embarcações de variados portes, desde pequenas canoas motorizadas até barcaças
medindo dezenas de metros de comprimento, transportando todo tipo de carga. Isso
remete à importância do respeito às normas de navegação, bem como à manutenção das
condições de navegabilidade (sinalização náutica, dragagens de manutenção para
desassoreamento do canal, remoção de paliteiros).

Ao longo de todo o percurso pôde ser observada atividades de garimpo, nas quais são
utilizadas pequenas balsas ou flutuadores, assemelhados a choupanas, dotados de
equipamentos específicos (tais como bombas de sucção e peneiras). Em alguns locais, elas
se juntam em linha transversal ao rio, se estendendo por mais de 150 m (se aproximando
do canal de navegação das embarcações maiores).

Durante a vistoria, a equipe do Ibama tomou conhecimento de que, principalmente devido
aos desbarrancamentos, diversas placas de sinalização da hidrovia não foram localizadas.
A maioria das placas avistadas aparentavam ser de pequeno porte, não possuindo impacto
significante onde são instaladas. As placas de maior porte, as quais possuem cerca de 10
m de altura e são dotadas de fundação, correspondem a uma minoria. Apesar disso, foi
constatado que os desbarrancamentos também as atingem, ocasionando a perda parcial
ou total da placa.

Quanto a esse tipo maior de sinalização, é recomendável que sua instalação seja
precedida de Autorização para Supressão de Vegetação (ASV) visto que, além de ocupar
uma área superficial (a qual é "suprimida"), pode ser necessário haver outras supressões
na APP para tornar a placa visível para quem trafega no rio.

Um dos objetivos desta vistoria era conhecer a comunidade de São Carlos, sobre a qual
incidem ações do Programa de Educação Ambiental. Entretanto, quando a embarcação se
aproximava dessa comunidade iniciou-se uma forte chuva, com ventos e agitação no rio,
impossibilitando uma descida naquele momento por razões de segurança, sendo

continuado o itinerário até Humaitá*
IBAMA
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No dia 11, pela manhã, já em Humaitá, foi visto o parque de dragagem da AHIMOC
(vinculada ao DNIT/MT), próximo à margem esquerda do rio madeira. No local são
guardadas as boias e demais instrumentos de sinalização náutica. Além disso, haviam 2
dragas de sucção e recalque paradas na margem esquerda (as quais deverão ser
utilizadas na dragagem da hidrovia), aguardando manutenção.

Após este passo, a equipe do Ibama finalizou sua participação na vistoria, retornando por
via terrestre até Porto velho. Por sua vez, a equipe do Ministério dos Transportes seguiu
viagem até Manaus (AM) em virtude de outras demandas próprias.

OBSERVAÇÃO: Anexo - relatório fotográfico.
Brasília, 15 de outubro de 2013

\\

Gabriel Angotti Magnino
Analista Ambiental da COPAH

Jelson Takuini Yoned;
Analista Ambiental da COPAH

SrnO^L
Fernanda Mayumi Takeda
Analista Ambiental da COPAH

Cícero Vitorino de Souza

Analista Ambiental do NLA/RO
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Foto 01: ponte e píer de embarque no Porto do ("ai n'Água, Porto Velho (RO).

Foto 04: empreendimento sem placa de obra. em área de APP.

Foto 02: embarcação utilizada na vistoria.

Anexo 1 - Registro fotográfico da vistoria realizada na hidrovia do rio Madeira, entre Porto Velho (RO) a Humaitá, set/2013.

Figura 03: carregamento de graneis sólidos em barcaças - emissão de material
particulado.

1/4
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Foto 08: barcaça de combustíveis.

Foto 06: 27 balsas (dragas) de garimpo em disposição transversal ao rio.

Anexo 1 - Registro fotográfico da vistoria realizada na hidrovia do rio Madeira, entre Porto Velho (RO) a Humaitá, set/2013.
lanaus).

Foto 05: ponte sobre o rio Madeira - ligação entre Porto Velho e a BR-319 (p/

Foto 07: barcaça de graneis sólidos.
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Foto 12: tronco caído no rio (paliteiro).

Foto 10: placa de sinalização (pequeno porte),

Anexo 1 - Registro fotográfico da vistoria realizada na hidrovia do rio Madeira, entre Porto Velho (RO) a Humaitá, set/2013.
Foto 09: terras caídas e destroços de placa de sinalização da hidrovia (acima, à
direita).

Foto 11: placa de sinalização (grande porte).
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Foto 13: proteção sendo construída, ao lado do Terminal Hidroviario de Humaitá.

Foto 16: Ponte e píer do Terminal Portuário de Humaitá.

Foto 14: ocupação às margens do rio. em Humaitá.

Anexo 1 - Registro fotográfico da vistoria realizada na hidrovia do rio Madeira, entre Porto Velho (RO) a Humaitá, set/2013.

Foto 15: instalações da AHIMOC (MT-DMT) em Humaitá.
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MEM. 019778/2013 DIPRO/IBAMA
ffJ /ú%Z.
Brasília, 13 de novembro de 2013

À Senhora Diretora da DILIC
REFERENCIA: OF 02001.020849/2013-48/PRAM

Assunto: Inquérito n8 1.13.000.000431/2009-17 - Processo Administrativo n9
02001.009775/2009.

1.
Encaminhamos o Ofício nQ 1019/2013/22 OFCIV/PR/AM-SEC EXT, de
25/102013, que trata do Inquérito nQ 1.13.000.000431/2009-17 instaurado no âmbito do

Ministério Público Federal, em virtude do processo administrativo nQ 02001.009775/2009,
referente à auto de infração expedido em desfavor do DNIT, para que sejam prestadas as
informações sobre eventual renovação da licença de operação de empreendimento
licenciado por esta Diretoria.

2.
Quanto aos questionamentos relativos à atual situação do processo, esclareço
que o mesmo se encontra no NUIP/SEDE, que poderá prestar as informações ora
solicitadas.

Atenciosamente,

GUSpWO MÜLLER DE PODESTA

Assessor Técnico da DIPRO/IBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Amazonas
2o Ofício Cível

Avenida André Araújo, 358, Aleixo, 69.060-000, Manaus, AM, (92) 2129-4700
OFÍCIO N. 1019/2013/2°OFCIV/PR/AM-SEC EXT
Manaus, 25 de outubro de 2013.
Ao Ilustríssimo Senhor

LUCIANO DE MENEZES EVARISTO

Diretor de Proteção Ambiental - IBAMA-DIPRO
SCEN Trecho 2Ed. Sede do IBAMA

CEP: 70.818-900 -Brasília -DF

Jfí.

|p 7 ' u'f"' —I
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L
Ref: 1.13.000.000431/2009-17 (fazer referência a este inquérito na resposta)
Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, e no interesse do Inquérito Civil Público em
epígrafe, instaurado para acompanhar o cumprimento da Licença de Operação n. 058/2006

referente à manutenção da hidrovia do Rio Madeira, REITERO O OFÍCIO N. 0060 e
0786/2013/2°OFCIV/PR/AM-SEC EXT e requisito, no prazo de 10 (dez) dias, informações

quanto ao atendimento das Notificações ns. 511485 e 511486/2009 expedidas ao DNIT,
indicando caso contrário as medidas administrativas eventualmente adotadas; bem como

sobre o trâmite do Auto de Infração n. 635534/2009 aplicado ao DNIT e sobre a eventual
renovação da LO n. 058/2006, após o ano de 2009, remetendo, neste caso, cópia da
respectiva licença.

Advirto-o que "a falta injustificada e o retardamento indevido do

cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade
de quem lhe der causa" (parágrafo 3o do artigo 8o da Lei Complementar 75/1993).
Atenciosamente,

RAFAEL DA SILVA ROCHA

Procurador da República

EM BRANCO

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRAS11E1RO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670

wmtv.ibama.qov.bi

OF 02001.014988/2013-32 DILIC/IBAMA

Brasília, 06 de dezembro de 2013.

Ao Senhor

Rafael da Silva Rocha

Procurador da Procuradoria da República no Amazonas
Avenida André Araújo, 358 - Bairo Aleixo
MANAUS - AMAZONAS

CEP.: 69.060-000

Assunto: Resposta ao Ofício 1019/2013/2WCIV/PR/AM-SEC EXT
Senhor Procurador,

Em resposta ao ofício acima referenciado que, em decorrência do Inquérito
Civil Público n» 1.13.000.000431/2009-17, requisita informações sobre a renovação da
Licença de Operação - LO n9 580/2006 emitida no âmbito do Processo de Licenciamento

Ambiental da Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, informo que:
» a LO foi renovada em 1/11/2012 e retificada 6/2/2013, condicionando a realização de
dragagem à apresentação e aprovação, por parte do Ibama, do Plano de Dragagem
(Condicionante 2.2);

• o Plano de Dragagem, protocolado neste Instituto com o n9 02001.007507/2013-32, foi
avaliado a partir do PAR. 005297/2013;

• por meio do Ofício n° 02001.009130/2013-56 DILIC/IBAMA de 1/7/2013, foi aprovada a
execução da dragagem de manutenção no ano de 2013, nos trechos: Tamanduá - RO,
Cojubins/Mutuns - RO, Vila São Carlos - RO, Curicacas - RO, Papagaios - RO,
Salomão/Fausto - AM e Três Casas - AM.

Ressalto que a LO n9 580/2006, os pareceres que subsidiaram sua renovação
e retificação e o parecer de avaliação do Plano de Dragagem, além de outros documentos
pertinentes ao processo de licenciamento ambiental, estão disponíveis para consulta no
seguinte endereço eletrônico: www.ibama.gov.br / Licenciamento Ambiental / Consulta /

Empreendimentos - (preencher Número do Processo) 02001.001643/96-48/ Pesquisar/
ÍBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n« 09566 Brasüia - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670

wiwv.ibama.gov.br

Documentos do Processo.

Sem mais pelo momento, encontro-me à disposição para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

GISELA DAMM FORATTINI

Diietora da DILIC/IBAMA

IBAMA
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OF 02001.014988/2013-32 DILIC/IBAMA
Brasília, 06 de dezembro de 2013

Ao Senhor

Rafael da Silva Rocha

Procurador da Procuradoria da República no Amazonas
Avenida André Araújo, 358 - Bairo Aleixo

manaus -Amazonas
CEP.: 69.060-000
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa

DIGITALiZADC NS IBAMA

Coordenação Geral de Meio Ambiente

Ofício n° £\Ç> /2014/CGMAB/DPP
Brasília, QM de fevereiro de 2014.

A Sua Senhoria a Senhora

Mariana Graciosa Pereira

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC

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

Assunto:

Condicionante 2.1 da Licença de Operação - LO n° 580/2006 relativa à
dragagem de manutenção da hidrovia do rio Madeira.

Anexo:

Cópia de Nota de Esclarecimento: Serviços de dragagem no rio Madeira.

Senhora Coordenadora,

1.

.

Em atendimento à Condicionante 2.1 da LO n° 580/2006, da dragagem do rio

Madeira, informamos que foram paralisados os serviços de retirada de sedimentos, bem como
desmobilização dos equipamentos e mão de obra na data de 22 de outubro de 2013.

2.
Esclarecemos que os motivos para a referida paralisação estão expostos em
Nota de Esclarecimento, disponibilizada na página eletrônica do DNIT, que pode ser
visualizada em cópia anexa a este documento.
Atenciosamente,

ML

/

Af.ü

GeorgjA Ibrahira Andraos Filho

Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário

SAN - Seior de AutarquiasNorte - Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone: (61)3315 4000

CEP 70.040-920 - Brasilia/DF - wwwdnit.gov br
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Analista Ambiental
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NOTA DE ESCLARECIMENTO: Serviços de
dragagem no rio Madeira
COMUNICADO

DNIT
Em relação à execução dos serviços de dragagem (desassoreamento) da hidrovia do rio Madeira, no
ano de 2013, o DNIT esclarece que:
1) Durante o levantamento batimétrico para identificar os locais a serem desassoreados no rio
Madeira, foram identificados sete (7) trechos críticos, que poderiam causar problemas aos usuários
da hidrovia.

2) O DNIT, por meio da Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e Administração das
Hidrovias da Amazônia Ocidental - AHIMOC promoveu a contratação dos serviços a fim de iniciar
a execução do desassoreamento até 15 de julho de 2013.
3) No entanto, em função de dificuldades operacionais da contratada, a execução dos serviços
somente conseguiu mobilizar os equipamentos de dragagem em 24 de setembro de 2013. Tal fato
impactou significativamente o cronograma inicialmente previsto para a execução dos serviços.
4) Como resultado, quando do início do desassoreamento do primeiro trecho, conhecido como
Tamanduá, o rio Madeira iniciou o seu ciclo de cheia, inviabilizando a continuidade dos demais
trechos.

5) Isto posto, e por questões de economicidade de recursos públicos, os serviços foram
interrompidos pela CODOMAR/AHIMOC, que já está trabalhando em nova contratação para a
dragagem no ano de 2014.
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Ofício n° 3^ /2014/CGMAB/DPP
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Brasília, ^

demarco de 2014.

A Sua Senhoria a Senhora
Mariana Graciosa Pereira

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC

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

Assunto:

Solicitação de cópia digital do Processo n° 02001.001643/1996-48, referente
ao licenciamento ambiental da dragagem do rio Madeira.

Senhora Coordenadora,
t

1.

Conforme acordado com esse Instituto, vimos solicitar cópia em meio digital

do Processo n° 02001.001643/1996-48, referente ao licenciamento ambiental da dragagem do
rio Madeira.

Colocamo-nos à disposição para prestar maiores esclarecimentos.

2.

Atenciosamente,

Georgos Ibjrahiní Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário

\

J< COíM,

SAN - Setor dCAuiarquias None - Quadra 3 - Lote A

teLCAMeb
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EdifícioNúcleodos Transportes - Fone (61)3315 4000

CEP: 70.040-920 - Brasilia/TJF - www.dnit.gov.br
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Fabiola Nunes DerossI
Analista Ambiental

COPAH/CGTMCVniUC
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DNIT ^^sW)
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Ofício n°ôij/j /2014/CGMAB/DPP
Brasília, ^

de maio de 2014.

A Sua Senhoria a Senhora
Fabiola Cândido Derossi

Coordenadora Substituta de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC
.

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

Assunto:

Atendimento das Condicionantes 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, da Licença de
Operação - LO n" 580/2006 (Retificação), bem como das Condicionantes da
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico - Abio n"
281/2013 (Retificação), relativos à dragagem de manutenção do rio Madeira,

/

ano 2013.
i

Anexos:

1. Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água e Comunidades
Planctônicas, via impressa e digital;
^ 2. Relatório de Monitoramento da Ictiofauna, via impressa e digital;
x 3. Relatório de Avaliação da Comunidade Bentônica, via impressa e digital;
x 4. Relatório de Atendimento das Condicionantes da Abio n° 281/2013
(Retificação), via impressa;
v5. Relatório de Execução do Programa de Educação Ambiental, via impressa
e digital;
6. Relatório do Programa de Comunicação Social, via impressa e digital;
7. Ofício DNIT_Veri 017/14, de 30/4/2014.
Senhora Coordenadora,

1.
Em atendimento às Condicionantes 2.7, 2.8, 2.10 e 2.11, da Licença de Operação
n° 580/2006 (Retificação), bem como das Condicionantes da Autorização de Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico - Abio n° 281/2013, encaminhamos, anexo, os relatórios do
monitoramento ambiental, do Programa de Educação Ambiental - PEA e do Programa de
Comunicação Social - PCS, Além do relatório de atendimento das Condicionantes da Abio n°
281/2013 (Retificação).

2.
• Com relação ao atendimento da Condicionante 2.9, da referida LO,
encaminhamos, anexo, o Ofício DNITVeri 017/14, o qual informa os dados solicitados.
3.
Cumpre esclarecer que os produtos encaminhados se referem à execução do
serviço da dragagem de manutenção do calado de navegação do rio Madeira no ano de 2013.
Atenciosamente,

Apõe Figueiredo Freitas Pimenta

Coordenadora Geral de Meio Ambiente

CS- ,|-M <^ 8McZ-

SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes -Fone: (61)3315 4000

CEP: 70 040-920 - BrasiliaiDF - wvywdml.govbr
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VERITAS

www.veritasengenhariaambiental.com.br

ENGENHARIA AMBIENTAL

Brasília, 30 de Abril de 2014

Oficio DNIT_Veri 017/14
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Ao DNIT

ATT: Sra. Aline Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora Geral de Meio Ambiente

Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP-DNIT

ASSUNTO: Condicionante Ambiental 2.9 da Licença de Operação - Renovação
580/2006 referente a dragagem da Hidrovia do Rio Madeira.
Contrato: n 015/2012

A empresa Veritas Serviços de Meio Ambienta Ltda, inscrita no cnpj: 10.516.775/0001-

78 com o objetivo de atender a condicionante ambiental 2.9 da licença de operação
580/06, a qual solicita incluir informações sobre eventuais registro de avistamentos de
indivíduos de Trichechus immguis (peixe-boi-da-amazônia), Inia geof- frensis (boto corde-rosa) e Sotaliafluviatilis (tucuxi) durante as atividades de monitoramento ambiental
apresenta a tabela abaixo.

Espécie

Data avistamento/

Numero de registros

Região de Avistamento

monitoramento

Trichechus immguis

Não foi avistado

(peixe-boi-da-amazônia
i

Inia geof- frensis (boto

\ ptor-de-rosa)

10 e 11/03/2013/coleta de

1

São Carlos (km 1.100)

2

São Carlos (Km 1.100) e

sedimento

Sotaliafluviatilis (tucuxi)

10/03/2013 / coleta de
sedimento

Curicacas (km 1076)

Nos monito ramentos Bento, Pláncton e Ictiofa una realizados durante a d ragagem no

trecho Tamanduá no ano de 2013 (Tamanduá_Km 1.174) não foram registrados
avistamento das espécies informada acima.

Eduardo de Magalhães Pinto Gomes
Diretor de Projetos - CREA-MG 93.055/D
Minas Gerais: Av. do Contorno, 6.413, 2° andar, Savassi - Belo Horizonte - TEL: 55 31 4101-8226

Rio Grande do Norte: Rua Pedro Fonseca Filho, Ponta Negra - TEL:55 84 4104-0200
www.veritasengenhariaambiental.com.br
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente
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ecebido em: 03/06/2014
Assinatura

Brasília, Q 3 dejunho de 2014.
A Sua Senhoria a Senhora
Fabiola Cândido Derossi

Coordenadora Substituta de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC

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

L

Assunto:

Atendimento da Condicionante 2.12 da Licença, de Operação - LO n°
580/2006 (Retificação) relativa à dragagem de manutenção do rio Madeira.

Anexo:

Relatório de Dragagem 2013.

Senhora Coordenadora,

}.
Em atendimento à Condicionante 2.12, da Licença de Operação n° 580/2006
(Retificação), a qual solicita o envio de relatórios descritivos das atividades realizadas

anualmente, encaminhamos, anexo, o Relatório de Dragagem 2013, elaborado pela
Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental - AHIMOC, para análise desse
Instituto.

Atenciosamente,

MM

Georgejj Ibrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário

c^M^o^b
SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A

EdificioNúcleodos Transportes - Fone: (61) 3J15 4000
CEP: 70 040-920 - Brasília/DF - www.dnit.yov.br
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Recebido em: 20/06/2014

Coordenação Geral de Meio Ambiente
Assinatura

Ofício n°JC9g/2014/CGMAB/DPP

Brasília, 18 de junho de 2014.

-*>c"e<,
A Sua Senhoria a Senhora
Fabiola Cândido Derossi

AésL:

Coordenadora Substituta de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC

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

c

Assunto:

Dragagem do rio Madeira, atendimento da Condicionante 2.2 (Plano de
Dragagem), Licença de Operação - LO n° 580/06 (Retificação).

Anexo:

Plano de Dragagem - Execução dos serviços de desobstrução de passos
críticos no canal de navegação da hidrovia do Madeira, no trecho
compreendido entre Porto Velho (RO) e a foz no rio Amazonas (AM),
através de dragagem de material do leito do rio.

Senhora Coordenadora,

Em atendimento à Condicionante 2.2, da LO n° 580/06, abaixo transcrita,
encaminhamos o Plano de Dragagem, anexo, para análise e manifestação desse
Instituto.

"As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas
mediante autorização do IBAMA. A solicitação dessa
autorização'deverá ser apresentada na forma de um Plano de
Dragagem, (...)".
Oportunamente, solicitamos a emissão da autorização de dragagem, visto
que se pretende iniciar a mobilização para a dragagem de manutenção do rio Madeira no
mês de julho de 2014.

Atenciosamente,

Georgfek Ibrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário

.

SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - I.OIC A
Edilicio Núcleo dos Transportes -Fone ((11)3315-1000
CEP: 70 040-902 - Brasília DF - g g g .
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Ofício noJ311/2014/CGMAB/DPP

—^Assinatura

Brasília,í)2:^de julho de 2014.

3C/^
A Sua Senhoria a Senhora
Fabiola Cândido Derossi

Coordenadora Substituta de Portos, Aeroportos e HidroviasCOPAH/CGTMO/DILIC

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

Assunto:

Agendamento de reunião.

Senhora Coordenadora,

Solicito agendamento de .reunião para discutir sobre o licenciamento
ambiental de intervenções no rio São Francisco, Paraguai/MS e na Lagoa Mirim/RS,
assim como os serviços de manutenção no rio Madeira/RO.

L
Atenciosamente,

Georgeâlbrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário

CS-

SAN - Selorr de AutarquiasTV.
Attfarquias xorte'T"0uadraj^Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes-Fone(61) 3315-4000

CEP 70 040-902 - BrasiliaUF- wwwdnitfov.br
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Ofício n°/| UAq /2014/CGMAB/DPP

Assinatura

Brasília, qLi de agosto de 2014

A Sua Senhoria a Senhora
Fabiola Cândido Derossi •

Coordenadora Substituta de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

L

Assunto:

Emissão da Autorização pra execução dadragagem do rio Madeira neste
ano de 2014.

Anexo:

Ofício n° 1099/2014/CGMAB/DPP, de 18/06/2014.

Senhora Coordenadora,

Reiteramos, conforme Ofício anexo, a solicitação de emissão da autorização
de dragagem de manutenção do rio Madeira para este ano de 2014, visto que já se
encontram em mobilização 5 empresas relativas à execução dos serviços, incluindo a
responsável pelo Monitoramento Ambiental, a do Programa de Educação Ambiental PEA e a do Programa de Comunicação Social - PCS.

Caso seja constatada a necessidade por parte desse Instituto de vistoria aos

c

serviços de manutenção, propomos que esta seja realizada a partir de 20 de setembro de
2014.

Atenciosamente,

Georgésjlbrahiríi Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário

digitai mm m ibama
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Recebido-em: 20/06/2014
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Oficio n°jCíB/2014/CGMAB/DPP ,

Assinatura
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Brasília,! 8 dejunho

A Sua Senhoria a Senhora V

Pâbíola Cândido Derossi

Coordenadora Substituta de Portos, Aeroportos e Hidrovias

>S~

COPAH/CGTMO/DILIC

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

'Assunto:

Dragagem do rioMadeira, atendimento da Condicionante 2.2 (Plano de
Dragagem), Licença de Operação-LOn° 580/06 (Retificação).

Anexo:-

Plano de Dragagem - Execução dos serviços de desobstrução' de passos
críticos no canal de navegação da hidrovia do Madeira, nô trecho '

compreendido entre Porto Velho: (RO) e a foz no rip Amazonas (ÁM),
através de dragagem de material do leito do rio.

- . '• ,-

SenHora Coordenadora,
'

•

»
•_-.;•-

';

•

Em atendimento à Condicionante 2.2, da LO n° 580/06, abaixo transcrita,
encaminhamos o Plano, de Dragagem, anexo, para análise' e manifestação; desse
Instituto. ;•"•';.

"Às dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas
mediante autorização>. dd IBAMA. A solicitação dessa,
autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano> de
Dragagem, (...)".

Oportunamente, solicitamos a emissão da autorização de. dragagem, visto
que se pretende iniciar a mobilização para a dragagem de manutençãp do rio.Madeira, no
mêsdejulhode2014.
,
;
'
; . '
Atenciosamente,

GeorgéfcTbrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Ofício n° jiffc-f/2014/CGMAB/DPP.

Brasília, Q% de agosto de 2014

DIGITA

A Sua Senhoria o Senhor

0 IBAMA

Thomaz Miazak de Toledo
Diretor de Licenciamento Substituto.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA.

Assunto:

Agendamento de reunião.

Senhor Diretor,

1.
Referimo-nos ao licenciamento ambiental de serviços e obras em hidrovias
sob responsabilidade deste Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

2.
Solicitamos agendamento de reunião para discutir procedimentos que
possam agilizar a execução dos serviços e obras em hidrovias, considerando a Instrução
Normativa IBAMA n° 184/2008, de modo que os programas governamentais, dos quais
esse Instituto também faz parte, possam ser cumpridos dentro dos prazos estipulados.

3.
Aproveitamos a oportunidade para indicar os empreendimentos que
aguardam manifestação de Vossa Senhoria, a saber:

C

a.

Dragagem rio Madeira:
Em 18//6/2014, o DNIT encaminhou o Plano de dragagem, solicitando
autorização para execução dos serviços, por meio do Ofício n°
1099/2014/CGMAB/DPP.

Em 4/8/2014, o DNIT reitera a solicitação da autorização de dragagem, por meio
do Ofício n° 1419/2014/CGMAB/DPP.

b. Dragagem da Lagoa Mirim:
Em 16/4/2014, o DNIT protocolou o Estudo Ambiental visando à obtenção da
Licença Prévia, por meio do Ofício n° 650/2014/CGMAB/DPP.
Em 31/7/2014, o DNIT solicitou informações acerca do protocolo do Estudo
Ambiental (EA) e encaminhou complementações ao EA, face à atualização do
Termo de Referência de elaboração do Estudo, por meio do Ofício n°
1387/2014/CGMAB/DPP.

SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone (61) 3315-4000
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF - www.dnit.gov.br
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DNIT
c. Dragagem do rio São Francisco:
Em 21/7/2014, o DNIT encaminhou as complementações ao Estudo Ambiental

em função da Análise Preliminar (checklist), visando à obtenção da Licença de

Operação, por meio do Ofício n° 1297/2014/CGMAB/DPP.
d. Dragagem Passo do Jacaré:
Em 7/7/2014, o IBAMA encaminhou o Ofício n° 02001.007155/2014-04

COPAH/IBAMA contendo Parecer favorável à emissão da Licença de Instalação.
Aguarda-se a ordem de pagamento da LI.
4.
Informamos que o agendamento da reunião poderá ser feito por meio do
telefone (61) 3315 4185, da Coordenação Geral de Meio Ambiente.

Respeitosamente,

l^^^A-une Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora Geral de Meio Ambiente.

vwrnicet,
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Aeroportos e Hidrovias
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Coordenação Geral de Meio Ambiente

Rccebido em: WmOüH

Ofício n° yjS^ a /2014/CGMAB/DPP

.Aàsinaíura

Brasília, jj * de agosto de 2014.
A Sua Senhoria a Senhora
Fabiola Cândido Derossi

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC

BALIZADO HO IBAMA

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

Assunto:

Cartilha do Programa de Educação Ambiental da dragagem do rio
Madeira.

Referência:

Ata de Reunião n° 005018/2013, de 15/4/2013, COPAH-IBAMA.

Anexo:

Boneco da Cartilha "Viva o rio Madeira - A Aventura de Jairo e

Lixonstro, o Lixo Monstro.

Senhora Coordenadora,

1.

Conforme acordado em memória de reunião realizada no dia 15/4/2013,

segue anexo o material de apoio ao Programa de Educação Ambiental - PEA da dragagem
do rio Madeira, para aprovação desse Instituto.

2.
Considerando o cronograma de início do referido serviço, solicitamos
manifestação, preferencialmente, até a data de 31/8/2014.
3.

Em caso de dúvidas ou necessidade de outros esclarecimentos, solicitamos

a gentileza de entrar em contato com a Coordenação Geral de Meio Ambiente, por meio
do telefone 61 3315-8320.

Atenciosamente,

Georgesjlbrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário

SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A

Edifício Núcleo dos Transportes - Fone (61) 3315-4000
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF - www.dnit.gov.br
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Ofício n°. ÁfQp /2014/CGMAB/DPP

Lssinaíura

Brasília, qCi de setembro de 2014.

A Sua Senhoria a Senhora
Fabiola Cândido Derossi

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC

i

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Brasília/DF.

Assunto: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico relativa ao
monitoramento ambiental dos serviços de dragagem de manutenção da via
navegável do rio Madeira.

Anexo:

Plano de Trabalho para obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte
de Material Biológico, 1 via em meio físico e em meio digital.

Senhora Coordenadora,

1.
Encaminhamos anexo o Plano de Trabalho para emissão da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Material Biológico, relativo aos serviços de dragagem de manutenção do rio
Madeira.

t

.

2.
. Dessa forma, solicitamos a emissão da referida Autorização, de forma a iniciarmos o
levantamento da biota aquática, conforme estabelece a Condicionante 2.8, da LO n° 580/06.
Atenciosamente,

Aline Figueiredo Freitas Pimenta

Coordenadora Geral de Meio /Ambiente,
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DESPACHO 02001.023608/2014-31 COPAH/IBAMA

Brasília, 09 de setembro de 2014

À Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

Assunto: Dragagem da Hidrovia do rio Madeira (processo Ibama na
02001.001643/1996-48).

Estou de acordo com o Parecer nQ 02001.003573/2014, de 09/09/2014, o qual conclui pelo

atendimento dos requisitos necessários à autorização para dragagem da hidrovia do rio
Madeira. Neste sentido, encaminho o referido parecer para procvidencias por parte desta
CGTMO.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 02001.003573/2014-14 COPAH/IBAMA

/qn

Assunto: Hidrovia do Madeira. Processo nQ 02001.001643/96-48

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Ementa: Avaliação dos programas ambientais
relativos à dragagem realizada no ano de
2013 e do Plano referente à dragagem de
2014.

INTRODUÇÃO
No âmbito do processo de licenciamento ambiental da dragagem de manutenção da
hidrovia do Madeira foram protocolizados, em atendimento às condicionantes da Licença
de Operação n° 580/2006 - Retificada, os relatórios das atividades e dos programas
ambientais executados em 2013. Esta licença foi renovada em 01/11/2012 e retificada em
06/02/2013 e é relativa à realização de dragagem, na referida hidrovia, para manutenção

da profundidade mínima do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e
3 metros de profundidade), bem como à instalação e manutenção da sinalização náutica
nas margens do rio, entre a cidade de Porto Velho/RO e a foz do rio Madeira no Rio
Amazonas; entre outras atividades. Foram protocolizados também o Plano de Dragagem

com vista à obtenção de autorização para realização de dragagem de manutenção no ano
de 2014 e o Relatório das Condicionantes da Autorização de Captura, Coleta e Transporte

de Material Biológico (Abio) nQ 281/2013. Este parecer objetiva, portanto, avaliar tais
relatórios de monitoramentos e dos programas ambientais, bem como o referido Plano de
Dragagem e o atendimento das condicionantes da Abio nQ 281/2013.
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

A seguir são apresentadas as análises e considerações acerca da documentação
apresentada pelo empreendedor (Relatórios dos Programas Ambientais e Plano de
Dragagem), com o intuito de comprovação de atendimento de condicionantes da Licença
de Operação nQ 580/2006 - Retificada, bem como de uma possível obtenção de autorização
da dragagem de manutenção, a ser realizada em 2014.
Condicionante 2.12 - Atividade de dragagem realizada em 2013

Documento analisado: Relatório de Dragagem, ano 2013. Protocolizado em 08/06/2014
(protocolo nQ 02001.010210-2014-35) em atendimento à Condicionante 2.12 da Licença de

Operação nQ 580/2006. <
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No ano de 2013, segundo o relatório apresentado, os serviços relativos à dragagem de
manutenção do canal de navegação da hidrovia do rio Madeira, incluindo o levantamento
topobatimétrico no trecho compreendido entre Porto Velho/RO e sua foz no rio Amazonas

(1092 km de extensão) foram realizadas pela empresa PETCON - Construção e
Gerenciamento Ltda. As atividades foram iniciadas em 06/08/2013 com a mobilização de
equipamentos e pessoal para a realização da batimetria. Após a batimetria foi executada a
atividade de dragagem propriamente, esta ocorreu entre os dias 26/09 a 22/10 de 2013.

Conforme pode ser observado no Parecer nQ 5297/2013, o qual avaliou o Plano de
Dragagem protocolizado neste Instituto em 2013, as atividades de dragagem foram
previstas para ocorrerem em sete trechos da Hidrovia do Madeira (Tamanduá - RO,

Cojubins/Mutuns -RO, Vila São Carlos - RO, Curicacas - RO, Papagaios - RO,
Salomão/Fausto - AM e Três Casas - AM), a previsão do volume total a ser dragado nesses
trechos era de 617.834,03 m3. No entanto, de acordo com o relatório apresentado, as
atividades de dragagem ficaram restritas ao trecho Tamanduá - RO, e o volume total
removido foi de 9.775,45 m3. Segundo consta no relatório, essa diferença se deveu ao
atraso do início da dragagem, decorrente da preparação da draga, e à subida do nível do
rio Madeira iniciada antecipadamente em outubro. Assim, os serviços de dragagens foram
iniciados e ficaram restritos ao ponto mais crítico do rio, ou seja, trecho Tamanduá - RO.

Ressalta-se que, conforme previsto no Plano de Dragagem apresentado em 2013, os
materiais dragados foram lançados em áreas de descartes (bota-foras) localizadas
perpendicularmente ao canal de navegação, a jusante do trecho de operação da draga e a
uma distância de cerca de 300 metros. Por fim, cabe destacar que foram apresentados
registros fotográficos das atividades realizadas, bem como plantas batimétricas da área de
dragagem. Além disso, foi informado que a desmobilização da atividade ocorreu em
24/10/2013. Portanto, esta equipe técnica entende que, no que se refere à atividade de
dragagem realizada no ano de 2013, a condicionante 2.12 da Licença de Operação ne
580/2006 foi atendida.
Condicionante atendida

Condicionante 2.7 - Monitoramento da qualidade da água

Documento analisado: Relatório de Monitoramento da Qualidade das Águas e
Comunidades Planctônicas, ano 2013. Protocolizado em 12/05/2014 (protocolo nQ
02001.008507-2014-31) em atendimento às Condicionantes 2.7, 2.8 e 2.12 da Licença de
Operação nQ 580/2006.

Conforme consta no relatório, a amostragem para o monitoramento da qualidade da água
foi realizada no dia 03/10/2013 e contemplou uma malha amostrai de 2 pontos, localizados
a 500 metros a montante e 500 metros a jusante do ponto onde ocorreu a atividade de

dragagem (trecho Tamanduá). Ainda conforme o relatório, no momento da coleta de água
foram realizadas medidas da temperatura da água, profundidade, turbidez, pH, ,
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condutividade e concentração de oxigênio dissolvido, em perfis verticais da coluna d'água,
a partir de uma sonda multiparâmetros (sonda YSI-6920). Após a coleta, as amostras de
água foram encaminhadas ao laboratório para análise e determinação de outros
parâmetros observados na Resolução CONAMA 357/2005. As análises laboratoriais foram
feitas pelo laboratório Bioagri Ambiental, o qual conta com acreditação Inmetro CLR 0172
(ABNT NBRISO/IEC 17025:2005), condizente com as análises realizadas.

A apresentação dos resultados se deu por meio de gráficos e laudos e foram comparados
aos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces de Classe 2.

Foijustificado que o comparativo com essa classe se deveu à ausência de classificação e
enquadramento do rio Madeira, visto que o Art. 42 da referida resolução estabelece que "
enquanto não aprovado os respectivos enquadramentos, as águas doces serão
consideradas classe 2...."

Os resultados apresentados indicam que, no trecho analisado, não houve estratificação
nos parâmetros temperatura da água, condutividade, oxigênio dissolvido e pH. De acordo
com o relatório, esta falta de estratificação resultou da acentuada turbulência e da baixa
profundidade característica do período.

Em relação aos parâmetros analisados nessa campanha de monitoramento (Sólidos
Dissolvidos, Óleos e Graxas, Fósforo Total, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Total, Nitrogênio
Orgânico, Nitrogênio Amoniacal, Mercúrio, além dos já citados anteriormente) observa-se
que a maioria deles mantiveram-se dentro dos padrões estabelecidos pela CONAMA
357/2005 para águas de classe 2, a exceção é observada nos parâmetros turbidez e
fósforo total. No que se refere à turbidez, foi detectado um valor de 119,8 NTU para o
ponto localizado a montante do trecho da dragagem e de 123,4 NTU para o ponto a

jusante desse trecho, ou seja, nos dois pontos os valores estão acima do limite de 100
NTU estabelecido na Resolução CONAMA 357/05 para águas doces Classe 2. Cabe
salientar que, apesar de o Rio Madeira ser naturalmente muito túrbido e possuir grande
carga de material particulado em suspensão, o aumento dessa turbidez do segundo ponto
em relação ao primeiro pode estar diretamente relacionada à atividade de dragagem
realizada na área.

Quanto ao Fósforo total, foi observada na superfície da coluna d'água concentrações de
0,10 mg/L para o ponto a montante e de 0,19 mg/L para o ponto a jusante do trecho
dragado, este último acima do limite definido na resolução CONAMA 357/2005 para águas
doces de Classe 2 (0,10 mg/L). Foi ressaltado que o rio Madeira tende a apresentar, na
maior parte do ano, altos teores de fósforo, os quais, segundo o relatório, ocorrem em
decorrência dos flancos altamente erosíveis das cabeceiras dos rios formadores do rio
Madeira.

De um modo geral, não foram observadas grandes alterações que possam ser atribuídas a
atividade de dragagem de manutenção da profundidade do canal de navegação realizada
na hidrovia do Madeira. Entretanto, esta equipe ressalta a importância da continuidade

deste monitoramento, para o controle das alterações de qualidade da água, que possam

ocorrer no âmbito dessa atividade. ;
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Condicionante atendida

Condicionante 2.8 - Monitoramento das comunidades planctônicas, da ictiofauna
e bentônica

Monitoramento das comunidades planctônicas

Documento analisado: Relatório de Monitoramento da Qualidade das Águas e
Comunidades Planctônicas, ano 2013, protocolizado em 12/05/2014 (protocolo n°
02001.008507-2014-31).

Objetivo: avaliar as características das comunidades planctônicas (fito e zoo) a montante e
a jusante do trecho Tamanduá (RO), no km 1174 da Hidrovia do rio Madeira, no período
em que foi realizada a dragagem, que ocorreu entre os dias 26/09/2013 a 22/10/2013.

Localização da área amostrada: local a jusante da foz do Igarapé Belmont, próximo à
cidade de Porto Velho (trecho Tamanduá). Foram amostrados 2 pontos ao longo do trecho,
sendo um a 500 m a montante e o outro a 500 m a jusante do local de ocorrência da
dragagem.

Os resultados apresentados destacam que, em relação à riqueza taxonomica do
fitoplâncton, foram registrados 47 táxons, distribuídos em 7 classes taxonômicas (8
cianobacterias, 10 clorofíceas, 1 criptoficea, 1 crisofícea, 12 diatomaceas, 3 euglenoides e
12 zignematofíceas), sendo que as zignematofíceas e diatomaceas apresentaram a maior
contribuição relativa em riqueza entre os táxons. A distribuição dos táxons entre as
estações foi bem semelhante, sendo identificadas 34 táxons considerando todas as
amostras coletadas a montante e 35, nas coletas a jusante.

Esses valores de riqueza fitoplanctonica são, em geral, baixos se comparado a outros rios
tropicais, inclusive do próprio Rio Madeira, nas estações do monitoramento limnológico e
de macrófitas aquáticas da UHE Santo Antônio, no período de águas baixas
(aproximadamente 70 espécies em outubro/2009, 115 espécies em outubro/2010 e 80
espécies em outubro/2012).
No entanto, estes registros não indicam a ocorrência de alterações expressivas na riqueza
em função da atividade de dragagem da Hidrovia do rio Madeira, uma vez que não foram
registradas diferenças consideráveis entre montante e jusante. Além disso, baixos valores
de riqueza nesta avaliação podem estar associados ao esforço amostrai, que contemplou
duas estações apenas.

A densidade média no conjunto total dos dados foi de 200 céls/mL, não havendo
diferenças expressivas entre as estações (211 céls/mL a montante e 190 céls/mL a
jusante). Esse valor de densidade fitoplanctonica é, em geral, baixo se comparado aos
ambientes em condições lóticas e com elevadas concentrações de nutrientes como as do
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rio Madeira. Porém, a densidade encontrada é semelhante às registradas nas estações do \':
monitoramento limnológico e de macrófitas aquáticas da UHE Santo Antônio do rio
Madeira, no período de águas baixas (197 ind/mL em novembro de 2012). Apesar das
elevadas concentrações de nutrientes, a condição permanentemente lótica aliada à
elevada turbidez do rio Madeira tende a limitar a produção fitoplanctonica, reduzindo
assim as suas densidades neste ambiente. Além disso, não há indícios da ocorrência de

alterações expressivas na densidade em função da atividade de dragagem, uma vez que
não foram registradas diferenças consideráveis entre montante e jusante.

Quanto ao zooplãncton, foram registradas um total de 15 táxons, havendo um predomínio
de copépodos, seguido de cladóceros. A distribuição dos táxons entre as estações foi
semelhante, sendo que a montante ocorreram 11 táxons e a jusante, 10 táxons.
Esses valores de riqueza taxonomica são considerados baixos, se comparados a outros
ambientes lóticos tropicais. Destaca-se que na comparação com dados coletadas na UHE
Santo Antônio, o relatório repete os mesmos valores de espécies que já havia sido
informado para o fitoplâncton e, portanto, não foram considerados nesta avaliação
comparativa em relação ao zooplãncton. De todo modo, os baixos valores para a riqueza
taxonomica podem estar associado ao baixo esforço amostrai, uma vez que foram apenas
2 estações de coleta. Além disso, conforme destacado no relatório, o próprio rio apresenta
considerável variação nos parâmetros biológicos e valores diferentes podem ser obtidos
ao longo do monitoramento da hidrovia.

O relatório destaca que não foram registradas diferenças consideráveis na riqueza
taxonomica entre as coletas de montante e jusante, o que indica que não ocorreram
alterações expressivas em função da dragagem. Também não se verificou diferenças
expressivas na densidade de organismos em função da atividade de dragagem.
Nenhuma das espécies do zooplãncton amostradas pode ser considerada rara. Todas as
espécies identificadas já foram previamente descritas para a região e ocorrem na maioria
dos ecossistemas aquáticos brasileiro.

Em conclusão, as comunidades do fitoplâncton e do zooplãncton não apresentaram

diferenças consideráveis nos resultados dos parâmetros descritivos da comunidade. Baixa
riqueza taxonomica, densidade e diversidade registradas para essas comunidades no Rio
Madeira são normalmente registradas em ambientes lóticos e com elevada turbidez, como
é o caso, e podem ainda estar associadas ao reduzido esforço amostrai do presente
monitoramento.

Não foram observadas variações que possam estar associadas à atividade de dragagem da
hidrovia. O relatório destaca ainda que a área em questão sofre influência antrópica pela
mineração de ouro na calha do rio, com presença de muitas dragas de ouro nas
proximidades do trecho que foi objeto de dragagem no ano de 2013 (Tamanduá/RO).
Item atendido

Monitoramento da ictiofauna .
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Documento analisado: Relatório de Monitoramento da Ictiofauna da Hidrovia do Rio

Madeira - Trecho Tamanduá/concomitante à dragagem. Protocolizado em 12/05/2014
(protocolo nQ 02001.008507/2014-31).

A condicionante 2.8 da LO nQ 580/2006 determina, para o monitoramento da ictiofauna, a

realização de coletas em cada trecho de dragagem, com um ponto de amostragem a
montante e outro a jusante do trecho de dragagem/descarte, sempre em momento
concomitante à operação de dragagem.

Em 2013 foi realizada dragagem somente em um dos 7 pontos previstos na referida LO.
Portanto, o relatório apresenta os resultados do monitoramento da ictiofauna somente do
ponto denominado Tamanduá/RO (km 1174). No dia 27/09/2013 foram realizadas as

coletas a 500 m a montante da draga e no dia 28/09, a 500 m a jusante da draga.
As artes de pesca empregadas nas coletas foram: redes malhadeiras de diferentes

tamanhos de malhas (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,100 e 120mm entre nós opostos); rede
de arrasto; tarrafas de diversos tamanhos; espinheis; e anzol e linha.
Os peixes foram triados e processados em laboratório de campo, sendo identificados até o

nível taxonômico mais baixo possível, pesados e medidos. Os exemplares cuja
identificação não foi possível fazer em campo, foram encaminhados a especialistas.
Foram obtidos os índices ecológicos de diversidade, similaridade e equitabilidade de
espécies.

Foi avaliada a ocorrência de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, de
acordo com listas oficiais da fauna ameaçada, bem como de espécies exóticas e de risco
epidemiológico e indicação de espécies migradoras.
Foi realizado também uma avaliação da atividade reprodutiva, para o qual os peixes foram
dissecados em laboratório para identificação do sexo e do diagnóstico do estágio de
maturação gonadal.

Em relação às análises das capturas por unidade de esforço, o relatório apresenta a
metodologia para esta avaliação quantitativa utilizando as capturas realizadas com as
redes malhadeiras e expressas em termos de captura por unidade de esforço (CPUE) em
número de indivíduos e biomassa, considerando: estação de coleta; por espécie; por malha
da rede; por período de amostragem (seco e úmido).
Entretanto, informa que estas análises serão entregues em relatório consolidado,
contemplando a campanha de campo realizada durante os serviços de dragagem na
hidrovia e esta avaliação quantitativa não foi apresentada no relatório em análise.

Os resultados desta primeira campanha revelaram que foram capturados 381 exemplares,
pertencentes a 48 espécies, de 19 famílias e 7 ordens. Estes registros representam cerca
de 5% das 990 espécies relatadas para toda a bacia do Rio Madeira. Destaca-se que o

relatório apresenta fotografias de todas as 48 espécies identificadas. ,
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De acordo com o relatório, as ordens mais representativas foram Characiformes é
Siluriformes, um resultado já esperado, sendo um padrão característico dos rios da
América do Sul. Todas as espécies capturadas são nativas da bacia do Rio Madeira e
nenhuma é considerada rara nem ameaçada de extinção, e não foi registrada nenhuma
espécie exótica e de risco epidemiológico. Dentre as 48 diferentes espécies coletadas, 15
são reconhecidamente migradoras.
As espécies mais abundantes foram o lambari (Moenkhausia dichroura) e o reco-reco (
Hemidoras stenopeltis) e 14 tiveram baixa abundância, com apenas 1 indivíduo coletado.

O relatório considerou que as amostragens foram satisfatórias e a identificação de 48
espécies foi considerado um número alto, para uma área de apenas 2.000 metros
amostrados.

Os resultados desta primeira campanha indicam que se trata de uma região com alta
diversidade e baixa abundância de espécies
O número total de espécies foi utilizado como um indicador de riqueza, sendo que o ponto
localizado a jusante da área de dragagem registrou 36 espécies e 241 indivíduos
capturados. Já no ponto a montante, foram registrados 29 espécies e 141 indivíduos. O
relatório não descarta a atividade de dragagem para explicar essa diferença, porém,
destaca uma maior disponibilidade de habitats a jusante que pode ter influenciado nos
resultados.

Quanto aos índices de diversidade e equitabilidade, os resultados entre os dois pontos
(montante e jusante) foram similares entre si, sendo ligeiramente maiores no ponto a
montante. Segundo o relatório, neste ponto, houve maior participação e distribuição dos
indivíduos na amostra, assim como uma distribuição mais homogênea de indivíduos por
espécie.
Em relação aos aspectos reprodutivos, foram observados peixes em praticamente todos os
estágios de maturação gonadal, com predomínio do estágio de repouso gonadal, indicando
que a área é importante para a reprodução de algumas espécies.
Adicionalmente, o relatório destaca também a existência de duas atividades antrópicas
nas proximidades da área estudada: uma intensa exploração de ouro, através de dragas,
existindo mais de 100 dragas de ouro. Estas podem estar causando impactos à ictiofauna
da região há anos. No entanto, devido à falta de informações, é difícil dimensionar o
tamanho dos impactos ao longo de anos de exploração. A outra atividade verificada foi a
dos pescadores profissionais e amadores nas imediações do local de coleta, pescando com
tarrafas e anzóis. Estes relataram a pesca de diversas espécies na área, tais como cachara,
jaú, pirarara, pintadinha, pescada, pacu, piau, piramutaba, piraíba, dourada, dentre
outros.

Como consideração final, o relatório aponta que os resultados encontrados podem ter sido
influenciados pela grande exploração de dragas de ouro e pela própria atividade de
dragagem, sendo que as conclusões a respeito só serão possíveis após a formação de um
banco de dados, gerado à medida que os monitoramentos forem realizados durante as
_-c7>V\
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dragagens.

Esta equipe sugere que, caso disponíveis, sejam apresentados, a título de comparação,
resultados de outros levantamentos da ictiofauna feitos nas proximidades da área de
estudos, tais como no EIA e nos monitoramentos das usinas de Santo Antônio.

Esta comparação seria enriquecida caso tivessem ocorridas as atividades de dragagens
previstas para os outros trechos. Desta forma, espera-se que para os próximos relatórios
informações mais detalhadas sobre a ictiofauna dos trechos a serem dragados permitam
uma melhor compreensão da própria comunidade dos peixes em si e também de possíveis
impactos que a dragagem possa causar.
Item atendido

Monitoramento da fauna bentônica

Documento analisado: Relatório de avaliação da comunidade bentônica da hidrovia do
rio Madeira - trechos a serem dragados: Tamanduá, Cojubim, São Carlos, Curicacas,
Papagaios, Salomão, Três Casas. Protocolizado em 12/05/2014 (protocolo n8
02001.008507/2014-31).

O objetivo do programa de monitoramento da comunidade bentônica é avaliar as
características desta comunidade e sua relação com os parâmetros ambientais, nas áreas
a serem dragadas dos trechos da Hidrovia do rio Madeira, de modo a se obter subsídios
para mensurar possíveis alterações decorrentes do processo de dragagem que possam
influenciar nas características limnológicas naturais da região.
O uso de macroinvertebrados bentonicos é muito utilizado no biomonitoramento dos

corpos hídricos, pois refletem as alterações antrópicas e fornecem informações sobre a
qualidade ambiental desses locais.
Diferentemente do monitoramento da comunidade planctônica e da ictiofauna, que
monitoraram somente nas imediações do trecho de dragagem de Tamanduá/RO, a
avaliação da comunidade bentônica foi realizada em todos os trechos para os quais

estavam programadas atividades de dragagem no ano de 2013, a saber: em Rondônia:
Tamanduá, Cojubim, Vila São Carlos, Curicacas e Papagaios; e no Amazonas:
Salomão/Fausto e Três Casas.

As amostragens foram realizadas entre os dias 06/07/2013 a 13/07/13, características do
período de vazante do rio Madeira e mais de dois meses antes da realização da dragagem
na região de Tamanduá.
As coletas foram realizadas com pegador de fundo tipo Van Veen, com área de 0,377 m2 e
em cada ponto foram retiradas três amostras.

Os dados referentes à distribuição dos macroinvertebrados amostrados foram analisados
considerando uma abordagem multimétrica, sendo obtidos os seguintes índices ecológicos:

^J4K '-\fft~

riqueza taxonomica; abundância relativa; densidade; freqüência de ocorrência; índices de ,
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diversidade de Shannon-Wiener; equidade; índice de dominância; e índice de similaridade.
Os exemplares coletados foram classificados em grupos funcionais de alimentação, no

nível taxonômico de família, segundo os seguintes grupos funcionais: fragmentadores;
coletores; filtradores; e predadores. E para a análise da estrutura funcional foi
considerada a abundância relativa, ou seja, o valor percentual de cada grupo funcional de
alimentação em relação ao número total de indivíduos de cada trecho coletado.
Como resultado da composição taxonomica, o relatório aponta a identificação de 21
táxons, considerando todos os pontos de amostragens. Destes, 17 táxons pertencem a
classe dos insetos, sendo a ordem Diptera a mais representativa, com 14 táxons, sendo 13
da família Chironomidae. Os demais filos encontrados foram Nematoda e Annelida,
O maior valor de riqueza taxonomica foi registrado no ponto de Referencia do trecho
Papagaio, com 8 táxons e os menores valores foram registrados nos pontos de referencia
dos trechos Curicacas e São Carlos, onde não se registrou nenhum indivíduo.
Considerando por trechos (3 pontos na área da dragagem e um ponto de referência),
Papagaio registrou a maior riqueza, com 11 táxons e os trechos Salomão, São Carlos e
Tamanduá, as menores, com 6 táxons em cada

Quanto à abundância, cabe destacar o trecho Papagaio, que registrou a maior abundância,
com 315 indivíduos, sendo que anelídeos da classe Oligochaeta, da família Tubificidae
foram os mais representativos, com 276 indivíduos, valores que influenciaram também
nos dados de densidade numérica.

Quanto à freqüência de ocorrência, cabe destacar a espécie Cryptochironomus reshchikov,
que é um inseto da família Chironomidae, que foi encontrada em quase todos os pontos
amostrados. Também muito freqüentes foram os oligoquetas da família Tubificidae.

O relatório destaca que a grande freqüência e abundância de tubificídeos e quironomídeos
podem estar associados à disponibilidade de matéria orgânica no sedimento de todos os
pontos avaliados.

Em relação à análise dos grupos tróficos funcionais, foram coletados organismos de 4
grupos tróficos (predador, coletor, filtrador e generalista), de diferentes habitats (lótico

ou lêntico), hábitos (cavador, caminhador, colador, trepador ou nadador) e grau de
sensibilidade, com organismos considerados sensíveis, tolerantes ou resistentes.

Os predadores e coletores, ambos representando 42,86%, foram os grupos com maiores
abundâncias relativas. Segundo o relatório, o domínio dos coletores pode estar
relacionado com a matéria orgânica particulada presente no substrato, além destes
organismos serem considerados tolerantes à poluição orgânica e ao estresse ambiental.

O domínio numérico dos predadores deve-se aos insetos das ordens Odonata e Diptera,
em especial aos da família Chironomidae, subfamília Tanypodinae, que são predadores de
larvas de outros quironomídeos e de oligoquetas. Além disso, os predadores normalmente
apresentam-se com abundâncias relativamente constantes, pois não dependem dos
gradientes de produtividade ou da disponibilidade de partículas orgânicas, mas da
IBAMA
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presença de outros invertebrados.

Como conclusões o relatório destaca os seguintes pontos:
De modo geral, os oligoquetas e, principalmente, os insetos foram os mais representativos
na comunidade de macroinvertebrados bentonicos ao longo dos trechos amostrados do
Rio Madeira, um padrão que é registrado globalmente. Dentre os insetos, a ordem dos
dípteros, da família dos quironomídeos foram os mais freqüentes e abundantes.

No geral, a riqueza de espécies foi considerada baixa, principalmente de táxons
considerados sensíveis e tolerantes. Isto resultou em baixos valores de diversidade, o que

não representa necessariamente um estresse ambiental, uma vez que táxons mais
resistentes podem ocorrer naturalmente nos trechos avaliados. Como a comunidade
bentônica tende a responder às variações ambientais, a baixa composição em táxons
sensíveis e tolerantes pode ser típica para o período de águas altas.
Contudo, esta equipe destaca que o relatório apresenta informações dúbias neste tópico,
pois na descrição do período de coleta, é indicada que a mesma ocorreu no período de
vazante (pag. 7), enquanto que nas conclusões, consta que a baixa composição em táxons
sensíveis e tolerantes pode ser típica do período de águas altas (pag. 33). Recomenda-se
uma revisão neste tópico e, se for o caso, utilizar uma terminologia mais específica para
se referir aos períodos do rio, uma vez que vazante do rio passa a idéia de que as águas
estão baixando, portanto, corresponderia ao período das águas baixas (ou baixando),
enquanto que águas altas, corresponderia ao período de enchente.

Em relação aos grupos tróficos, os predadores e coletores foram os mais abundantes e
esta contribuição se alterou ao longo dos trechos, o que pode estar associado à
disponibilidade de recursos ou a características ambientais intrínsecas a cada local.
Espacialmente, o comportamento dos parâmetros biológicos foi muito semelhantes entre
os trechos, à exceção do trecho Papagaio, que apresentou elevada riqueza de espécies e
grande abundância de Tubificidae.

E como foram registradas maior similaridade na composição de espécies em trechos
próximos (Cojubim e São Carlos) mas também em trechos mais distantes (Tamanduá e
Três Casas), não é possível identificar uma tendência clara na estruturação da
comunidade entre os trechos considerados, o que sugere que ela seja determinada por
fatores locais e interações bióticas simultaneamente.

O relatório tem o mérito de apresentar uma avaliação preliminar da comunidade de
macroinvertebrados bentonicos dos diferentes trechos do Rio Madeira. Entretanto,

conforme apontado em diferentes trechos do próprio relatório, para um entendimento
mais preciso desta comunidade faz-se necessária a caracterização ambiental de fatores
locais que possam condicionar a estrutura e funcionamento das comunidades. Neste
sentido, paralelamente à abordagem multimétrica adotada no estudo, sugere-se que sejam
obtidas pelo menos duas informações que podem ser obtidas das próprias amostras: a
granulometria do sedimento e o conteúdo de matéria orgânica da mesma. E que seja

avaliada a possibilidade de se utilizar essas informações (e, se possível, outros dados . &
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abióticos, tais como profundidade, turbidez, velocidade de corrente) numa análise

multivariada para ponderar a importância relativa dessas variáveis, de forma que se possa
refinar oentendimento da estruturação e funcionamento das comunidades bentônicas, ao
adicionar na análise esses fatores condicionantes locais.

Adicionalmente, tendo em vista o foco deste monitoramento na avaliação de possíveis
impactos das dragagens na alteração de características limnológicas dos trechos dragados,

sugere-se seja avaliada apossibilidade de que um dos 3(três) pontos de amostragem dó

trecho a serdragado seja deslocado para a área prevista para o descarte de material, uma
vez que esta área é previamente determinada no plano de dragagem e que a mesma

poderá ser impactada pela sedimentação do material. Desta forma é importante saber
qual é a granulometria do sedimento e como é a comunidade bentônica que existe na área
de descarte.
Item atendido

Esta equipe destaca a seriedade e o profissionalismo na execução dos programas de
monitoramento das comunidades biológicas que compõem a condicionante 2.8 e ressalta a

importância da continuidade dos mesmos. Recomenda-se, contudo, atenção especial às
considerações e sugestões apresentadas nas análises, para o aprimoramento do
conhecimento das comunidades avaliadas e tendo em vista a gestão ambiental e o
controle dos possíveis impactos que possam ocorrer no âmbito da dragagem.
Condicionante atendida

Condicionante 2.9 - Avistamento dB mamíferas. aguàtlCfls
Em relação a esta condicionante, o empreendedor encaminhou como anexo do Ofício nQ

844/2014/CGMAB/DPP (protocolo n° 02001.008507/2014-31) cópia do Ofício DNIT_Veri
017/14, de 30/04/2014, que contem uma tabela de avistamento das espécies listadas na
condicionante, quais sejam: Trichechus inunguis (peixe-boi-da-amazônia), Inia geoffrensis
(boto cor-de-rosa) e Sotaha fluviatilis (tucuxi), durante asatividades relacionadas com a

dragagem e monitoramento ambiental. Em resumo, durante todo operíodo não houve
registro de avistagem de nenhum exemplar do peixe-boi-da-amazônia, mas foram
avistados 2 (dois) exemplares de tucuxi, em 10/03/2013, nas localidades de São Carlos e

Curicacas, durante as atividades de coleta de sedimentos; e 1 (um) espécime de
boto-cor-de-rosa, no período de 10 e 11/03/2013, na localidade de São Carlos, também
durante a coleta de sedimentos. Durante a dragagem do trecho Tamanduá, bem como nas

atividades de coletas dos monitoramentos não foram avistados exemplares das espécies
citadas.

Condicionante atendida

Condicionante 2.10 -Programa de Educação Amhtentai

Documento analisado: Relatório de Execução do Programa de Educação Ambiental
IBAMA
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(PEA) - Protocolizado em 12/05/2014 (protocolo nQ 02001.008507/2014-31).

Orelatório apresenta como empreendedor a Administração das Hidrovias da Amazônia
Ocidental - AHIMOC, mas na LO nQ 580/2006 o empreendedor é o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Solicita-se que para os próximos relatórios, o

nome do empreendedor responsável seja retificado, devendo constar o mesmo que o da
LO n° 580/2006, ou seja, o DNIT.
Comunidade de Papagaios

O relatório apresentou a oficina de educação ambiental realizada na comunidade de
Papagaios. Foram realizadas dinâmicas participativas, desenvolvendo o Mapeamento das
Forças/Fraquezas e demandas socioambientais da comunidade participante, sendo
listadas oportunidades de melhoria e virtudes/pontos a se manter. Diante da listagem feita
nas reuniões com a comunidade, foi iniciado o trabalho em campo referente à produção e
filmagem do vídeo participativo das demandas locais.

Oestudo afirma que as oficinas de vídeo geraram o fortalecimento comunitário e a
apropriação coletiva da realidade. Propiciou também ofortalecimento da identidade
territorial de seu povo, identificando desafios, compartilhando saberes distintos,
conhecimento e a própria cultura da comunidade.

Segundo o estudo, os temas aprovados no PEA foram trabalhados, visando o
fortalecimento comunitário a fim de formar agentes multiplicadores, instruir a população

a buscar soluções para os problemas e questões ambientais que influenciam sua qualidade
de vida e construção de um Vídeo Participativo com os próprios comunitários sobre

problemas ambientais, incentivando ações de associativismo e cooperativismo local,

resgate dos próprios valores e resgate de consciência ambiental.
Comunidade de São Carlos

Oestudo apresenta o cronograma do trabalho realizado em São Carlos. Consta no
cronograma: visita de levantamento de informações/diagnóstico inicial, reuniões e oficinas
de educação ambiental.

De acordo com o estudo, a comunidade de São Carlos possui cerca de 3.365 moradores.
São Carlos faz parte da Gestão integrada Cuniã-Jacunda (GICJ), por apresentar em seu
entorno três Unidades de Conservação, Reserva Extrativista do Cuniã, Estação Ecológica
do Cuniã e a Floresta Nacional do Jacundá. Cerca de 80% dos moradores possuem água

potável e todas as comunidades possuem energia elétrica. Conta com uma Unidade do
Programa de Saúde da Família etransporte de emergência do SAMU (lancha). Oacesso à
educação é realizada por transporte escolar fluvial. Abase da economia é a pesca, o
extrativismo e a agricultura, i^
IBAMA
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Segundo o estudo, em São Carlos identificou-se a oportunidade de incentivar o
fortalecimento comunitário, formando agentes multiplicadores e serem capazes buscar
soluções dos problemas. Foram discutidos com os comunitários temas sobre importância
das obras de dragagem, o meio ambiente local, desmatamento, caça, pesca, guarda de
animais silvestre, piracema, contaminação por mercúrio, gestão ambiental, associativismo
e cooperativismo, dentre outros.
Foram realizadas oficinas de educação ambiental com a comunidade em geral, oficinas de
Educomunicação, oficinas de recortes e colagens sobre os problemas ambientais e as
virtudes ambientais da comunidade. Foi realizada também oficina de PEA para a
Construção Participativa de um Viveiro Experimental de Produção de Mudas de
Castanheiras, visando incentivar o reflorestamento e a agroindústria da castanha. A
Associação Comunitária das Comunidades Pesqueiras e Extrativistas de São Carlos
(ACCPESC) disponibilizou madeira e areia, enquanto que a consultoria ofereceu material
de construção e mão de obra. Já a Secretaria de Meio Ambiente disponibilizou engenheiro
florestal para a oficina.
O estudo informa que foi realizada oficina de PEA com estudantes da escola Major
Guapindala, com mostras de filme educativo e palestras.
Caracterização da região Cujubim
O estudo apresenta o cronograma do trabalho realizado na comunidade. Consta no
cronograma: visita de levantamento de informações/diagnóstico inicial, reuniões e oficinas
de educação ambiental.

Segundo o estudo, essa região tem um processo de organização sociopolítica muito
influenciada por Porto Velho, possuindo quatro organizações comunitárias: Associação
Comunitária de Moradores e Produtores Rurais e Extrativistas da Comunidade

(ASCOMOPRE), Associação de Mulheres Ribeirinhas de Cujubim Grande (ASMURI),
Associação dos Produtores Rurais da Linha da Amizade (ASPRULAM) e Associação de
Pequenos Agricultores da Linha de Cujubinzinho.
De acordo com o estudo, a região encontra-se em grande processo de desenvolvimento
econômico e social, com implantação da Agroindústria de polpa de frutas, construção do
Terminal de Estocagem de Grãos da Transportadora Bertollini, novo posto policial e
aquecimento do comércio local. A região possui posto de saúde coordenado por agentes
de saúde, energia elétrica 24h por dia, acesso a telefonia fixa. O saneamento básico é
precário, para o abastecimento da água, a população retira água do rio ou utilizam poço
artesiano e não existe esgotamento sanitário. Apresenta outro problema: não há coleta de
lixo na região, os moradores queimam o lixo.
A região possui três escolas (duas municipais e uma estadual) que atendem aos alunos das
comunidades e há transporte escolar público terrestre e fluvial. A economia baseia-se em
<fm.
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agricultura de várzea, cultivando macaxeira, melancia, banana, cajá, açaí e cupuaçu. Há
também pesca e piscicultura.

O estudo indica que durante o lançamento do PEA, comparecerem moradores de Cujubim
Grande, Nova Aliança, Aliança, Mutuns e de outras localidades próximas à Cujubinzinho.
Durante o evento, foram apresentadas questões sobre a inexistência de compensação
financeira decorrentes da dragagem e outras possíveis ações de compensação social do
empreendimento.

Segundo o estudo, os temas aprovados no PEA (aprovados por lideranças comunitárias
locais) foram trabalhados sob dois aspectos: fortalecimento comunitário para exercer a
participação social e o controle social no processo decisório sobre acesso aos recursos
naturais e elaboração de vídeo socioambiental. Foram realizadas Oficina de Mundo com
alunos e Oficina de Vídeo Socioambiental com as comunidades.
Comunidade de Humaitá

O estudo apresenta o cronograma do trabalho realizado em Humaitá. Consta no
cronograma: visita de levantamento de informações/diagnóstico inicial, reuniões e oficinas
de educação ambiental.
Segundo o estudo, as oficinas de PEA teve ampla participação da comunidade (públicos
diversos). Foram realizadas dinâmicas, palestras e oficinas para sensibilizar e
conscientizar os participantes sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental.
Como públicos-alvo prioritário do PEA foram definidos como os pescadores da Colônia de
Pesca de Humaitá e os estivadores da Associação de Estivadores locais. O tema principal
abordado pelo PEA foi gestão de resíduos, oportunizando debates e discussões sobre
implantação de coleta seletiva, aterro sanitário, entre outras questões relacionadas.
O PEA apresentado, apesar de trabalhar aspectos relacionados a participação popular,
controle social e questões sobre cooperativismo, parece muitas vezes fundamentar as
ações em questões sobre gestão de resíduos e palestras de caráter ecológico. Entende-se
que as ações sobre necessidade de implementação de programas voltados ao correto
tratamento dos resíduos sólidos e à disseminação de informações ambientais são
importantes, entretanto o processo educativo não pode restringir-se à tais questões,
principalmente se inseridos no contexto do licenciamento ambiental onde a motivação
principal para o estabelecimento de condicionantes são os riscos/impactos decorrentes
das atividades da dragagem. Como foi realizado diagnóstico das comunidades, pode-se
trabalhar as questões levantadas (cursos de capacitação, alternativas de renda, entre
outros) durante as entrevistas e/ou reuniões das comunidades para proposição de linhas
de ação para mitigação/compensação dos impactos. Solicita-se ao empreendedor a
pertinência da inclusão de comunidades identificadas no diagnóstico realizado no PCS nos

próximos programas de educação ambiental ou justificativa da não inclusão. ,
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Quanto ao PEA realizado em escolas, ressalta-se que o PEA em escolas somente deverá
ser realizado caso esteja sofrendo algum impacto da atividade, pois é competência do
MEC. O estudo cita que há transporte fluvial para alunos. Solicita-se que para as próximas
dragagens apresente alguma medida para não atrapalhar o transporte de alunos para a
escola, caso exista algum impedimento ou justificativa.

Quanto aos questionamentos referente à pesca, solicita-se ao empreendedor que seja
avaliada a pertinência da proposição de medida de compensação da atividade pesqueira
ou justificativa da não proposta do programa de compensação da atividade pesqueira.
De modo geral, o programa apresenta-se coerente como proposto na IN 02/2012,
necessitando apresentar para as próximas atividades de dragagem alterações descritas ao
longo da análise do PEA.

Programa de Educação Ambiental para trabalhadores da draga (PEAT)

O PEAT apresenta objetivos coerentes com o programa realizado no âmbito do
licenciamento ambiental. Apresentou como temas:

- a importância das obras de dragagem para o crescimento econômico da região;
- introdução à segurança, higiene e medicina do trabalho;

- prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações;
- o ambiente e as doenças do trabalho;

- proteção do meio ambiente, proteção contra incêndios e explosões e gerência de riscos;
- questões relevantes sobre a Floresta Amazônica e demais temas relevantes.
Sobre o tema "a importância das obras de dragagem para o crescimento econômico da
região", esta equipe considera como propaganda do empreendimento, sendo solicitada a
sua retirada nas próximas edições do programa e a inclusão de tema sobre convivência
com a população local.

O estudo informa que toda a equipe operacional da draga esteve presente na Oficina de
Educação Ambiental para Trabalhadores. Foi realizada discussão efetiva sobre os
potenciais impactos da atividade, apresentação de slides, discussão técnica do conteúdo
abordado e realização de dinâmica de grupo abordando trabalho em equipe, comunicação
e estratégia.
O PEAT realizado está de acordo com a Instrução Normativa do Ibama nQ 02/2012 e com a

Nota Técnica 39/2011-COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, devendo suas ações serem

continuadas, observando a solicitação feita na análise. ji
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Condicionante atendida

Condicionante 2.11 - Programa de Com.mirarão Soriai rpr.si

Documento analisado: Relatório do Programa de Comunicação Social (PCS) Protocolizado em 12/05/2014 (protocolo n° 02001.008507/2014-31).
OPCS apresentado tem como público-alvo comunidades ribeirinhas, usuários da via
navegável, instituições públicas e imprensa local. Entre julho e agosto de 2013, foram

realizadas visitas às comunidades consideradas próximas das áreas de dragagem:

comunidade de Cujubim/RO (Tamanduá, Cujubim Grande, Cujubinzinho e Mutuns); São
Carlos/RO (distrito de São Carlos e Curicacas); Papagaios/RO; e comunidades próximas à
Humaitá/AM (Três Casas, Retiro, Dumas do Caçote, Flexal 1 e Laranjal 2). Foram
visitadas também as principais instituições públicas, jornais televisivos e impressos, como
também rádios locais.

Segundo oestudo, foram realizadas aCampanha de Esclarecimento (antes da dragagem)
e a Campanha de Fechamento, entre agosto e setembro de 2013, somente com as

comunidades de Cujubim/RO e Humaitá/AM, pois houve elevação no nível das águas do
rio Madeira e não foi mais necessário a realização de dragagens. Foram realizadas

também a Comunicação Institucional e Assessoria de Imprensa junto ao público
indiretamente afetado com distribuição do material informativo do PCS.
O estudo fez um mapeamento das comunidades situadas próximas aos trechos a serem
dragados. Foram utilizadas as informações do Programa de Educação Ambiental da Usina
Hidrelétrica de Santo Antônio e da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Interior,
além de visitas às comunidades.

Segundo o estudo, a economia das comunidades é pautada de acordo com a época do ano,
sendo em geral extrativistas de castanha, açaí e pescadores. Há ainda o cultivo de milho,
melancia e criação de galinhas e porcos, sendo comercializado na própria região. Oacesso
a essas comunidades é fluvial, possuem energia elétrica (precária), não possuem rede de
esgoto, não há destinação adequada de resíduos sólidos e a água é retirada diretamente
do rio.

De acordo com o estudo, as comunidades Tamanduá, Cujubim Grande, Cujubinzinho e
Mutuns estão inseridas na região de Cujubim. Acomunidade de Cujubim Grande é a mais
expressiva da região. Possui escolas, igrejas, mercados, bares, posto de saúde, entre
outros. Na comunidade de Mutuns não há escolas, o que obriga os alunos a estudarem em
Cujubim Grande, sendo o deslocamento feito por meio fluvial.

Acomunidade de São Carlos é a maiorda região, já a comunidade de Curicacas possui
duas igrejas e uma escola até o 4° ano. Para os alunos que cursam a partir do 5Q ano,

precisam deslocar-se até São Carlos. /.
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A comunidade de Papagaios pertence à região de Calama. Segundo o estudo, o líder da
comunidade informou que a pesca na região ocorre no lago (não foi informado a
localização do lago e nem o nome), pois há receio de contaminação de mercúrio. Teme
que, caso necessite pescar no rio, a dragagem pode espantar os peixes e prejudicar a
comunidade. Para essa questão solicita-se ao empreendedor que seja avaliada a
pertinência da proposição de medida de compensação da atividade pesqueira.
As comunidades de Ilha de Três Casas, Dumas do Caçote, Retiro, Flexal I e Laranjal II
estão localizadas em Humaitá. Há transporte escolar para alunos que moram nas

redondezas para a Ilha de Três Casas, onde há uma escola pública.

Segundoo estudo, em todas as comunidades visitadas foram levantadas dúvidas sobre a
dragagem, quais impactos possíveis de ocorrer, sobre o desbarrancamento das margens
(se a dragagem poderia aumentar esse fenômeno) e efeitos da Usina Hidrelétrica de Santo
Antônio. A equipe do PCS esclareceu que o objetivo do programa é informar à população
sobre a dragagem e que posteriormente seriam trazidas informações devidas.
Para o público indiretamente afetado, foram realizadas visitas em Humaitá/AM e Porto
Velho/RO. Em Humaitá, visitou-se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, a

Associação de Pescadores, rádios locais e o Terminal Hidroviario. Já em Porto Velho
visitou-se a Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, empresas de
comunicação locais (jornal, televisão e rádio), Porto Organizado e o Terminal Hidroviario
Cai N'água.
Campanhas nas comunidades ribeirinhas
O estudo informou que a campanha de esclarecimento objetivou entregar cartazes para os
principais estabelecimentos, distribuição de cartilhas, boletins informativos e realização
de encontros e reuniões. Foram levantadas questões sobre qual seria o impacto da
dragagem no pescado e necessidade de compensação para o pescador, em virtude da
pesca que seria interrompida. Segundo o estudo, estas questões foram esclarecidas pela
equipe de PCS.
Solicita-se que a justificativa dada às comunidades sobre a pesca e não necessidade de
compensação da atividade pesqueira seja repassada ao Ibama para conhecimento.

Foram aplicados 41 questionários sobre a dragagem nas comunidades de Humaitá e
Cujubim para traçar o perfil dos entrevistados quanto ao conhecimento com relação a
atividade de dragagem. Verificou-se que a maioria é formada por homens, apresentam
idades entre 36 e 50 anos, possuem atividades produtivas diversas e têm pouco
conhecimento sobre o empreendimento.

Comunicação Institucional e Assessoria de Imprensa ,
IBAMA
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Foram realizadas reuniões nas instituições públicas para esclarecimento das questões
apresentadas e distribuição de materiais de esclarecimentos no Porto Organizado de Cai

N'água e Porto Organizado de Porto Velho. Além de disponibilizar informações
relacionadas à dragagem para as estações de rádio locais para repasse da informação.
Para os locais que não ocorreram as dragagens, o empreendedor emitiu notas de

esclarecimentos sobre a não realização do empreendimento, além de realização de
campanhas de esclarecimento nas comunidades onde não houve atividades de dragagem.
Esta equipe considera que o Programa de Comunicação Social apresentado estáde acordo
com a Nota Técnica nB 13/2012, possibilitando sua continuidade nas próximas atividades
de dragagem.

Entretanto, solicita-se que seja apresentada a justificativa dada às comunidades

ribeirinhas sobre a pesca e a não necessidade de compensação da atividade pesqueira. E
também seja avaliada a pertinência da proposição de medidas de compensação da
atividade pesqueira para a comunidade de Papagaio, na região de Calama.
Condicionante atendida

Condicionante 2.2. - Solicitação de autorização para realização de dragannm am
2014

Documentoanalisado: Plano de Dragagem - execução dos serviços de desobstrução de
passos críticos no canal de navegação da hidrovia do Madeira, no trecho compreendido
entre Porto Velho (RO) e a foz no rio Amazonas (AM), através de dragagem de material do
leito do rio. Protocolizado em 20/06/2014 (protocolo n° 02001.011356-2014-06) em
atendimento à Condicionante 2.2 da Licença de Operação nQ 580/2006.

De acordo com a Condicionante 2.2 da Licença de Operação nQ 580/2006, as dragagens de
manutenção da hidrovia do Madeira somente poderão ser realizadas mediante autorização
deste Instituto, sendo que a solicitação dessas dragagens deve ser apresentada na forma
de um Plano de Dragagem, o qual deve conter no mínimo os itens indicados abaixo:

(i) batimetria prévia dos locais a serem dragados, informando os volumes de sedimentos a
serem removidos em cada um dos passos e indicando em mapas as áreas de descarte;
Foram apresentadas as plantas batimétricas com a indicação dos trechos a serem

dragados, bem como dos locais de descartes (bota -fora) do material dragado. Ressalta-se
que o material dragado será lançado próximo às margens, dentro do próprio rio. Os
trechos, bem como os volumes de sedimentos previstos para serem dragados, os quais
foram calculados por meio de cubagem, estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1-Trechos e volumes a serem dragados na hidrovia do Madeira ,
IBAMA
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TRECHOS
PONTOS

CRÍTICOS A SEREM
DRAGADOS

VOLUMES

(m3)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE INÍCIO E FIM
Longitude

Latitude

Latitude

Longitude

MARMELOS

235.307,40

6B06'10,15"S 61°48'16,65"W 6fi07'10,08"S 61°50'8,05"W

TRÊS CASAS

350.661,58

6957'22,77"S 62°40'14,03"W 6°58'24,88"S 62»40'42,85"W

CINTRA

7.216,13

7»07'20,68"S 62°52'25,58"W 7°09'37,46"S 62a53'35,22"W

ABELHAS

25.590,97

8»13'49,96"S 63s14'20,71"Vv 8°13'54,32"S 63°14'45,11"W

POMBAL

13.484,31

8°12'59,56"S 63°16'18.88"W 8°12'38,57"S 63°16'39,74"W

CURICACS

110.517,28

8°16'15,53"S 63Q22'48.57"W 8°17'28,00"S 63°23'18,88"W

MUTUNS

64.887,88

8a33'23,23"S 63939'11,87"W 8°33'23.48"S 63°38'48,32"W

COJUBIM

46.235,40

8°34'14,82"S 63a42'12,95"W 8°33'57,20"S 63B41'24,39"W

TAMAMDUA

231.745,51

8°37'40,86"S 63"49'44,06"W 8°38'14,47"S 63950'58,51"W

1.085.646,46

Segundo o cronograma apresentado, o tempo previsto para duração da atividade,
incluindo a mobilização, desmobilização será de 180 dias. Sendo que a previsão para
realização da dragagem propriamente é de 120 dias.
(ii) caracterização dos sedimentos a serem dragados conforme legislação vigente,
incluindo apresentação da malha amostrai. Devem ser expostas as metodologias de
amostragem e de análise, além de especificados os limites de quantificação para cada
parâmetro analisado;

Conforme consta no Plano de Dragagem, para a caracterização dos sedimentos foram
utilizados os dados obtidos por meio das campanhas de monitoramentos realizadas para
as dragagens de 2013. Cabe ressaltar que esses dados já foram apresentados a este
Instituto e avaliados por meio do Parecer nQ 5297/2013. Em relação à granulometria dos
sedimentos, aquele Parecer concluiu que há diferenças significantes entre os pontos
amostrados, ocorrendo desde argilas até areia muito grossas. E, no que se refere às
análises químicas, que as amostras apresentaram baixas concentrações dos parâmetros
analisados, quando comparadas aos limites de quantificação da Resolução CONAMA
454/2012, estando assim, livre de contaminações. Apesar de não ter sido realizada a
caracterização dos sedimentos no âmbito do Plano de Dragagem apresentado, esta equipe
considera que o item foi atendido.
Entretanto, para manter o histórico e incrementar o banco de dados das características
granulométricas e físico-químicas dos sedimentos dragados, recomenda-se que seja
realizada pelo menos uma amostragem em cada trecho onde se pretende realizar a

dragagem. As amostras coletadas deverão ser caracterizadas considerando os parâmetros
estabelecidos na Resolução CONAMA nQ. 454/2012.

'4™.
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(iii) descrição metodológica da execução da dragagem.

Ametodologia de execução da atividade de dragagem foi apresentada no Plano. Foi

informado que será utilizada uma draga de sucção e recalque, sendo que serão dragados
os trechos indicados em mapeamento e apresentados na Tabela 1. Ocanal de navegação
possui cerca de 75 m de largura, por 3 m de profundidade e, de acordo com o
levantamento batimétrico realizado, serão dragados os locais dentro do canal de
navegação onde o fundo encontrar-se acima da cota -3m. Como já indicado, os sedimentos

dragados serão lançados no próprio rio (próximo aos trechos dragados), em locais que
evitem o retorno imediato dos sedimentos para o canal de navegação.
Condicionante atendida

Condicionantes da Autorização de Captura. Coleta e Transporte de Material
Biológico fAhiol n° 2«1/2013

Em relação às condicionantes específicas da Autorização de Captura, Coleta e Transporte
de Material Biológico (Abio) nQ 281/2013, o empreendedor encaminhou pormeio do Ofício
844/2014 (protocolo nQ 02001.008507/2014-31, de 12/05/2014) um relatório contendo as
seguintes informações:

>Aequipe técnica responsável pelascoletas, com respectivas funções e número do CTF;
« Os relatórios consolidados finais dos monitoramentos de ictiofauna, comunidade
bentônica e pláncton (os mesmos entregues em atendimento às condicionantes da LO
580/2006-Retificada);

- Declaração do coordenador se responsabilizando pelo conteúdo dos relatórios;

- Cópia de expediente enviados à instituição gestora das Unidades de Conservação do
Estado do Amazonas (Centro Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas)
informando sobre a realização das atividades de monitoramento no Rio Madeira;

• Cópia de expediente enviados à instituição gestora das Unidades de Conservação do
Estado de Rondônia (Secretaria de Estado de Desenvolvimentop Ambiental - SEDAM)
informando sobre a realização das atividades de monitoramento no Rio Madeira;

• Cópia de expediente enviados à instituição gestora das Unidades de Conservação
Federais ao longo da Hidrovia do Rio Madeira (Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade - ICMBio) informando sobre a realização das atividades de
monitoramento no Rio Madeira;

- Cópia de e-mail encaminhado à coordenação regional do Madeira da FUNAI, informando
sobre a realização das atividades de monitoramento no Rio Madeira;

< Na versão digital da documentação encaminhada, consta ainda cópia de declaração do
Laboratório de Limnologia do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da
Universidade Federal de São Carlos, atestando que recebeu 84 amostras de
macroinvertebrados bentonicos; 4 amostras de fitoplâncton; e 2 amostras de
zooplãncton coletados em trechos a serem dragados da Hidroviado Rio Madeira.

• Consta ainda justificativa de que oLaboratório de Ictiologia e Pesca da Fundação j
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Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está procedendo ao tombamento das
amostras de ictiofauna;

Esta equipe ressalta que a Abio nQ 281/2013 apresenta validade até setembro de 2015 e
que por ocasião da solicitação de sua renovação, certamente outros relatórios de
monitoramentos terão que ser avaliados, assim como os documentos comprobatorios.
Desta forma, considera que as condicionantes da Abio encontram-se em atendimento.
Condicionantes em atendimento

CONCLUSÃO

Quanto aos monitoramentos, ressalta-se que estes devem ser executados conforme
aprovado e segundo as orientações constantes neste Parecer.

É importante observar que os relatórios deverão ser enviados ao IBAMA em uma versão
impressa e uma digital, com apresentação das informações (dados brutos, resultados,
listagens) de forma padronizada e que seja realizada revisão ortográfica antes do envio
destes a este Instituto.

Em relação à dragagem de manutenção, esta equipe não têm óbices para sua autorização,
tendo em vista que esta mantém similaridade com as dragagens realizadas em anos
anteriores. Recomenda-se, entretanto, que seja realizada pelo menos uma amostragem em
cada ponto onde for realizada a dragagem.
Além disso, sugere-se que seja agendada reunião com o empreendedor e equipe técnica
da consultoria para discussão e esclarecimentos das recomendações e sugestões
apresentadas no presente parecer, caso necessário.
As principais questões apontadas são resumidas a seguir:
- No monitoramento da ictiofauna, incluir, caso disponíveis, dados comparativos de outros
levantamentos feitos nas proximidades dos trechos dragados;
- No relatório da macrofauna bentônica, apresentar esclarecimentos quanto às

denominações dos períodos de vazante e de águas altas (pag. 7 e 33 do relatório,
respectivamente);

- No monitoramento da macrofauna bentônica, recomenda-se incluir a obtenção da
granulometria e do conteúdo de matéria orgânica das amostras de sedimentos;

- No monitoramento da macrofauna bentônica, sugere-se deslocar um dos pontos de
amostragem referente ao trecho a ser dragado para a área prevista de descarte de

sedimentos (bota-fora); /^
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- No Programa de Educação Ambiental, retificar o empreendedor responsável para o
mesmo que consta na LO nQ 580/2006-Retificada, ou seja para o DNIT;

- Quanto ao Programa de Comunicação Social, recomenda-se a retirada do item "a

importância das obras de dragagem para ocrescimento econômico da região" e a inclusão
do tópico sobre "convivência com a população local";

- Quanto aos questionamentos referentes à pesca, avaliar a pertinência da proposição de
medidas de compensação da atividade pesqueira ou que sejam apresentadas as
justificativas da não necessidade desta medida compensatória, inclusive para a
comunidade de Papagaios, na região de Calama;

- Quanto ao Plano de Dragagem, recomenda-se que sejam realizadas amostragens de pelo
menos um ponto em cada trecho a ser dragado. Essas amostras deverão ser
caracterizadas considerando os parâmetros da Resolução CONAMA nQ 454/2012.

É o parecer. Àconsideração superior.

Brasília, 09 de setembro de 2014

Fernanda Mayumi Takeda

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

-*&£- .

Nelson Takumi Yoneda

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Verônica Moreira Ramos

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
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OF 02001.010036/2014-21 DILIC/IBAMA

Brasília, 10 de setembro de 2014.
À Senhora
Aline Figueiredo Freitas Pimenta

Coordenadora-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Setor de Autarquias Norte - SAN, Quadra 3, Lote A
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.040-920

Assunto: Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira - Processo ns
02001.001643/1996-48

Senhora Coordenadora-Geral,

1.
No âmbito do processo de licenciamento nQ 02001.001643/1996-48 - "
Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção)", informo que os relatórios dos
programas de monitoramento referentes à dragagem de manutenção de 2013 foram
aprovados, bem como o Plano de Dragagem para 2014, protocolado neste Instituto em 20
/06/2014 (protocolo nQ. 02001.011356/2014-06).

2.
Desta forma, está aprovada a execução da dragagem de manutenção na
Hidrovia do Rio Madeira, no ano de 2014, no trecho compreendido entre Porto Velho/RO e
a sua Foz no Rio Amazonas/AM.

3.
Informo também que foi emitido o Parecer ns 3573/2014-14-COPAH/IBAMA,
documento anexo, o qual avaliou os programas ambientais relativos à dragagem realizada
no ano de 2013 e o plano referente à dragagem de 2014. Tal parecer traz orientações e
recomendações que devem ser observadas anteriormente à execução das atividades de
dragagem e dos programas de monitoramento.
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4.
Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos
que se fizerem necessários.
Atenciosamente,

RECEBI DO

Em. /O /O0! 1^'
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DESPACHO 02001.023982/2014-37 COPAH/IBAMA
Brasília, 12 de seterribnTde 2014

ÀCoordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

Assunto: Autorização de Captura, coleta e transporte de material biológico
n»518/2014 - Dragagem de manutenção da hidrovia do Madeira (processo Ibama
n* 02001.001643/1996-48)

Estou de acordo com oParecer n° 02001.003659/2014-47 COPAH/IBAMA, oqual conclui
pela possibilidade de emissão da Abio em questão.

FABIOLA NUNES DEROSSI
Coordenadora da COPAH/IBAMA

-6jo<.

j;z. cr . Zj> 14

ama?*
Mkieraçâo e Obras Ctyis
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PAR. 02001.003659/2014-47 COPAH/IBAMA

fâ'

Assunto: Hidrovia do Rio Madeira. Processo ne 02001.001643/96-48

*£

. n. jfâU'

'V/Q

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Avaliação da solicitação de Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico (Abio) para os programas de
monitoramento ambiental da biota aquática
relativos à dragagem de manutenção da
Hidrovia do Rio Madeira.

INTRODUÇÃO
O processo nQ 02001.001643/1996-48 trata do licenciamento ambiental da

Hidrovia do Rio Madeira, que tem como empreendedor o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT). A Licença de Operação (LO) nQ 580/2006-Retificada
se refere à dragagem de manutenção da profundidade mínima do canal de navegação da
Hidrovia do Rio Madeira, além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio
(paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos, instalação e manutenção da

sinalização náutica nas margens do rio, entre o município de Porto Velho/RO e a foz do rio
Madeira no Rio Amazonas.

No âmbito do referido processo de licenciamento, o DNIT encaminhou, em
09/setembro/2014, o Ofício n» 1690/2014-CGMAB/DPP (protocolo nQ
02001.017211/2014-19), com o Plano de Trabalho para subsidiar a solicitação de emissão
de Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio) para as
coletas referentes aos programas de monitoramento ambiental da biota aquática, a saber:
das comunidades do fitoplâncton, do zooplãncton, da ictiofauna e da macrofauna
bentônica.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Destaca-se inicialmente que as coletas dos programas de monitoramento da
biota aquática que foram realizadas em 2013 estavam contempladas na Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio) ns 281/2013, que apresenta
como executora dos programas a empresa de consultoria Veritas Serviços de Meio
Ambiente Ltda.

Entretanto, conforme documentação encaminhada pelo DNIT, ocorreu a
IBAMA
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substituição da empresa responsável pela execução dos programas de monitoramento,
que, doravante será a empresa Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.

Consequentemente, houve também alteração da equipe técnica e das instituições que
receberão o material coletado, demandandoa emissão de nova autorização para as coletas.
Destaca-se também que o Parecer ns 3573/2014-14 apresentou as análises
dos relatórios de atendimento das condicionantes da Abio nQ 281/2013, bem cômodos
monitoramentos ambientais da biota aquática realizados no âmbito das atividades de

dragagem ocorridas em 2013. O parecer considerou que a condicionante 2.8 da LO nõ
580/2006 foi atendida e as condicionantes específicas da Abio ne 281/2013, encontram-se
em atendimento. Portanto, como as atividades do monitoramento da biota aquática foram

realizadas em 2013 e os relatórios foram aprovados por este Ibama, opleito do DNIT par? \
a emissão da nova Abio pode ter prosseguimento.
Monitoramento da hiota aquática

Documento analisado:Plano de Trabalho - Monitoramento da Biota Aquática (2014 a
2019) - Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, Trecho: Porto Velho até a

Foz do Madeira. Protocolado em 09/09/2014 (protocolo ne 02001.017211/2014-19).
O plano de monitoramento da biota aquática engloba as comunidades
planctônicas (fito e zooplãncton), a ictiofauna e a comunidade bentônica, associados aos

trechos que serão dragados para a manutenção da profundidade do canal de navegação
da hidrovia do Madeira. Tem como objetivo gerar informações para identificar os

possíveis impactos da dragagem sobre a biota aquática e gerar subsídios para a
proposição de medidas de controle e mitigação dos impactos da atividade.

Empreendedor: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

0

CNPJ: 04.892.707/0001-00; CTF: 671360

Empresa de consultoria: Ambierger Engenharia Ambiental Ltda.
CNPJ: 11.358.829/0001-87; CTF: 4959061

Destaca-se que na data de hoje (12/09/2014) foi realizada uma consulta

para verificação da situação de regularidade junto ao CTF, e constatou-se que a
Ambierger Engenharia Ambiental está regular, porém, o empreendedor não possui
certificado de regularidade emitido na presente data.

Desta forma, faz-se necessária a regularização do DNIT junto ao CTF para a emissão da
autorização.
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Área de Estudo

A LO ns 580/2006 abrange o trecho do Rio Madeira entre o município de
Porto Velho/RO e a sua foz, no Rio Amazonas (próximo ao município de Itacoatiara/AM).
Estão previstas amostragens das comunidades planctônicas, da ictiofauna e

bentônicas nos 9 (nove) trechos críticos definidos no Plano de Dragagem para o ano de
2014, onde se localizam os bancos de areia que serão dragados para a manutenção da
profundidade do canal de navegação da hidrovia, cujas coordenadas geográficas de início
e fim são:

TRECHOS

IRDENADAS GEOGRÁFICAS DE INÍCIO E

PONTOS CRÍTICOS A SEREM
DRAGADOS

Latitude

Longitude

1

MARMELOS

6906'10,15"S 61Q48'16,65"W 6Q07'10,08"S 61Q50'8,05"W

2

TRÊS CASAS

6Q57'22,77"S 62Q40'14,03"W 6Q58'24,88"S 62e40'42,85"W

3

CINTRA

7Q07'20,68"S 62252'25,58"W 7909'37,46"S 62e53'35,22"W

4

ABELHAS

8«13'49,96"S 63Q14'20,71"W 8Q13'54,32"S 63°14'45,11"W

5

POMBAL

8Q12'59,56"S 63e16*18,88"W 8Q12'38,57"S 63e16'39,74"W

6

CURICACAS

8e16'15,53"S 63922'48,57"W 8S17'28,00"S 63e23'18,88"W

7

MUTUNS

8233'23,23"S 63Q39'11,87"W 8Õ33'23,48"S 63S38'48,32"W

8

COJUBIM

8234'14,82"S 63Q42'12,95"W 8Q33'57,20"S 63e41'24,39"W

9

TAMANDUÁ

8Q37'40,86"S 63e49'44,06"W 8e38'14,47"S 63Q50'58,51"W

Latitude

Longituc

Ressalta-se que foram apresentadas as caracterizações de todos os trechos
a serem dragados, com mapa com localização dos mesmos. Foram encaminhadas também
anexos com informações de geoprocessamento, com arquivos shapefile dos trechos a
serem dragados, dos pontos de amostragens e da localização das áreas especialmente
protegidas (Unidades de Conservação e Terras Indígenas). Portanto, como os pontos de
coletas estão vinculados aos trechos de dragagem, suas localizações se darão nas
proximidades das coordenadas informadas na tabela acima.

Períodos de amostragens

No caso das comunidades planctônicas e da ictiofauna, as amostragens
serão concomitantes à realização das atividades de dragagem em cada trecho, em pontos
localizados a montante e a jusante da atuação da draga. Ou seja, só serão realizadas
amostragens para o monitoramento se efetivamente ocorrer dragagem no trecho.
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Já o monitoramento das comunidades bentônicas será realizado antes da
operação de dragagem, com a coleta em 4 (quatro) pontos em cada um dos trechos onde

serão realizadas as dragagens, sendo 3 pontos ao longo do trecho e um ponto em área de
referência próxima ao trecho dragado, visando comparar a área dragada com áreas
semelhantes que não sofrerão intervenção.
Ressalta-se que, conforme apontado no Parecer nõ 3573/2014-14, solicita-se
que seja avaliada a possibilidade de que dos 4 pontos a serem amostrados em cada trecho

de dragagem, 2 sejam no trecho a ser dragado, um no ponto de referência, e o quarto
ponto seja localizado na área prevista para o despejo do sedimento dragado (bota-fora),
para conhecimento prévio da comunidade bentônica que poderá ser impactada pela
deposição do material.

Metodologias de coletas
(i) Comunidades planctônicas

Fitoplâncton e zooplãncton serão coletados em todos os trechos que serão dragados em
momento concomitante ao da dragagem, a montante e a jusante da área a ser dragada em
cada trecho.

Para as análises quantitativas do fitoplâncton, amostras serão coletadas com a passagem
do frasco diretamente na superfície da água. Já para as avaliações qualitativas, serão
utilizadas redes de pláncton, com malha de 20um (30x70 cm), em arrastos transversais
(subsuperfície, meio e fundo), durante aproximadamente 3 minutos. Para a estimativa do
volume de água filtrado pela rede será instalado um fluxômetro na boca da rede. As
amostras serão preservadas em solução transeau e solução de lugol para as análises
qualitativas e quantitativas, respectivamente.

Para a coleta de zooplãncton será utilizada rede com malha de 68um, também em arrastos
em subsuperfície, meio e fundo, por aproximadamente 3 minutos. Para estimativa do
volume de água filtrado pela rede será instalado um fluxômetro na boca da rede. As
amostras serão fixadas em solução de formaldeído a 4%, tamponada com carbonato de
cálcio.

(ii) Ictiofauna

As capturas para o monitoramento da ictiofauna também serão realizadas em todos os

trechos que serão dragados, em momento concomitante ao da dragagem, a montante e a
jusante da área a ser dragada em cada trecho.
Para a coleta dos peixes, serão utilizados redes malhadeiras de diferentes tamanhos de

malha (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm entre nós opostosl^Como método
IBAMA

pag. 4/7

-7^^-

12/09/2014-17:20

^
,V

ie^jA.

V

1036
mm

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

V38

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

complementar será utilizado rede de arrasto (malha de 5mm entre nós opostos); tarrafas
de diversos tamanhos; espinheis; e anzol (diversos tamanhos) e linha.
Em cada ponto de amostragem serão realizadas coletas com malhadeiras, armadas no
início da manhã, permanecendo, cada uma delas, por 12 horas. Serão realizadas vistorias
para despesca dos peixes capturados, com intervalos de 3 horas ao longo do dia até o
entardecer.

Exemplares considerados inaptos ao retorno à vida livre serão fixados em formol 10% e
conservados em álcool 70%.

(iii) Comunidade bentônica

As coletas de amostras da comunidade bentônica serão coletadas com pegador Van Veen
de 0,377 m2 e volume de 3 litros. O pegador tem capacidade de escavar substratos
grossos, devido ao seu peso elevado e sistema de alavancas. Serão coletados 4 pontos em
cada um dos trechos de dragagem, sendo 3 pontos distribuídos ao longo do trecho e 1
ponto em área referência, próxima à área de dragagem. E para cada ponto, serão
coletadas pelo menos 3 réplicas. As amostras serão fixadas em formol 4% ou álcool 92Qgl.
Conforme já destacado no item sobre períodos de amostragens, solicita-se que seja
avaliada a possibilidade de que dos 4 pontos a serem amostrados, 2 sejam no trecho a ser
dragado, um em um ponto de referência, e o quarto ponto seja localizado na área prevista
para o despejo do sedimento dragado (bota-fora), para conhecimento prévio da
comunidade bentônica que poderá ser impactada pela deposição do material.

Equipe Técnica
Área
Geraldo Moura de Oliveira

Júnior

Hugo Buratti Neto

Coordenador-geral 942.748.601-59 722929
Coordenador

técnico/Ictiofauna

611.933.482-34 5041425

Ronaldo de Carvalho Augusto

Fitoplâncton

124.242.097-58 5368857

Taynara Pontes Franco

Zooplãncton

058.429.537-57 5182532

Vinícius da Rocha Miranda

Bentos

123.026.807-31 5475220

Todos os profissionais envolvidos tiveram checados seus Certificados de
Regularidade junto ao CTF, estando regularizados na presente data (12/09/2014).
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Foram apresentados também as declarações individuais de aptidão e

experiência de todos os membros da equipe técnica e a Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) nQ 2014/00835, emitido pelo Conselho Federal/Conselho Regional de
Biologia - 6â Região em favor de Hugo Buratti Neto, o coordenador técnico dos
monitoramentos da biota aquática.

Registros de Avistamentos de Mamíferos Aquáticos

Cabe lembrar que, de acordo com a Condicionante Específica 2.9 da LO n9
580/2006, devem ser incluídas nos relatórios a serem encaminhados ao Ibama
informações sobre eventuais registros de avistamentos de indivíduos de Trichechus

inunguis (peixe-boi-da-amazônia), Inia geoffrensis (boto cor-de-rosa) e Sotalia fluviatilis
(tucuxi) ocorridos durante as atividades de dragagem e monitoramento ambiental.

Áreas Especialmente Protegidas do Entorno
Segundo o plano de trabalho, a dragagem de manutenção não afetará áreas
protegidas (Terras Indígenas-TI, Territórios Quilombolas-TQ ou Unidades de

Conservação-UC). No entanto, destaca que existem UCs e Tis cujos limites chegam às
margens do rio Madeira.

Destaca-se a necessidade de que o empreendedor informe os órgãos
gestores das Unidades de Conservação e Terras Indígenas que margeiam o Rio Madeira
das atividades de monitoramento ambiental estão ocorrendo na região, como parte do
processo de licenciamento ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, e
encaminhe cópias dos respectivos expedientes ao Ibama.
Instituições depositárias do material coletado

Consta no plano de trabalho que as amostras de ictiofauna serão

depositadas na coleção do Laboratório de Ictiologia Sistemática da Fundação
Universidade Federal do Tocantins e amostras de bentos, fitoplâncton e zooplãncton, no
Laboratório de Polychaeta do Instituto de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro.

CONCLUSÃO

Após análise da documentação encaminhada pelo empreendedor, verifica-se
que não há óbices técnicos para a emissão da Autorização de Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico para as amostragens dos programas de monitoramento
da biota aquática. Porém, subsiste a necessidade de que o empreendedor se regularize
junto ao CTF anteriormente à emissão da autorização.
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Destaca-se que a autorização contemplará as coletas de pláncton, ictiofauna
e bentos, devendo também ser incluídas nos relatórios a serem encaminhados ao Ibama,

informações sobre eventuais registros de avistagens de indivíduos de
peixe-boi-da-amazônia (Trichechus inunguis), do boto-cor-de-rosa (Inia geoffrensis) e do
tucuxi (Sotalia fluviatilis), ocorridos durante as atividades de dragagem e monitoramento
ambiental.

Ressalta-se que os monitoramentos sejam executados conforme aprovados e
segundo as orientações do Ibama, inclusive, os constantes do Parecer nQ 3573/2014-14.
Além disso, os relatórios dos programas devem ser enviados ao Ibama em uma versão
impressa e duas digitais (uma para a COPAH/CGTMO/DILIC e a outra para a
CGFAP/DBFLO). Deve-se também apresentar as informações (dados brutos, resultados,
listagens) de forma padronizada, conforme tabela anexa a este parecer (Anexo 1).
Sobre o prazo de validade da autorização, sugere-se que o mesmo
acompanhe a validade da LO nQ 5802006-Retificada, que é l9/novembro/2016,
considerando que esta data está dentro da vigência do contrato entre o empreendedor e a
empresa de consultoria.

Adicionalmente, sugere-se que as seguintes condicionantes sejam
incorporadas à Autorização:
- dar ciência aos órgãos gestores das Unidades de Conservação que margeiam a Hidrovia
do Rio Madeira de que atividades de monitoramento ambiental, com coleta de material
biológico, estão ocorrendo na região, como parte do processo de licenciamento ambiental;
da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, e encaminhe cópia desta documentação ao
Ibama em 90 dias.

- manter o CTF regular durante o tempo de vigência da Autorização.

Brasília, 12 de setembro de 2014
Nelson Takumi Yoneda

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

d_Jx osieuxD.

Matricula: X71258Q
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AUTOjRIZAÇÀO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA
N° 02001.001643/1996-48

ATIVIDADE
TIPO

•

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE
até 1" de novembro de 2016

N° 518/2014

LEVANTAMENTO

E

MONITORAMENTO

• RECURSOS FAUNÍSTICOS

•

RESGATE/SALVAMENTO

[*] RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: Dragagem de Manutenção da Hidroviado Rio Madeira

EMPREENDEDOR: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CTF: 671360

ENDEREÇO: SAN Quadra 3, BI. A - Ed.Núcleo dosTransportes - Brasília - DF

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Ambierger Engenharia Ambiental Ltda.
CNPJ/CPF: 11.358.829/0001-87

CTF: 4959061

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Geraldo Moura de Oliveira Júnior
CPF: 942.748.601-59

CTF: 722929

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Amostragem de: 1) Pláncton: coletas realizadas em cada trecho de dragagem, com um
ponto de amostragem a montante c outro ajusante do trecho de dragagem/descarte, sempre em momento concomitante à
operação de dragagem. Rede de pláncton; 2) Macrofauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem, em 4pontos (3
em cada trecho a serdragado e 1emuma área de referência). Pegador van Veen; e 3) Ictiofauna: coletas realizadas emcada

trecho de drapgem, com um ponto de amostragem amontante c outro ajusante do trecho de dragagem/descarte, sempre
em momento concomitante à operação de dragagem. Bateria de redes malhadeiras e métodos complemcntares. Após a
biometria os espécimes da ictiofauna serão devolvidos ao rio, somente serão transportados para laboratório os indivíduos
considerados inaptos ao retorno à vida livre.

De acordo com a Condicionante Específica 2.9 da LO n° 580/2006, devem ser incluídas nos relatórios a serem

encaminhados ao Ibama informações sobre eventuais registros de avistamentos de indivíduos de Trichechus inunguis

(peixe-boi-da-amazônia), Inia geoffrensis (boto cor-de-rosa) c Sotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades de
dragagem e monitoramento ambiental.

ÁREAS AMOSTRAIS: As coletas serão efetuadas em passos localizados no Rio Madeira, entre o município de Porto
Velho/RO e a foz do Rio Madeira no Rio Amazonas, conforme apresentado no Plano de Dragagem anual aprovado pelo
Ibama.

PETRECHOS: Fitoplâncton - Rede de 20 um de malha e abertura de 30x 70 cm e Zooplãncton - rede de 68 um de
malha com abertura de 30x 70 cm ; Macrofauna bentônica - pegador de Van Veen, com área de 0,377 m2; Ictiofauna redes malhadeiras de malhas 20,30,40, 50,60, 70 e 80,90, 100,120 mm entre nós opostos; rede de arrasto (5 mm entre
nós); tarrafas (de fundo ede meio água) de diversos tamanhos; espinheis; anzol (diversos tamanhos) e linha.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material ictiológico: Laboratório de Ictiologia Sistemática, Fundação Universidade
Federal do Tocantins (UFT), Campus de Porto NacionalATO.

Material bentônico, fitoplâncton ezooplãncton: Laboratório de Polychaeta, Departamento de Biologia Animal, Instituto de
Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Seropédica/RJ.
AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO.
LOCAI. E DATA DF, EMISSÃO:

AUTORIDADEEXPEDIDORA(ASSINATURA E CARIMBO):

Brasília,

15SET 2014
%omz*)Áhzik}áiToitdo
PifBlar É UOtiMMÉQ JafciMM
Substituto
DILIC/IBAMA
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AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA
N° 02001.001643/1996-48

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 518/2014

até Io de novembro de 2016

ESTA AUTORIZAÇÃO NAO PERMITE:

1. CAPTURA/COLETATRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM ÁREA PARTICULAR SEM O
CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO;
2. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
FEDERAIS, ESTADUAIS, DISTRITAIS OU MUNICIPAIS, SALVO QUANDO ACOMPANHADAS DA
ANUÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRADOR COMPETENTE;

3. COLETA/TRANSPORTE DE ESPÉCIES LISTADAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 03/2003
E ANEXOS CITES, BEM COMO AS INs MMA 05/2004 e 52/2005;

4. COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO POR TÉCNICOS NÃO LISTADOS NESTA AUTORIZAÇÃO;
5. EXPORTAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO;
6. ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO CONSTANTE NA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001;
Observação: As autorizações obtidas por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade
(SISBIO) não podem ser utilizadas para a coleta de material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental de empreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:

CPF/CTF:

NOMES:

Geraldo Moura de Oliveira Júnior (Coordenador Geral)

942.748.601-59/722929

Hugo Buratti Neto (Coordenador Técnico)

611.933.482-34/5041425

Ronaldo de Carvalho Augusto

124.242.097-58/5368857

Taynara Pontes Franco

058.429.537-57/5182532

Vinícius da Rocha Miranda

123.026.807-31/5475220

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

qhoim^iaàiiddá^
Diretor de licenciamento Ambiental
Substituto
glUQ/IBAMA
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AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO^.
—

PROCESSO IBAMA
N° 02001.001643/1996-48

AUTORIZAÇÃO
N° 518/2014

VALIDADE
até 1° de novembro de 2016

CONDICIONANTES;

1. CONDIÇÕES GERAIS:
1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras.

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta
autorização caso ocorra:

a) violação ou inadequação de quaisquercondicionantes ou normas legais;
b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição daautorização; e
c) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. Aocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a" e "1.2.b" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a equipe
técnica, à aplicação de sançõesprevistas na legislação pertinente.

1.4. Todos os produtos gerados com os dados oriundos das atividades de monitoramento ambiental do empreendimento artigos, teses e dissertações, dentre outras formas de divulgação - devem citar a origem dos dados: Licenciamento
Ambiental Federal.

1.5.0 pedido de renovação, caso necessário, deverá serprotocolado 60(sessenta) dias antes deexpirar o prazo de validade
desta Autorização.

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Dar ciência aos órgãos gestores das Unidades de Conservação e Terras Indígenas que margeiam a Hidrovia do Rio
Madeira de que as atividades de monitoramento ambiental, com coleta de material biológico, estão ocorrendo na região,
como parte do processo de licenciamento ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, c encaminhar cópia desta
documentação ao Ibama, em 90 dias.

2.2. Mantero CTF regular duranteo tempo de vigência da Autorização.

2J. O Relatório consolidado final deve ser encaminhado (uma via impressa e duas vias digitais), contento análise e
apresentação dos resultados, contemplando, ainda, os itens a seguir:

a) lista de espécies encontradas, forma de registro e habitat, destacando as espécies ameaçadas de extinção (Lista
Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN, Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do MMA e
lista estadual da fauna ameaçada. Outras listas podem ser usadas de forma complementar), endêmicas, raras, não
descritas previamente para a área estudada ou pela ciência, passíveis de serem utilizadas como indicadoras de

qualidade ambiental, de importância econômica e cinegética, potencialmente invasoras ou de risco epidemiológico,
inclusive as domésticas e migratórias;

b) caracterização do ambiente encontrado na área de influência do empreendimento, com descrição dos tipos de habitats
mapeados com indicação dos seus tamanhos em termos percentuais e absolutos, além de indicar os pontos amostrados
para cada grupo taxonômico;

c) esforço e eficiência amostrai, parâmetros de riqueza e abundância de espécies, índice de diversidade e demais
análises estatísticas pertinentes, contemplando a sa/onalidade em cada área amostrada;

d) anexo digital em planilha editável incluindo lista dos dados brutos dos registros de todos os espécimes - forma de
registro, local georreferenciado em resolução compatível para visualização (Sistema de Coordenadas Planas, Projeção
UTM, DATUM SIRGAS2000), habitat e data;

e) detalhamento da captura, triagem e demais procedimentos adotados para os exemplares capturados ou coletados,
informando o tipo de identificação individual, registroe biometria; e

f) carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos de cada espécie e a
marcação individual e permanente utilizada em cada espécime.

2.5.0 coordenador deve enviar declaração anexa ao relatório seresponsabilizando pelo seu conteúdo.
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Ofício n°.^q.Lj U /2014/CGMAB/DPP

Assinatura
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Brasília, // de setembro de2014.

A Sua Senhoria a Senhora

Fabiola Cândido Derossi

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Brasília/DF.

c
Assunto:

Resposta ao Parecer n° 02001.003573/2014-14 COPAH/IBAMA - Avaliação dos
programas ambientais da dragagem de 2013 e Plano de Dragagem 2014.

Referência:

Parecer n° 02001.003573/2014-14 COPAH/IBAMA

Senhora Coordenadora,

Em resposta ao Parecer em epígrafe, apresentamos as seguintes considerações.
- No monitoramento da ictiofauna, incluir, caso disponíveis, dados comparativos de
outroslevantamentosfeitos nas proximidades dos trechos dragados;
Informamos que para os próximos relatórios serão acrescidas informações
comparativas, valendo-se de levantamentos próximos ao trecho, caso existam.
- No relatório de macrofauna bentônica, apresentar esclarecimentos, quanto às
denominações dos períodos de vazante e de águas altas (pag. 7 e 33 do relatório,
respectivamente);

Esclarecemos que o período de coletas das amostras da macrofauna bentônica
ocorreu na época considerada de seca do rio Madeira. Dessa forma, a análise dos
dados refere-se apenas a este período e de forma pontual. No entanto, serão adotados
os conceitos de "seca" e "cheia" para denominar variações de sazonalidade do rio
Madeira.

- No monitoramento da macrofauna bentônica, recomenda-se incluir a obtenção
granulometria e do conteúdo de matéria orgânica das amostras de sedimentos;

cs.m.cni
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DNÊT
Informamos que será realizada análise de sedimentos nos mesmos locais de coleta da
macrofauna bentônica, para todos os trechos indicados no Plano de dragagem, de
forma a enriquecer a discussão dos dados.
Por outro lado. as coletas para análises da qualidade da água também deverão ocorrer

nos mesmos pontos de coleta da comunidade planctônica e ictiofauna, porém nos
trechos que estarão sendo dragados.
- No monitoramento da macrofauna bentônica, sugere-se deslocar um dos pontos de
amostragem referente ao trecho a ser dragado para a área prevista de descarte de
sedimentos (bota-fora); j
Lembramos que a condicionante 2.8 da Licença de Operação n° 580/2006
(Retificação) determina que: %.;) O monitoramento das Comunidades Bentônicas
deve ser realizado antes da dragagem, coletando amostras em 4 pontos: três pontos
em cada trecho a ser dragado e um ponto em uma área de referência, sempre com 3
réplicas em cada ponto (...)".
Entretanto, devido as recomendações contid
será deslocado para a área de bota-fora.

referido Parecer um ponto de coleta

- No Programa de Educação Amhientt^^^^^^Ê empreendedor responsável para
o mesmo que consta na LO n" 580/2(H)6-Retiflcadal ou seja para o DNIT;
Considerando que o DNIT é o titular da Licença de Operação - LO n° 580/2006
(Retificação), os relatórios terão na figura do empreendedor o DNIT.

- Quanto ao Programa de Comunicação Social, recomenda-se a retirada do item "a
importância das obras de dragagem para o crescimento econômico da região " e a
inclusão do tópico sobre "convivência com a população local".
Ressaltamos que o tema em questão se refere aos trabalhos desenvolvidos pelo
Programa de Educação Ambiental para os trabalhadores PEAT. A recomendação será
acatada, portanto, durante a execução das ações educativas quando dos próximos
serviços de dragagem.

- Quanto aos questionamentos referentes à pesca, avaliar a pertinência da
proposição de medidas de compensação da atividade pesqueira ou que sejam
apresentadas as justificativas da não necessidade desta medida compensatória,
inclusive para a comunidade de Papagaios, na região de Calama.
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DNÊT
Entendemos que não há compensação ambiental para a atividade pesqueira, visto' que
não foi identificada a sua necessidade nas fases anteriores do licenciamento
ambiental desse serviço.

- Quanto ao Plano de Dragagem, recomenda-se que sejam realizadas amostragens
de pelo menos um ponto de cada trecho a ser dragado. Essas amostras deverão ser
caracterizadas considerando osparâmetros da Resolução CONAMA n° 454/2012.
Informamos que será realizada análise de sedimentos nos mesmos locais de coleta da

macrofauna bentônica, antes da dragagem, nos trechos indicados no Plano de
Dragagem, considerando os parâmetros da Resolução CONAMA n°454/12.
2.

Por fim, em caso de dúvidas ou necessidades de outros esclarecimentos, estamos à

disposição.
Atenciosamente,
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lijne Figueiredo Freitas Pimenta

rdenadora Geral de Meio Ambiente ^
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Coordenadora de Portos.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

DESPACHO 02001.025122/2014-38 COPAH/IBAMA

Brasília, 25 de setembro de 2014

À Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental
Assunto: Arquivamento de documentos - Empreendimento: Hidrovia do rio
Madeira (Processo 02001.001643/1996-54)
Solicito o arquivamento dos seguintes documentos referentes ao empreendimento "Hidrovia do rio
Madeira" (Processo 02001.001643/1996-54):

- Relatório de monitoramento ambiental dos bancos de areia a serem dragados na hidrovia do Madeira Julho/2007. Protocolo DILIC/IBAMA n. 013 de 02/01/2008. Ofício 1495/2007/GMAB/DPP;

- Relatório do monitoramento ambiental da classificação e dragagem de bancos de areia da Hidrovia do
Madeira - Relatório final, 2007. Ofício 69/2009/AHIMOC.

- Processo de Licenciamento Ambiental da Hidrovia do Rio Madeira. Anexo I: Relatório sobre a retirada

dos Paliteiros, anexo II: Dados batimétricos da hidrovia; anexo III: Proposta de vistoria técnica 2006;
anexo IV: Programa de Educação Ambiental e anexo V: Informações sobre a Compensação Ambiental;

- Dragagem de manutenção de calado operacional da Hidrovia do Madeira, no trecho compreendido
entre a cidade de Porto Velho/RO e a sua foz no Rio Amazonas - Relatório final - Outubro/2007.
Protocolo DILIC/IBAMA n. 2746 de 07/03/2008. Ofício 241 CGMAB/DPP;
- Programa de Educação Ambiental;

- Execução dos serviços de desobstrução do canal navegável do rio Madeira com a retirada de paliteiros
- Relatório final - Set/out/nov/ 2007;

- Serviços de implantação da sinalização de margem e balizamento flutuante do rio Madeira trecho entre
a sua foz/AM e Porto Velho/RO. Relatório final - Tomo I. Dez/2006;

- Serviços de implantação da sinalização de margem e balizamento flutuante do rio Madeira trecho entre
a sua foz/AM e Porto Velho/RO. Relatório final - Tomo II. Dez/2006;

- Serviços de implantação da sinalização de margem e balizamento flutuante do rio
Madeira trecho entre a sua foz/AM e Porto Velho/RO. Relatório final - Tomo III. Dez/2006.

FABIOÍA NtyNES DEROSSI
Coordenadora da COPAH/IBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

DESPACHO 02001.027888/2014-57 COPAH/IBAMA

Brasília, 30 de outubro de 2014

À Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Assunto: Anexaçao de documento ao Processo de Licenciamento Ambiental de nQ
02001.001643/1996-48

Certifico que foi anexado ao presente processo, fora da ordem cronológica, o seguinte
documento: Ata de Reunião nQ 02001.000251/2014-13, uma vez que essa Ata foi localizada
após a numeração de documentos de data posterior, sendo contraproducente a
renumeraçao do processo para inserção desse documento na ordem cronológica dos fatos.

VERÔNICA MOREIRA RAMOS

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

'UaônkaiMmira'Rfinios
Esta Ambiental
MaW'6Mt<»; 1974582
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA
Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

Ata de Reunião

1. Organização
Número:

02001.000251/2014-13

Data:

10/09/2014

Local:

CGTMO

Hora Início:

09:45

Hora Fim:

10:45

Organizador:

Marcus Vinícius Leite Cabral de Melo

2. Participantes
Nome

Marcus
Vinícius Leite

Cabral de
Melo

Instituição /

Pres

Endereço Eletrônico

Telefone

Sim

marcus.melo@ibama.gov.br

(0xx61)3316-1293

DNIT/CGMAB

Sim

alinefigueiredofreitas@gmail.com (0xx61)3315-4491

DNIT/CGMAB

Sim

georges.andraos@dnit.gov.br

Área

Rubrica

Coordenador

Geral de

Transportes,
Minerao e Obras

>HW—

Civis

Aline

Figueiredo
Freitas
Pimenta

Georges
Andraos

(0xx61)3315-8320

3. Assunto
Licenciamento Ambiental de Hidrovias

4. Referencia

5. Pauta
Licenciamento de Hidrovias

|6. Texto da Ata
1) Dragagem do Rio Madeira:

O Ibama entregou oficio autorizado o início da dragagem e informou que esta analisando
em caráter prioritário o pedido de ACCT, protocolado no IBAMA no dia 09/09/2014, na
tentativa de emissão até dia 12 , sendo mais provável a apresentação da analise até dia
17/09.

A CGMAC solicitou, que se possível, o Ibama priorizasse a analise do pedido de ACCT, na
tentativa de emissão da mesma até dia 12/09 , pois a empresa necessita de dois dias de
antecedência para realização das coletas, e assim se a ACCT sair na sexta-feira , a
empresa poderá realizar no final de semana, permitindo assim cumprir o cronograma de
início da dragagem, previsto de ser iniciado no dia 16/09/2014.
IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

2) Dragagem da Lagoa Mirim:

0 Ibama entregou o parecer PAR 02001.003451/2014-28 contendo o checklist do EA,
aceitando o estudo, mas solicitando incorporação de informações, agora o Dnit deverá
adotar as providências para providenciar o atendimento do parecer encaminhando o EA
com os devidos ajustes, para início da analise por parte do ibama.
3) Dragagem do São Franciso:
O Ibama solicitou até o dia 10/10/2014 para concluir a analise dos estudos ambientais.

4) Dragagem do Passo do Jacaré:
O Ibama entregou o fax cobrança para pagamento da licença pelo DNIT.

7. Pendências e encaminhamentos

JData Limite

Nenhum Item de Pauta foi Informado!

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENO
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

DESP. ENC. ABERT. 02001.000004/2014-17 COPAH/IBAMA
Brasília, 03 de novembro de 2014

Ao Arquivo Setorial da SETORIAL DILIC

Solicitamos o encerramento do volume VII e abertura do volume VIII do processo
nQ02001001643/1996-48. Após o encerramento e abertura do volume tramite o processo
para a Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias.

Atenciosamente,

GABRIEL ANGÒTTI MAGNjWO
Coordenador Substituto da COPAH/IBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 03 dias do mês de novembro de 2014, procedemos ao encerramento deste
volume nQ VII do processo de nQ 02001.001643/96-48, contendo 149 folhas. Abrindo-se em
seguida o volume na VIII. Assim sendo subscrevo e assino.

MAYCONROBERTO DA S. MARTINS

Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA

IBAMA
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