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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 03 dias do mês de novembro de 2014, procedemos a abertura deste volume
ne VIII do processo de ne 02001.001643/96-48, que se inicia com a página nQ 1247. Para
constar subscrevo e assino.

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS

Responsável do(a) SETORIAL DILIC/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

DESPACHO 02001.028458/2014-52 COPAH/IBAMA

Brasília, 06 de novembro

ÀCoordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Assunto: Anexação de documento ao Processo de Licenciamento Ambiental de ne
02001.001643/96-48.

Certifico que foi anexado ao presente processo, fora da ordem cronológica, os seguintes
documentos:

Ofício n° 1805/2014/CGMAB/DPP e Nota Técnica nQ 185/2014 CGMAB/DPP. Os referidos

documento foram protocolizados em 24/09/2014 sob o protocolo na
02001.018410/2014-36.

Tais documentos foram localizados após a numeração de documentos de data posterior,
sendo contraproducente a renumeração do processo para inserção desse documento na
ordem cronológica dos fatos.

VERÔNICA MOREIRA RAMOS
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Analista Ambiental

COPAH/CGTMO/DILIC
MWriml»' 1374582
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Ofício n^jjQÇ/2014/CGMAB/DPP.

Brasília, '/ty de setembro de 2014
A Sua Senhoria o Senhor

Thomaz Miazak de Toledo
Diretor de Licenciamento Substituto.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Assunto:

IBAMA.

Ação Civil Pública n° 2202-94.2014.4.01.3200 - T Vara Federal do
Amazonas, em desfavor do DNIT e do IBAMA, referente a eventual

descumprimento de condicionantes constantes na Licença de
Operação - LO n. 580/2006, de serviços de manutenção na hidrovia
do rio Madeira.

Senhor Diretor,

1.

Trata-se de

matéria referente à

Ação Civil

Pública n° 2202-

94.2014.4.01.3200, em curso na 7a Vara Federal do Amazonas, com pedido de liminar,

proposta pelo Ministério Público Federal - MPF/AM, em desfavor do DNIT, por eventual
descumprimento de condicionantes da Licença de Operação - LO n° 580/2006 - IBAMA.
2.

•

Ficou consignado em Termo de Audiência Judicial, realizada em 28/07/2014,

que o DNIT/SEDE/BRASÍLIA se manifestasse ao IBAMA, em 90 (noventa) dias, acerca
do cumprimento das condicionantes ambientais da LO n° 580/2006, bem como das
notificações n°s 511485/20*09 e 511486/2009, e o IBAMA, por sua vez, apresentasse em
juízo, parecer técnico dentro do prazo total de 180 (cento e oitenta) dias.

3.
Do exposto, segue a Nota Técnica n° 185/2014/CGMAB/DPP, de
23/09/2014, com a posição do DNIT, para continuidade por esse IBAMA das
providencias acordadas no referido Termo de Audiência Judicial.
Respeitosamente,

AlineTlguciredo Freitas Pimenta
5rdenadora Geral de Meio Ambiente.

SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone (61) 3315-4000
CF.P: "0.040-902

BrasíliaUF - «ww.dnil.eov.hr
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Coordenadora de Por"

Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CCTMO/Dlt.lC
Matricula: 17125Ç0

Diretoria de Planejamento e Pesquisa

Coordenação Geral de Meio Ambiente
Nota Técnica n°. 185/2014/CGMAB/DPP.

Brasília, 23 de setembro de 2014.

Assunto:

Ação Civil Pública n° 2202-94.2014.4.01.3200 - 7o Vara FederaI*do Amazonas,
em desfavor do DNIT e do IBAMA, referente a eventual descumprimento de
• condicionantes constantes na Licença de Operação - LO n..580/2006, de serviços
de manutenção na hidrovia do rio Madeira.

Referência:

MEMO N° 072-PFE/SRDNIT/AM, de 06/08/2014.
Memorando n° 288/2014-SRDNIT/AM, de 06/08/2014.
Processo Administrativo IBAMA if 02001.001643/1996-48.

I.

INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de atendimento ao consignado no Termo de Audiência, a qual foi realizada em
28 de julho de 2014, na Sala de Audiências do Juízo da 7a Vara Federal do Amazonas, referente à

Ação Civil Púbíica n° 2202-94.2014.4.01.3200, onde o Ministério Público Federal - MPF assim se
manifestou:

"(...)propõe que o DNIT apresente no prazo de 180 dias Parecer Técnicoproduzido
pelo IBAMA comprovando duas questões: a) Atendimento de todas as condicionantes
da LO n. 580/2006; b) Cumprimento das notificações n. 511485 e n. 511486,
detalhadas no parágrafo 11 da petição inicial. Requer que seja concedido prazo de
90 dias ao DNIT para qiie encaminhe ao IBAMA os subsídios necessários. (...)"
(Grifo nosso).

. -

2.
A proposta do MPF foi acatada pelas partes e homologada pelo magistrado na referida
audiência. Assim, as linhas adiante têm como objetivo atender ao consignado na audiência judicial
em comento.

II.

C

HISTÓRICO

, II. a) Atendimento de todas as condicionantes da Licença de Operação n° 580/2006.

3.
A Licença de Operação n° 580/2006 (ANEXO 1), referente aos serviços de manutenção
dá Hidrovia do rio Madeira e citada na Ação Civil Pública n° 2202-94.2014.4.01.3200 (7o Vara
Federal do Amazonas), foi emitida no âmbito do Processo Administrativo n° 02001.001643/1996-48
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do IBAMA. A mencionada ACP faz referência ao Auto de Infração n° 635534-D (ANEXO 2),
lavrado pelo IBAMA em face do DNIT em 30/09/2009. O referido auto dè infração foi lavrado com
base nas constatações presentes no PARECER TÉCNICO N° 129/2009/COTRA/CGTMO/IBAMA,
de 01/09/2009 (ANEXO 3). Ocitado parecer técnico foi elaborado com a seguinte finalidade:
."Análise do atendimento das condicionantes da Licença de Operação
580/2006/1BAMA, para as obras de dragagem, retirada de paliteiros, sinalização e
balizamento para manutenção do canal de navegação da Hidrovia do rio Madeira,
no trecho compreendido entre os Municípios de PortoVelho/RO e a sua foz no Rio
Amazonas." (Grifo nosso)

4.
Em 19/08/2010,. por meio do Ofício n° 939/2010/DPP/CGMAB (ANEXO 4), o DNIT
protocolou, nos autos do PAn° 02001.001643/1996-48 do IBAMA, o requerimento de Renovação da
Licença de^peração n° 580/2006. Em 24/02/2012, em reunião entre o DNIT e representantes-do
IBAMA, o DNIT questionou quando à manutenção da validade da LO n° 580/2006. Foi informado
nesta reunião que a mesma encontrava-se válida, uma vez que o empreendedor deu entrada na
solicitação de renovação dentro do prazo estipulado pela legislação (ANEXO 5).

-5.
Em 21/03/2012, por. meio doOfício n°. 506/2012/CGMAB/DPP (ANEXO 6), o DNIT
solicitou consulta a procuradoriajurídica do IBAMA, para esclarecer sobre asquestões que envolvem
as condicionantes 2.8, 2.9 e 2.10, relacionadas ao DOF, para o transporte de madeira (troncos caídos
no leito do rio - paliteiros) e sua doação a comunidade.
6.
Em 06/07/2012, por meio do Parecer n°. 55/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA
(ANEXO 7), o ÍBAMA avaliou o atendimento das condicionantes da LO n° 580/2006 e constatou

que a revisão da proposta do Plano de Educação Ambiental-PEA, solicitada por este Instituto em
2009, não havia sido apresentada. Neste sentido, o Parecer recomendou que esta documentação fosse
encaminhada ao IBAMA, seguindo as orientações apresentadas no Parecer n° 129/2009COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 01 de setembro de 2009, na Instrução Normativa do IBAMA
sobre Educação Ambiental n° 02/2012, e na Nota Técnica n° 39/2011-COPAH/CGTMO/

piLIC/IBAMA, de 29 de agosto de 2011, Além disso, o Parecer também solicitou uma relação

J

cronológica de todos os serviços efetivamente realizados na hidrovia desde 2007.
7.

Em 31/08/2012, após consulta ao site do IBAMA, o DNIT obteve o Parecer n°.

55/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA. Em resposta ao dito Parecer, o DNIT encaminhou ao

•IBAMA, por-meio o Ofício n°. 1496/2012/CGMAB/DPP (ANEXO 8),.proposta do Programa de
Educação Ambiental - PEA, bem como uma tabela com a cronologia dos serviços realizados na
hidrovia.

8-

Em

11/10/2012,

por

meio

do

PARECER

N°

83/2012

COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA (ANEXO 9), o IBAMA analisou a solicitação do DNIT de
renovação da Licença de Operação n° 580/2006, referente às obras de manutenção da Hidrovia do
Rio Madeira. Ao analisar as informações apresentadas pelo DNIT, a equipe que elaborou o aludido

parecer técnico procedeu àanálise de pertinência'das condicionantes específicas da LO n° 580/2006,

atualizando-as. Algumas condicionantes tiveram apenas alteração redacional, enquanto outras
sofreram alteração deconteúdo. Naconclusão do citado parecer técnico foi recomendada a renovação
da LÒ n° 580/2006.

9.

Em 01/11/2012, nos autos do PA n° 02001.001643/1996-48 do IBAMA, aLO Io \

580/2006 foi RENOVADA (ANEXO 10), com validade de 4anos;

Vst-'

"
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Em 01/11/2012, por nieio do Ofício n°. 1792/2012/CGMAB/DPP (ANEXO 11), o

DNIT solicitou ao IBAMA revisão das Condicionantes Ambientais 1.6 e 1.7 da LO n° 580/2006

(renqvada em 01/11/2012) que tratam, respectivamente, dos acidentes ambientais relacionados com
a navegação comercial e do prazo para entrega do relatório de atendimento a estes acidentes
ambientais.

11.

• .

Em 07/11/2012, por meio do Ofício n°. 1810/2012/CGMAB/DPP '(ANEXO 12), o

DNIT solicitou ao IBAMA revisão da Condicionante Ambiental 2.2 e a inclusão do Passo de Vila

São. Carlos, como trecho* de dragagem, e das Condicionantes Gerais 1.6 e 1.7, que tratam,
respectivamente, dos acidentes ambientais relacionados com a navegação comercial e do prazo para
entrega do relatório de atendimento a,esses acidentes ambientais.

12.

Em 01/02/2013, o IBAMA emitiu o PAR. 000308/2013 (ANEXO 13), visando

retificar a LO n° 580/2006.

13.
Em 06/02/2013, nos autos do PA n° 02001.001643/1996-48 do IBAMA, a LO n°
580/2006 foi RETIFICADA (ANEXO 14), mantendo a validade de 4 anos. -

14. - Assim, com a citada renovação, de01/11/2012, o DNIT dragou o rio Madeira em 2013,
único serviço de manutenção naquele ano. Todas as condicionantes ambientais, etapas e prazos da
LO foram atendidos, ao final, o trabalho foi concluído com o encaminhamento dos relatórios ao

IBAMA de: Monitoramento, Programa de Educação ambiental e de Comunicação Social, por meia
do Ofício n°. 844/2014/CGMAB/DPP, ém 12/05/2014 (ANEXO 15).
15.

i >

Para o este ano, em 20/06/2014, por meio do Oficio n°. 1099/2014/CGMAB/DPP

(ANEXO 16), o DNIT protocolou no IBAMA a solicitação de Autorizaçãoda dragagem, enviando
em anexo o Plano de Dragagem, em conformidade à Condicionante 2.2 da LO n° 580/2006 renovada
(em 01/11/2012) e retificada (em 06/02/2013).
16.
Finalmente, em 10/09/2014, por meio do OF 02001.010036/2014-21 DILIC/IBAMA
(ANEXO 17), o IBAMA informa ao DNIT que:

"1.
No âmbito do processo de licenciamento n° 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 n°. 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. " (Grifo nosso).

II. b) Cumprimento das notificações n. 511485 e n. 511486.

17.

,

, Em 02/10/2009, o DNIT recebeu do IBAMA o Ofício n°. 1020/2009-DILIC/IBAMA

(ANEXO BI), com as Notificações n. 511485-B e n. 511486-B, solicitando informações
complementares relacionadas às condicionantes 2.8,2.11 e 2.12 da Licença de Operação n°580/2006,
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"-Notificação n. 511485-B: Apresentar a área total (m2) de intervenção em Área de
. Preservação Permanente do rio Madeira para a instalação das 204 placas de
sinalização da hidrovia.

. .

Notificação n. 511486-B: Apresentar a destinação final (locais e coordenadas
geográficas) do volume de 1618 m3 de madeira retirada do rio Madeira na
• manutenção da hidrovia, identificando os recebedores do material".
18.
Em 30/10/2009, o IBAMA recebeu do DNIT o Ofício n°. 1461/2009/CGMAB/DPP
(ANEXO B2), informando que:

a. Notificação n. 511485 - B: a Área fornecida (estimada, obtidas do projeto) foi de 22.848 m2,
considerando poda e desbaste e que foram instaladas antes da emissão da LO, como era de
conhecimento daquele Instituto;

. b. Notificação n. 511486 - B: não houve interesse da madeira doada (recolhidas do rio) pelas
comunidades e indústrias devido aos altos custos de tratamento (de pequena quantidade de
madeira, a maioria são insersíveis) e transporte a serem arcados.
19.
O IBAMA, por sua vez, enviou o Ofícion°. 1205/2009-DILIC/IBAMA (ANEXO B3) ao
DNIT, recebido em 19/11/2009, com o Auto de Infração n° 635544-D, por ocupação de Área de
Preservação Permanente - APP, para instalação de placas de sinalização, sem autorização daquele
Instituto. O mérito do referido auto de infração encontra-se em discussão no âmbito da Câmara de

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF,em razãode entendimentos divergentes
sobre a necessidade, òunão, de autorização ambiental para esse tipo de atividade no caso específico
do rio Madeira, constantes no próprio processo de licenciamento. Nesse sentido, segue cópia do
Termode Reunião n° 027/2014/CCAF/CGU/AGU-THP, de 26/02/2014 (ANEXO B4).

20.

Assim,'o IBAMA acatou parcialmente o Oficio n°. 1461/2009/CGMAB/DPP, ao aceitar

as alegações.da Notificação 511486-B, relativa à doação final da madeira retirada do rio, não gerando
auto de infração para este item. Ademais, com relação a este último ponto (retirada e destinação dos
troncos caídos no leito do rio - paliteiros), na renovação da Licença de Operação n° 580/2006, em
01/11/2012, as condicionantes 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 foram substituídas pelas condicionantes 2.4 e 2.5,
as quais apresentam procedimentos mais simplificados, conforme justificado no PARECER N°
83/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA (ANEXO 9).

ni.

CONSIDERAÇÕES

21.
Por meio do Ofício n°. 1461/2009/CGMAB/DPP (ANEXO B2), o DNIT prestou ao
IBAMA'as informações complementares a respeito das condicionantes 2.8, 2.11 e 2.12 da LO n°
580/2006, contidas nas Notificações n° 511485-B e n. 511486-B. Demonstrando assim, o acordado

no Termo de Audiência (item b), ria Sala do Juízo da 7a Vara Federal do Amazonas, de que as
notificações foram cumpridas, as quais, inclusive, aquele Instituto acatouparcialmente, ensejando na
aplicação do Auto de Infração n° 635544-D, relativa apenas à Notificação n. 511485-B, acatando os
argumentos prestados em relação à Notificação n. 511486-B.

22.
(ANEXO

Conforme apontado no histórico, no que se refere ao Auto de Infração n°. 635534-D
2), este foi emitido com base no PARECER TÉCNICO N°.

129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA (ANEXO 3). A ACP n° 2202-94.2014.4.01.3200, por,
sua vez, tomou como base o descumprimento das condicionantes ambientais apontadas no referidc
L':\CGMejoAmbicnte\COORDENAÇÃO HIDROVlAlUA\*ÚJT2014 rio Madcira_ACP LO 580 2006_COMPLEMENTAR -22-09-11 x.docí
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DNIT
auto de infração. Sobre este aspecto, esclarecemos que as condicionantes ambientais, em sua maioria,
foram executadas, porém em desconformidade com os prazos previstos na LO n° 580/2006. Contudo^
embora fora do prazo, elas foram atendidas em sua maioria. Neste contexto, o auto de infração foi
lavrado em razão do não atendimento de formalidades, não ensejando exigências de
recomposição do meio ambiente. Prova disso é que, quando da renovação da LO n° 580/2006
(em 01/11/2012), não foram apontados danos ambientais a serem recuperados.

23.
Antes de continuar tecendo considerações sobre a questão, é importante
esclarecer que os serviços abrangidos na LO n° 580/2006 são de simples execução, rotineiros,
com baixíssimo impacto ambiental e extremamente importantes para a segurança da navegação
na hidrovia. Desta forma, é equivocado tratar tais serviços como se obras ou empreendimentos
de engenharia fossem.
24.
Aliás, com relação às ações de manutenção de hidrovias, o Tribunal de Contas da
União-TCU, no Acórdão n° 1850/2003-PIenário, já evidenciou seu baixo impacto ambiental e sua
relevância na prevenção de acidentes 'capazes de gerar poluição ambiental, sobretudo a hídrica.
Seguem trechos do relatório do referido acórdão nesse sentido:
"(•••) •
57. As intervenções necessárias à manutenção de uma hidrovia são de caráter

pontual e de baixa intrusividade. Não prescinde, como a rodovia, da realização de

obras extensas e degrande envergadura, como seria o caso, porexemplo, de uma pista
dupla de algumas centenas de quilômetros. A área de influência principal da hidrovia
é o próprio leito do rio. A sinalização de margem, o balizamento e mesmo as
dragagens, são realizadas em pontos específicos, sem efeitos mais graves em
termos de alteração ambiental.

58. Os maiores riscos que as hidrovias podem trazer ao meio ambiente não
resultam de sua implantação oumanutenção, mas das cargas que nelas trafegam
e das condições estruturais e sanitárias das embarcações. Um acidente pode
resultar no lançamento de poluentes às águas.
.(•••)

69. Por fim, expomos nossa conclusão relativa à suposta agressividade das hidrovias
ao meio ambiente. Concordamos que o rigoroso cumprimento das normas de proteção
ambiental é fundamental pára a salvaguarda dos recursos nacionais, em especial da
água. Entretanto, discordamos da noção ínsustentada de que o cuidado com o
meio ambiente exclua, necessariamente, a preocupação com o progresso nacional.

Em especial porque as hidrovias constituem-se no modal de transpprte menos lesivo,
o que provoca menores alterações no ambiente, isso porque seu componente principal
já existe na Natureza: o próprio rio. Como visto, as intervenções necessárias ao
funcionamento e manutenção de uma hidrovia são essencialmente pontuais e de
baixa intrusividade ambiental. (...) (Grifo nosso)"

25.

No que se refere às condicionantes da LO n° 580/2006 e sua respectiva renovação, o

IBAMA, por meio do PARECER N° 83/2012'- COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA (ANEXO 9), deu
subsídios para a renovação da aludida LO ào concluir que:

"Visando atender ao requerimento de renovação da LO em questão, protocolado pelo
empreendedor em 19 de agosto de 2010, esta equipe procedeu à análise de
pertinência das
condições
específicas,
atualizando-as
para
melhor/
enquadramento à situação atual. Algumas condicionantes tiveram apenas
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alteração redacional. As condicionantes com alteração de conteúdo são
abordadas na seqüência.

<(•••)

Tendo em vista as orientações estabelecidas pelo Ibama para esse processo de
licenciamento ambiental, considerando que o empreendedor apresentou as
informações complementares solicitadas por este Instituto, esta equipe técnica
resolve, portanto, recomendar a renovação da Licença de Operação n° 580/2006."
(Grifo nosso).

26. ^

Também é importante deixar claro que. o DNIT manifestou ao IBAMA, quando do

pedido de renovação, que havia dificuldades operacionais em executar algumas condicionantes, a
exemplo das 2.8, 2.9 e 2.10- (elencadas na LO n° 580/2006), por meio do Ofício n°.

506/2012/CGMAB/DPP (ANEXO 6), oque motivou a revisão de algumas condicionantes da licença
na sua renovação. Nesse contexto, cumpre destacar que o Auto de Infração n° 635534-D, o qual
motivou a ACP n° 2202-94.2014.4.01.3200, apontou o descumprimento das seguintes condicionantes
daLO n° 580/2006: 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. No que se refere às
referidas condicionantes, assim tratou o PARECER N°83/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA .

(que subsidiou a renovação daLO n° 580/2006, em 01/11/2012):
"As condicionantes-2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 referem-se a exigências que devem ser
entregues pelo empreendedor ao Ibama, anteriormente à dragagem, visando a obtenção
de autorização para dragar. Estas condicionantes podem ser unificadas por meio da
solicitação de um Plano de Dragagem, conforme vem sendo aplicado atualmente pelo
Ibamaem licenciamentos de outrosempreendimentos. Não há necessidade de constar
o prazo de entrega de 60 dias antes da dragagem, uma vez que o início da dragagem já
está condicionado à autorização do Ibama e depende da aprovação prévia do Plano de
Dragagem. Desta forma, uma nova condicionante deve substituir as condicionantes

2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, com a seguinte redação:

- As.dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização
do Ibama. A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada naforma de um
Plano de Dragagem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de
execução de dragagem, contemplando no mínimo ò seguinte:
Batimetria préviados 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;

Caracterização dos sedimentos a serem dragados conforme legislação vigente,
incluindo apresentação de malha amostrai. Devem ser expostas as metodologias de
amostragem e deanálise, além deespecificados os limites dequantificação paracada
parâmetro analisado;

Descrição metodológica da execução da dragagem.
(...)
As condicionantes 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 referem-se a retiradas de troncos caídos no rio

e que oferecem perigo à navegação. Estas condicionantes também podem ser
• unificadas.

• ,

O empreendedor documentou a dificuldade

no atendimento à

condicionante 2.9, que obriga-o à doação da madeira para prefeituras municipais e
secretarias estaduais de atuação social na região, informando que muitas vezes estes
' não possuem interesse em receber a madeira por falta de condições para transportar e
armazenar os troncos. Este texto da condicionante necessita de revisão e a doação pode
ser incentivada, porém não deve ser obrigatória. Assim, propõe-se os seguintes textos

para substituição das condicionantes 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10:_J^~ „
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- Para a retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado
ao Ibama documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção,
previsão sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma
das ações. Sempre que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do
rio, deverá ser solicitada a emissão do Documento de Origem Florestal-DOF.

- Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que
manifestem interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou
particulares. Em caso de doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de
Entrega e Recebimento, com identificação e CNPJdo recebedor, cujas copias devem
ser encaminhadas ao Ibama.
(...)

A condicionante 2.14. relativa ao monitoramento da biota deve ser modificada de

forma que os monitoramentos sejam realizados da seguinte forma: (...) Dessa forma, o
novo texto para esta condicionante deve ser:

- Os monitoramentos das comunidades planctônicas e da ictiofauna deverão 'ser
realizados em cada trecho de dragagem, com um ponto de amostragem à montante e
outra àjusante do trecho de dragagem/descarte', sempre em momento concomitante à
operação de dragagem. O monitoramento das comunidades' bentônicas deve ser

realizado antes da dragagem, coletando amostras em 4pontos: três pontos em cada
trecho a ser dragado e um ponto em uma área de referência, sempre com 3 réplicas
\

em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas, aquelas exóticas, as
potencialmente invasoras e as ameaçadas 'de extinção. Para as amostragens de biota
aquática é indispensável aobtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte
de Material Biológico, a seremitida pela DILIC/IBAMA.

Sobre acondicionante 2.16. relativa ao Programa de Educação Ambiental, aavaliação
do referido programa encontra-se no. item 2.1 deste parecer. O programa, foi
considerado adequado e o texto da condicionante deve ser alterado para:

- Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo
Ibama.
(...)

\

Em relação às condicionantes 2.20'e 2.21. as mesmas foram unificadas, devendo ser
reescritas da seguinte forma:

- Encaminhar ao Ibama, anualmente, 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 eMonitoramentos ambientais condicionados por esta Licença
(...)" (Grifo.nosso).

27•

Conforme se pode verificar, a exceção da condicionante 2.1 ("Comunicarão IBAMA-

SEDE as datas de início efim das 'atividades de dragagem e/óu manutenção da sinalização "), que se'
refere à üma mera formalidade, todas as condicionantes apontadas no Auto de Infração n° 635534-D

foram avaliadas no PARECER N° 83/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, oqual concluiu pela
renovação da LO n° 580/2006, em 01/11/2012. Em suma, oDNIT atendeu às exigências do IBAMA,
inclusive com o requerimento da renovação dentro do prazo legal,.o que possibilitou a emissão da
Renovação da LO n° 580/2006, em 01/11/2012, e posterior retificação, em 06/02/2013..

28.
Desta forma, com a Renovação da LO n° 580/2006, as justificativas apresentadas ao
IBAMA quanto ao atendimento das condicionantes foram consideradas. Além disso, os serviços de~
manutenção executados no rio Madeira não levaram o IBAMA a imputar ao DNIT medidas dé \
reparação ou recomposição do meio ambiente.
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29.
Assim, com a citada renovação, de 01/11/2012, o DNIT dragou o rio Madeiraem 2013,
único serviço de manutenção naquele ano. Todas as condicionantes ambientais, etapas e prazos da
LO foram atendidos e, ao final, o trabalho foi concluído com o encaminhamento dos relatórios ao
IBAMA der Monitoramento, Programa de Educação ambiental e de Comunicação Social, por meio
do Ofício n°. 844/2014/CGMAB/DPP, em 12/05/2014 (ANEXO 15).

30.
Ademais, para o ano de 2014, o DNIT requereu ao IBAMA a Autorização de
Dragagem, por meio do Ofício n°. 1099/2014/CGMAB/DPP (ANEXO 16). Por fim, em 10/09/2014,
por meio do OF 0200T'.010036/2014-21 DILIC/IBAMA (ANEXO 17), o IBAMA informou que os
relatórios dos programas de monitoramento referentes à dragagem de manutenção de 2013
foram aprovados, bem como o Plano de Dragagem, concluindo que está aprovada, também, a
execução da dragagem de manutenção v.n Hidrovia do Rio Madeira.

IV.

CONCLUSÕES

31.
Conforme apontado nas linhas anteriores, o DNIT comprova que atendeu as
Notificações n° 511485-B e n, 511486-B ao fornecer ao IBAMA as informações complementares
sobre as condicionantes 2.8, 2.11 e 2.12. Ficando, assim, esclarecido o item b), solicitado na Sala de
Audiências do Juízo da T Vara Federal do Amazonas - ACR n° 2202-94.2014.4.01.3200.

32..

OAI n° 635534-D do IBAMA (oqual motivou a ACP h°2202-94.20l4.4.01.3200) foi

lavrado não pela total ausência de atendimento às condicionantes, ou mesmo por conta de danos
ambientais delas decorrentes, mas sim pelo fato de as condicionantes, era sua maioria, terem sido
atendidas em desacordo com os prazos previstos na LO n° 580/2006. Por este motivo a LO n°
580/2006 foi renovada em 01/11/2012, com alterações em algumas condicionantes, e retificada em
0.6/02/2013, não tendo sido verificados danos ambientais a serem reparados.

33. •
Já o AI np 635544-D, objeto de maior divergência, encontra-se sendo discutido no
âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF, conformeTermo
de Reunião n° 027/2014/CCAF/CGU/AGÜ-THP, de 26/02/2014.

34.
A respeito do itema), sobre o^atendimento das condicionantes, mencionada na referida
Audiência, cabe destacar que a LO n° 580/2006 sempre esteve válida, ou seja, os serviços de manutenção no rio Madeira encontram-se licenciados de 01/03/2007 até os dias atuais.
35.
As justificativas apresentadas sobre as condicionantes ambientais (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) e as complementações fornecidas pelo DNIT foram aceitas

pelo IBAMA, possibilitando quea LO n° 580/2006 fosse renovada (em 01/11/2012) e posteriormente
retificada (em 06/02/2013).

36.
O exposto mostra que os descumprimentos das condicionantes ambientais se
restringiram, em sua maioria, ao não atendimento de formalidades, a exemplo dos atendimentos de•
condicionantes em desconformidade com os prazos previstos na licença, e que não acarretaramdanos
ambientais a serem reparados.
37.

Nesse contexto, o DNIT encontra-se dando continuidade aos serviços de manutenção

(desassoreamento por dragagem), bem como atendendo à LO n° 580/2006 (renovada cm 2012 o
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retificada em 2013). Os relatórios de fechamento dos trabalhos.de atendimento das condicionantes
ambientais de 2013 foram protocolados e aprovados pelo IBAMA, conforme mencionado
anteriormente. Ademais, foi autorizada a dragagem do rio Madeira, a ocorrer ainda no mês de
setembro do presente ano.

38.
Por fim, a interrupção dos serviços no rio Madeira precisaria de uma motivação
significativa, que extrapolasse um simples descumprimento de formalidades e sem danos ambientais,
como é o casoem tela, tendo em vista que: .

a. os serviços de manutenção são para propiciar a navegação segura dos usuários da via,
' tratando-se, portanto, de utilidade pública, cujos acidentes que porventura possam ocorrer,
devido à deficiência da ihfraestrutura instalada, podem acarretar danos ambientais
efetivamente significativos, além de penalidades aos gestores do DNIT. Nesse contexto,

cumpre destacar que a "Marinha do Brasil orienta a1 execução de parte dos serviços de
manutenção da navegabilidade da hidrovia (dragagem, sinalização, balizamento, entre
outros); e

b. aliado a este fato, não há como desconsiderar a característica da intervenção, ou seja, de
manutenção com baixíssimo impacto ambiental (não se trata de obra ou implantação de uma
estrutura fixa na hidrovia, que necessitaria de cuidados muito mais severos que o caso em
pauta). Provadissoé que após a realização dos serviços, em 2006/2007, não foram apontados,
na renovação da licença ambiental, danos ambientais a serem reparados.

39.

Estas são as considerações que submetemos à avaliação superior.

Ruy EnjOTánuelSilva/ae Azevedo
Analista em Infraestrutura de Transportes - Ambiental

C

George
Coordenador

bra)iim,Andraos Filho
Meio Ambiente Aquaviário

De acordo,

fine Figueiredo FreítaTPimenta
Coordenadora Geral de Meio Ambiente
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ANEXOS
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ASSUNTO
;

•

;

a) Atendimento de todas as condicionantes da LO n. 580/2006.
ANEXO 1

Licença de Operação n^. 580/2006, de 01/03/2007.*

ANEXO 2

Auto de Infração n^. 635534-D.
Parecer Técnico ne 129/2009/COTRA/CGTMO/IBAMA, de 01/09/2009.
Ofício n^ 939/2010- DPP-CGMAB, de 19/08/2010.
Memória de Reunião, de 24/02/2012.
Ofício ne. 506/2012/CGMAB/DPP, de 21/03/2012.

ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6

ANEXO 9

Parecer n^. 55/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 06/07/2012.
Ofício ne. 1496/2012/CGMAB/DPP, de 31/08/2012.
PARECER W 83/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 11/10/2012.

ANEXO 10

Licença de Operação n^. 580/2006 - RENOVAÇÃO, de 01/11/2012.

ANEXOU

Ofício n9.1792/2012/CGMAB/DPP, de 01/11/2012.

ANEXO 12

ANEXO 13

Ofício n^. 18Í0/2012/CGMAB/DPP, de 07/11/2012.
PAR. 000308/2013, de 01/02/2013.

ANEXO 14

Licença de Operação"ps.' 580/2006- RETIFICAÇÃO, de 06/02/2013.

ANEXO 15

Ofício ne. 84J4/2014/CGMAB/DPP, de 12/05/2014.

ANEXO 7
ANEXO 8

ANEXO 16

Ofício n5.10|9/2014/CGMAB/DPP, de 20/06/2014.

ANEXO 17

OF 02001.010036/2014-21 DILIC/IBAMA, de 10/09/2014.
b) Cumprimento das Notificações ri. 511485 e n. 411486.

ANEXO BI
ANEXO B2
ANEXO B3
ANEXO B4

Ofício ne. 10Í0/2009-DILIC/IBAMA, de 30/09/2009.
Ofício n9. 14(?1/2009CGMAB/DPP, de 29/10/2009.
Ofício n^. 1205/2009-DILIC/IBAMA, de 13/11/2009.
Termo de Reunião n^ 027/2014/CCAF/CGU/AGU-THP, de 26/02/2014.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEÍO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 24 do Anexo
f ao Decreto 4.756, de 20 de junho de 2003, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA,
publicado no D.O.U. de 23 de junho de 2003, e o item VI do art. 95 do Regimento Interno
. aprovado pela Portaria GM/MMA n° 230, de 14 de maio de 2002, republicada no D.O. U, de 21
de junho de 2002, RESOLVE:

Expedira presente Renovação de Licença de Operação para:

. EiVIPRESA: Departamento.Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
.

CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/ÍBAMA: 671360

Endereço: SAN Quadra 3, Lote À- Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902

Cidade: Brasília

' TELEFONE: (61) 3315-4185

PROCESSO IBAMA N°: 02001,001643/1996-48

C

UF: DF

. Fax: (61) 3315-4083
,

Relativa á dragagem de manutenção da Hidrovia do rio Madeira, para a manutenção do calado
mínimo existente no canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros'de
' profundidade), nos seguintes pontos: Três Casas-AM (Km 807), Puruzinho-AM (Km 885),
Salomâo/Fausto-AM (Km 922), Papagaios-RO (Km 1026), Curieacas-RO (Km 1076),
Cojubim/Mutuns - RO (Km 1161) e Tamanduá-RO (Km 11.74); além de retirada de troncos caídos
das barrancas do rio (retirada de paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos,
i instalação e manutenção da sinalização náutica nas margens do rio, entre a cidade de Porto
Velho/RO e a foz no rio Amazonas

Esta Licença de Operação é válida pelo período de*04 (quatro) anos, a partir desta data,
observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes do
processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.

A validade desta licença está condicionada ao fiel cumprimento das condicionantes constantes
no verso deste documento..

Brasília, DF

I MAR 2007/1
MARCUS LUI2 BARROSO BÁRROS

Presidente

- \

V;

o IBAMA

CONDICIONANTES DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006
1 - Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução n° 006/86 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações
deverão ser encaminhadas ao IBAMA;

1.2. OIBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:

• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da
licença;

• graves riscos ambientais e de saúde;

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto deverá ser precedida de anuência do ^
IBAMA;

1^4. Em havendo necessidade de renovação desta Licença o empreendedor deverá requerê-la,
num prazo mínimo de 120 (trinta) dias, antes do término da sua validade.
2 - Condições Específicas:

^

2.1. Comunicar ao IBAMA-sede as datas de início e fim das atividades de dragagem e/ou
.. manutenção da sinalização;

2.2. Apresentar, em 60 dias antes das atividades dedragagem, osmapas batimetricos dos locais
a serem dragados, informando os volumes a serem dragados em cada um dos passos, berh
comoindicando nos mapas as áreas de despejo do material dragado;

2.3. Apresentar, em 60 dias antesdás 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 sêrém realizadas. -'

2.4. A realização da dragagem está condicionada à aprovação prévia deste IBAMA dos dados
elencados nas duas últimas condicionantes.

( »'

•

2.5. 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.
2.6. Apresentar, num prazo de até 120 dias, uma proposta de avaliação da biomagnificação na
cadeia tronca aos níveis de metais pesados para corpo d'água e sedimentos, a qual deverá
ser executada após aprovação.do IBAMA; '
2.7. Apresentar, em 60 dias antes das atividades de retirada de troncos caídos do leito do rio

(paliteiros), informações sobre os locais de intervenção, com coordenadas geográficas,
prevendo os volumes a serem retirados,'de^tiriaçãb1dá madeira retirada, e o cronograma de

realização dessas ações; .

>An /./ r; / . ;. :• i • •

.

CONTINUAÇÃO DAS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006^
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;

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;

2.10. Durante a doação da madeira deverá ser preenchido o Termd 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;:.
2.11. Deverão ser apresentados, em 90 dias os projetos de instalação ou troca das placas de
sinalização das margens aoiongo da hidrovia, com localização georreferenciadá dos locais

de intervenção, descrição da cobertura vegetal (estágio de regeneração, informações sobre
os indivíduos arbóreos a serem suprirhidos - número e identificação), e documentação

fotográfica. .;:
.,
' .
,.i
2.12. Quaisquer atividades que demandem supressão de vegetação naf margens da hidroyia
(sinalização das margens, ou outras intervenções), deverão ser previamente informadas ap

IBAMA, obrigatoriamente, Revendo ser requisitadar.;aú.Aufprfeaçãp de Supressão de

Vegetação especifica das obras;

'

'

2.13. Executar o.Programa de Controle de Qualidade de Água realizando,.campanhas antes,
durante e depois do encerramento da dragagem (esta última num periódp entre 10'e 20
dias), especificamente em todos os pontos dragados e iodas ás áreas de bota-fora, e
pesquisando os 'seguintes ^parâmetros, conforfne õs limites definidos pela Résoluçap
CONAMA J357/2005: pH, condutividade elétrica; turbidez, cor, série de sólidos completa

mercúrio, OD.QQO, óleose graxas;

.-.

••),.'•.-•;

^ :

-.*.„ :' j

2.14. Realizar, num prazo de, entre 10 e 20 dias após a realização da atividade de dragagem,

campanha para;apáljse.de jctiofauna e comunidade plancfônica e bèntônlca, em todos os
pontos de dragagem e de deposição de material;

..

.

*.

2.15. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas citadas nesta Licença,
deve ser comunicada obrigatoriamente ao IBAMA 90 dias antes das atividades, junto com
apresentação dar caracterização e localização dos pontos de dragagem e de? deposição,
descrição de volumes, mapas batimetricos, é caracterização do sedimento conforme
^Resolução CONAMA 344/2004, para a realização de análise'para a anuência necessária'á
realização da dragagem;
.
- .

2.16. Apresentar, em 90 dias, e executar, após aprovação do IBAMA, o Programa de Educação

Ambiental, elaborado pór, técnico(sJ com formação e experiência em atuação e/qu
elaboração de projetos dessa natureza, e com nível superior em curso relacionada à área
humana e/ou sóçio-econômica, com detalhamento dè proposta de atividsjdes, diretrizes
metodológicas e cronograma, e ainda agregando os seguintes itens:
a. Temas: 1 - apresentar quais os temas,específicos a serem desenvolvidos pelo Programa
(incluindo Floresta Amazônica:, importâjiçia e desmatamento, proibição da caça, guarda de

apimais silvestres, piracema, con^anjiinaçãò.de mercúrio e outros temas ambientais), ?-

Descrever os temas específicos õü propostas metodológicas a serem desenvolvidas
para cada um dos púbiicos-aivo identificados.

._:—

CONTINUAÇÃO DAS CONDICIONANTES DÁ LICENÇA DE OPERAÇÃO Na 580/2006
b. Público-alvó: 1 - apresentar os públicos-alvo a serem alcançados pelo Programa,

os quais deverão ser representativos em relação à população da Área de

Influência Direta do empreendimento. 2 - Agregar no mínimo os seguintes
- públicos-alvo: comunidades ribeirinhas ao longo da hidrovia, pescadores, donos
de dragas, e alcançando também os comandantes de embarcações (envolvidos
no transporte de cargas)

c. Metodologia:'! - identificar os temas específicos mais adequados a serem
desenvolvidos no corpo do Programa de acordo com cada público-alvo
identificado, com as demandas e problemas ambientaisde cada um; 2 - Descrever
como estes temas serão abordados, e como será a "proposta pedagógicametodológica para o planejamento e execução do Programa.
d. Atividades: 1 - apresentar o cronograma detalhado de atividades de planejamento
e execução do Programa; 2 - Apresentar a previsão detalhada de realização de
, palestras, encontros, distribuição de material de apoio e outras atividades dentro
do Programa.

e. Material de apoio: 1 - Apresentar quais as propostas detalhadas de
desenvolvimento do material de divulgação (cartilhas, folhetos, vídeos e outros no
âmbito da educação ambiental),
f.

4

Relatório e Análise dos Resultados, verificando as opiniões dá equipe técnica e
públicos-alvo sobre o Programa como um todo, com documentação fotográfica.

2.17. Durante a operação de dragagem, somente poderão ser utilizadas áreas de despejo no
leito do rio, sendo proibido o despejo em área terrestre e em áreas de rio que possam
resultar em alargamento de ilhas naturais, formação de aterros, aurnénto de áreas de

margens, criação de praias e ilhas artificiais, ou bancos de areia acima da lâmina d"água.
2.18. Comunicar imediatamente a este IBAMA e outros órgãos ambientais competentes sobre
acidentes com embarcações, que resultem em derramamento de óleos e/ou combustíveis,

queda de cargas e demais produtos perigosos em todo a extensão da Hidrovia do Madeira.
2.19. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados e entregues
impressos e em formato digital.
2.20.

Deverão ser remetidos ao IBAMA, semestralmente, relatórios integrados de andamento

da implantação das condicionantes desta Licença, com documentação fotográfica.
2.21. Apresentar relatórios anuais com descrição das-atividades realizadas de dragagem,

retirada de troncos caídos (paliteiros), intervenções .d.e sinalização e balizamento da
hidrovia, encarriinhándo documentação fotográfica, cópias dos Termos de Entrega e
Recebimento da madeira doada e dos DOF- Documentos de Origem Florestal emitidos para
o transporte da madeira.
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Serviço Púbuço Federai.
Ministério do Mkio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Reclusos Naturais Renováveis
PARECER TÉCNICO N" 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC71BAMA
Brasília. 01 de setembro de 2009

Dos Técnicos: Fernando Dantas Campello- Analista Ambiental
' Guilherme Araújo Ribeiro - Analista Ambiental
Waiiclerlci Reinecke-Analista Ambiental

Ao:

Coordenador- COTRA/CGTMO/DILiC

Sr. Êugcnio Pio Costa

Assunto:

Análise do atendimento das condicionantes da Licença de Operação
580/2006/iBAMA. para as obras de dragagem de manutenção, retirada de paliteiros.
sinalização e balizamento para manutenção do canal de navegação da Hidrovia do
rio Madeira, no trecho compreendido entre os Municípios de Porto Velho/RO ca sua
foz no Rio Amazonas

Processo:

02001.0(11643/1996-48

INTRODUÇÃO

I.

liste documento apresenta-se aanálise do atendimento de condicionantes dà Licença de

Operação n° 580/2006/IBAMA, datada de 01/03/2007, ç com validade de 04 anos. A LO refere-se
ao seguinte objeto:

"Dragagem de manutenção da Hidrovia do rio Madeira, para a manutenção do calado

mínimo existente (de dimensões de 60 metros de largura c 03 metros de profundidade),

nos seguintes pontos: Três Casas-.lM (Km .S07), Purttzinho-AM (Km 885),
Salomão/Fausto-AM (Km 922). Papagaios-RQ (Km 1026), Curicacas-RO (Km 1076:.
Cojubim/Mutmis - RO (Km 1161) e Tamanduá-RO (Km 1174). além de retirada de

- troncos caídos das bonanças do rio (retirada, de palUeiros). implantação e
manutenção dos balizamentos, imíalaçãa e manutenção da sinalização náutica nas
margens do rio. entre a cidade de Por,'o Velho/RO e afozno rio Amazonas".

2.

O requerimento de LO foi apresentado pelo DNIT- Departamento Nacional de Infra-

estrutura de Transportes, lendo a titularidade dessa Licença, no enlanto. as intervenções listadas na
LO estão sendo desenvolvidas pela AIIIMOC - Administração de Hidrovias da Amazônia
Ocidental, órgão também ligado ao Ministério dos Transportes.

3.
Devido ao longo prazo sem envio de documentos comprobalórios do atendimento das
condicionantes da LO. este IBAMA enviou a Notificação 511479/IBAMA ao DNIT (Ofício 250/09DILIOIBAMA. de 13/03/2009) com requerimento de apresentação de:
A - Relatório e' documentos comprobalórios do atendimento das condicionantes da

Licença de Operação 580/2006/IBAMA. incluindo as complementações requeridas no
Programade EducaçÜQ Ambiental;
1/12
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B - Relatório, para os anos de 2007 e 2008, das intervenções realizadas para dragagem
(localização do passos e indicação dos volumes dragados), retirada de troncos caídos
(paliteiros) e obras desinalização das margens e balizamento do canal.
Em complementação áo pedido de informações ao DNIT. também foi enviado Oficio

4.

050/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA. de 12/03/2009, para a AHIMOC, requisitando dados

sobre asseguintes intervenções para 2007/2008 : I-dragagem (localização do passos e indicação dos
volumes dragados), 2- retirada de troncos caídos (paliteiros) e 3- obras de sinalização das margens e
balizamento do canal.

5.
Assim, esse Parecer analisará os documentos enviados pelo DNIT (Ofício
486/2009/CGAMB/DPP/DN1T, de 15/04/2009) e AHIMOC (Ofício 053/2009/AHIMOC) de forma
comprovar o atendimento das condicionantes.

ANÁLISE/CONSIDERAÇÕES
6.
Abaixo serão apresentadas todas as condicionantes da LO n° 580/2006/IBAMA
(parágrafo com bordas e em itálico), em conjunto com a respectiva análise/verificação de seu

\

respectivo atendimento:

1.1 - Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução CONAMA n" 006/86,
sendo que cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.
7.
Análise: o DNIT encaminhou asseguintes Publicações do recebimento da LO:
- Diário Oficial da União: datado de 08/03/2007;
- Jornal "Folha de Rondônia": datado de 20/04/2007;

- Jornal "A Critica" do Amazonas:' datado de 16/03/2007.
Situação: CONDICIONANTE ATENDIDA;

8.

2.1 -.Comunicar ao IBAMA-sede as datas de inicio efim das atividades de dragagem e/ou
manutenção da sinalização;

9.

Análise: de acordo com o 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 efinal.
10.
Segundo os documentos enviados em 24/03/2009 pela AHIMOC (Ofício
053/2009/AHIMOC) foram realizadas intervenções de retiradas de paliteiros (troncos caídos no

leito do rio) nos meses de setembro c novembro de 2007 (Rcialório Final - Execução dos Serviços
de Desobstrução do Canal Navegável do rio Madeira com a Retirada de Paliteiros), nos seguintes
volumes de madeira:

N° - SOMENTE PARA O

ANO DE 2007
1

2

3
4

5

.

PASSO

Volume de madeira retirada do

j

rio(m3)

Salomão

319.60

Papagaios
_
.Ilhados Periquitos/Curicacas
;Capitari (Pau Caído)

195.35
307.90
342-00

Mutum

453,15
TOTAL

1618.00
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11.

Segundo o relatório, após a retirada dos paliteiros do leito do rioi "os troncos retirados

eram transferidos da balsa para a terra firme", no entanto, não foram indicados nem descritos os
locais (coordenadas) de disposição dos volumes de madeira.
12.
Para as atividades de dragagem, o DNIT enviou somente em 15/04/2009 o documento
"Relatório Final - Dragagem de Manutenção de Calado Operacional da Hidrovia do Rio Madeira",
datado de outubro de 2007. Neste documento são descritos as intervenção operacionais para

dragagem do canal de navegação, realizados entre 01/09 e 31/10/2007, nos seguinte locais (passos)
e quantitativos:

N° - SOMENTE PARA O

••

PASSO

jVolume de sedimento dragado

ANO DE 2007

i(m3)

1

Papagaios

2

Curicacas

\

18.161,13
TOTAL •

13.

52.664,60
70.825,73

Situação: CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA.

2.2 - Apresentar, em 60 dias antes dasatividades de dragagem, os mapas batimetricos dos locais a
serem dragados, informando os volumes a serem dragados em cada um dos passos, bem como
indicando nós mapas as áreas de despejo do material dragado;
14.
Análise: de acordo com a condicionante, a apresentação dos mapas batimetricos 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 batimetricos terem sido
protocolados no IBAMA somente em 15/04/2009 (somenteem arquivo digital).

15.

Situação: CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA.

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 granulomêtrica dos sedimentos, conforme Tabela. II e a análise de
mercúrio, cádmio, arsênico, chumbo c PAlVs no sedimento. No decorrer das. atividades de
manutenção da hidrovia e da avaliação dos resultados podem ser determinadas novas análises a
serem realizadas.

16.
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 antes da
realização da dragagem, o que 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.
,
17.
No referido documento foram apresentadas as análises de gránulometria e geoquímica

para os metais mercúrio, cádmio, arsenio c chumbo e HPAs. Não foram realizadas as análises
químicas dos metais cobre, cromo, níquel, zinco, dos pesticidas organoclorados, dos PCBs, carbono
orgânico total, nitrogênio Kjeldahl total e fósforo total.
18.

Adicionalmente, foram verificadas as seguintes inadequações/contradições:
•

•

Existe uma aparente contradição em relação ao volume dragado.

Na página 1/57 do documento "Monitoramento Ambiental da Hidrovia do Madeira"
fala-se em 300 m' por localidade, mas foram dragados mais de 70000 nP em Papagaios
e Curiacacas ("Relatório Final - Dragagem de Manutenção de Calado Operacional da
Hidrovia do Rio Madeira").

•

É apresentado apenas 01 resultado da caracterização do

sedimento por localidade, enquanto que no relatório fala-se em 03 amostras por banco
de sedimento. Além disso, não foram indicadas as datas e locais de cada amostragem.
3/12
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19.

Situação: CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA.

2.4- A realização da dragagem está condicionada à aprovação prévia deste IBAMA dos dados
eléncados nas duas últimas condicionantes.

20.

,..''•'

Análise: conforme a apreciação das Condicionantes 2.2 e 2.3 acima, não houve

atendimento destadeterminação da LO pelo DNIT.
21.

Situação:CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA.

2.5- Na apresentação dos resultados das amostragens de sedimentos a serem dragados, deverão
•ser demonstrada? 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 dedetecção para cada parâmetro analisado.

22. ^

Análise: Foram apresentados os limites de detecção apenas para os metais, a partir do

certificadp de calibração do espectrofotômetro de absorção atômica. Solicita-se que os limites de

}

detecção sejam apresentados para todos òs constituintes pesquisados, preferencialmente na tabela
onde são mostrados os resultados deconcentração desses constituintes.
23.

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.

24.

Situação: CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA.

\2.6- Apresentar, num prazo de até 120 dias, uma proposta de avaliação da biomagnificação na
cadeia trafica dos níveis de metais pesados para corpo d'água e sedimentos, a qual deverá ser
executada após aprovação do IBAMA;

25.

Análise: Com base na Nota Técnica n° 173/2007, apresentada pelo DNIT, e

considerando os resultados de metais apresentados no documento "Monitoramento Ambiental da
Hidrovia do Madeira", concluiu-se que a condicionante 2.6 pode ser suprimida da LO. No entanto,
dependendo dos futuros resultados de monitoramento dó sedimento, tanto a avaliação da
biomagnificação da cadeia trófica quanto ensaios ecotoxicológicós 'podem vir a ser exigidos pelo
IBAMA.

26.
.

Situação: CONDICIONANTE DISPENSADA.

j
•

•

J2.7- Apresentar, em 60 dias antes das atividades de retirada 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;
27.
Análise: os dados não foram apresentados previamente à retirada de 1618 m3 de
madeira (paliteiros) ocorrida entre setembro e novembro de 2007. •
28.
Situação: CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA.
2.8 - Realizar, em 60 dias. o cadastramento junto ao Sistema DOF/lBAklA, deforma 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 localde retirada até a área de destinação;
29.

Análise: vale lembrar que anteriormente houve manifestação da Diretoria de Florestas

deste Instituto (Nota Técnica n° 049/2006/DBFLO/lBAMA, de 05 de setembro de 2006) quanto à
necessidade de cadastramento do DNiT ou AHIMOC no Sistema DOF, declarando os pontos
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críticos de acúmulo de troncos caídos, com georreferenciamento, como locais de estocagem de
madeira, e emitindo normalmente as devidas DOF's - Documentos de Origem Florestal, com a
identificação dos destinos da madeira.

30.
Entretanto, como única medida para atendimento dessa Condicionante, o DNIT
apresentou Oficio 482/2007/CGMAB/DPP/DNIT, de 21/04/2007, com os seus comprovantes do
Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA.

31.

,

Assim, não foram apresentados os DOFs - 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. c carregados/transportados em balsa, nem foram informados/descritos os locais de
destinação final dessa madeira.

32.
Para 2008, o DNIT informou que não foram realizadas atividades de retiradas de
paliteiros, não ocorrendo transporte de volumes de madeira por balsas nesse ano.
33.

Situação: CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA.

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 ouv venda ou doação a empresasparticulares epessoasfísicas;
E;

2.10- Durante a doação da madeira deverá ser preenchido o Termo de Entrega e Recebimento da.
madeira, com identificação do nome e CNPJdo reccbedor damadeira, devendo serencaminhados!

estes documentos ao IBAMA, em conjunto com os Relatórios de Destinação Social da madeira,
num prazo de 90 dias depoisda doação:

34.

Análise das condicionantes 2.9 c 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, ccarregados/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.
36.

Situação: CONDICIONANTES NÃO ATENDIDAS.

2.11 - Deverão ser apresentados, cm 90 dias os projetos de instalação'ou troca das placas de
sinalização das margens ao longo da hidrovia. com localização georreferenciada dos locais de
intervenção, descrição da cobertura vegetal (estágio de regeneração, informações sobre os
indivíduos arbóreos a serem suprimidos • número e identificação), e documentaçãofotográfica.
E; : •
• •i S
2.12- Quaisquer atividades que demandem supressão de vegetação nas margens da hidrovia
(sinalização das margens, ou outras intervenções), deverão ser previamente informadas ao
IBAMA. obrigatoriamente, devendo ser requisitada a Autorização de Supressão de Vegetação
específica das obras;

37.
Análise: Somente em 15/04/2009 (Oficio 486/2009/CGAMB/DPP/DNIT), o DNIT
encaminhou o documento "Relatório Final - Serviços de Implantação da Sinalização de Margem e
Balizamento Flutuante do rio Madeira" - Tomos I, II e III, datado de dezembro de 2006.

38.
Segundo esse Relatório os serviços de sinalização de margens ocorreram entre
16/06/2006 c 17/12/2006, portanto fora do período de início da validade da LO 580/2006, a partir
de 01/03/2007.

39.
O Relatório descreve a instalação de 204 placas desinalização nas duas margens do rio,
com localização georreferenciada. mas não informa se houve necessidade de supressão para a
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implantação das mesmas, lembrando que as placas foram instaladas em Área de Preservação
Permanente do rio Madeira, havendo locais onde a cobertura florestal apresenta-se densa ou em

regeneração, demandando obrigatoriamente a supressão de área de vegetação ao redor das placas
para possibilitar a visualizaçãoadequada das mesmas.

40.
Lembra-se que a AHIMOC, quando do requerimento de LO, informou que haveria
supressão de vegetação como procedimento normal de instalação das placas, o que inclusive
motivou a inserção das duas condicionantes acima na LO. Noentanto, não houve qualquer emissão
de Autorização de Supressão de Vegetação para estes locais de instalação de placas tanto para

intervenção em Área de Preservação Permanente, quanto supressão de cobertura florestal.
41.
De qualquer forma, as intervenções foram realizadas foram realizadas fora do período
da vigência da Licença de Operação, o quejá denota a irregularidade praticada pelo empreendedor,
restando a verificação da área - m2 - de intervenção total em APP.

42.

Situação:

CONDICIONANTES

NÃO

ATENDIDAS

(INTERVENÇÕES

REALIZADAS FORA DA VALIDADE DA LO).

\2.13 - Executar o Programa de Controle de Qualidade de Água realizando campanhas antes.
durante e-depois do encerramento da dragagem (esta última num período entre 10 e 20 dias),
especificamente em todos os pontos dragados c todas as áreas de bota-fora, e pesquisando os
seguintes parâmetros, conforme os limites definidos pela Resolução CONAAIA 357/2005: pH,
cohdutividade elétrica, turbidez, cor, série de sólidos completa mercúrio, OD, DQO, óleos e
- 'graxas;
43.
Análise: O período das campanhas de monitoramento da qualidade de água consta como
25/09/07 à 14/10/07, enquanto que o período da dragagem consta como 01/09/07 à 31/10/07. Dessa
forma, conclui-se que o monitoramento foi realizado no mesmo período da dragagem. A data e a
localização de cada campanha, bem como a data e a localização da dragagem devem ser indicadas e
confrontadas. De qualquer forma, foi realizado um único monitoramento enquanto que na
condicionante é indicado o monitoramento antes, durante e após a dragagem.
44.
As campanhas foram realizadas apenas para o material coletado nos pontos de
lançamento do material dragado (regiões de bota-fora). Não há qualquer indicação quanto ao
monitoramento dos pontos onde ocorreram as dragagens.

45.
46.

Não foi apresentado o monitoramento parao parâmetro turbidez.
Situação: CONDICIONANTE PARCIALMENTE ATENDIDA

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 planctónica e bentônica, em todos ospontos de
\dragagem e de deposição de material;
47.
Análise: O período do monitoramento da biota consta como 07/07/07 à 19/07/07 e
25/09/07 à 14/10/07, enquanto que o período da dragagem consta como 01/09/07 à 31/10/07. De
acordo com a condicionante, o monitoramento deve ser realizado de 10 a 20 dias após a dragagem.

48..
Considerando que os resultados do monitoramento da biota são apresentados uma única
vez, infere-se que os resultados são referentes à soma de todos os organismos encontrados nas duas
campanhas. Nesse caso, solicita-se que os resultados sejam agrupados por campanha e por
localidade.

49.

'

Os resultados de monitoramento daspopulações de fitoplâncton, perifilon e zooplâncton

são apresentados em porcentagem relativa ao número de táxons. Pede-se que os resultados sejam
apresentados também em relação ao número de organismos amostrados agrupados pelos seus
respectivos táxons (para se verificar a dominância), preferencialmente em forma de tabelas ou
gráficos.
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50.
Infere-se que foi monitorado apenas 01 ponto de cada localidade onde ocorreu a
dragagem. Possivelmente a área de deposição de material não foi monitorada. Deve-se indicar a
data c o local de cada amostragem para confirmação.

51.
Não foi apresentada a metodologia para o monitoramento da comunidade bentônica
nem a localização dos pontos amostrados. Também não foi apresentado o monitoramento da
ictiofauna.

52.

Situação: CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA

2.15 - Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas citadas nesta Licença, deve
sercomunicada obrigatoriamente ao IBAMA 90dias antes das atividades, junto com apresentação
da caracterização e localização dos pontos de dragagem e de deposição, descrição de volumes,
mapas batimetricos, e caracterização do sedimento conforme Resolução CONAMA 344/2004, para
a realização de análise para a anuência necessária à realização da dragagem:
53.
Análise: os locais onde houve dragagem em 2007 (Papagaios-RO (Km 1026),
Curicacas-RO (Km 1076)) constam do objeto da LO, não havendo agregação de novos locais.
54.
Situação;CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO.

2.16 - Apresentar, em 90 dias, e executar, apôs aprovação do IBAMA, o Programa de Educação
Ambiental, elaborado por técníco(s) 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 sôciòeconômica, com detalhamento deproposta de atividades, diretrizes metodológicas e cronograma. e
ainda agregando os seguintes itens:

a - Temas: I - apresentar quais os temas específicos a serem desenvolvidos pelo j
Programa (incluindo Floresta Amazônica: importância e desmatamento, proibição da •
caça. guarda de animais silvestres, piracema. contaminação de mercúrio e outros temas
ambientais), 2- Descrever os temas específicos ou propostas metodológicas a serem ;
desenvolvidas para cadaum dospúblicos-alvo identificados.
b - Público-alvo: 1 - apresentar os públicos-alvo a serem alcançados pelo Programa, os

quais deverão ser representativos em relação àpopulação da Área de Influência Direta
do empreendimento. 2 - Agregar no mínimo os seguintes públicos-alvo: comunidades
ribeirinhas ao longo dahidrovia, pescadores, donos de dragas, e alcançando também os

L

comandantes de embarcações (envolvidos no transporte de cargas).

c - Metodologia: 1 - identificar os temas específicos mais adequados a serem \
desenvolvidos no corpo do Programa de acordo com cada público-alvo identificado, com
as demandas e problemas ambientais de cada um; 2 - Descrever como estes temas serão
abordados, e como será a proposta peddgógica-metodológica para o planejamento e
execução do Programa.

d - Atividades: 1 - apresentar o cronograma detalhado de atividades de planejamento e
execução do Programa; 2 - Apresentar a previsão detalhada de realização de palestras.
encontros, distribuição dematerial deapoio e outras atividades dentro doPrograma.
e - Material de apoio: I - Apresentar quais aspropostas detalhadas de desenvolvimento \
do material de divulgação (cartilhas, folhetos, vídeos e outros no âmbito da educação
ambiental).

f- Relatório eAnálise dos Resultados, verificando as opiniões da equipe técnica epúblicos- j
alvo sobre o Programa como um todo. com documentaçãofotográfica.

55.
Análise: somente por meio do Ofício 1495/2007/CGMAB/DPP/DNIT, recebido nesta
DILIC/IBAMA em02/01/2008 foi encaminhada proposta de Programa de Educação Ambiental e Nota
Técnica 174/2007/CGMAB/DPP/DNIT comjustificativas quantoao referido Programa.
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56.

'

Esse Programa de Educação Ambiental veio propor a realização de ações no trecho de

maior número de intervenções na hidrovia, ou seja, nas comunidades existentes no trecho entre Porto

Velho/RO eHumaitá/AM, enão em toda aextensão da Hidrovia do Rio Madeira (cerca de 1192 km).

Além disso, apresentava asseguintes Ações:

- Sub-projeto 1- Projeto de Educação Ambiental para a comunidade e Rede Escolar;

- Sub-projeto II - Projeto de Educação Ambiental para as populações ribeirinhas e para a
comunidade;

- Sub-projeto 111 - Projeto de Educação Ambiental para as obras (funcionários).
57.
Após análise por meio da Nota Técnica 069/2008/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, o
DNIT foi comunicado em 16 de maio de 2008 (Oficio 375/2008/CGTMO/DILIC/IBAMA) do aceite

da delimitação do trecho Porto Velho/RO até Humaitá/AM como área-foco das ações do Programa,
mas, que o DNIT deveria adequar o Programa de forma a atender vários itens obrigatórios constantes

da Condicionante 2.16. Assim foram requisitadas ao DNIT as seguintes adcquações/complementaçõesda propostade Programa:

a- Apresentar indicação do(s) profissional!is) elaborador(es) do Programa de Educação
Ambiental, que devem possuir experiência na atuação e/ouelaboração de'projetos dessa
natureza, bem como formação superior, em curso relacionada à área humana e/ou

sòcio-cconômica (destacando que deve ser apresentado Cadastro Técnico Federal no
IBAMA desse(s)profissionat(is));

b- Incluir algumas ações no Programa de Educação Ambiental para os seguintes
Públicos-alvo;

pescadores, donos de dragas, e comandantes de embarcações

(envolvidos no transporte decargas);

c- Apresentar proposta deMaterial deApoio e Divulgação do Programa, ou incorporar
no cronograma prazo especifico (mínimo 60 dias anteriores à realização das ações}
para apresentação deste ao IBAMA para avaliação;
d- Agregar ao Cronograma aprevisão derealização de Relatório e Análise dosresultados
doPrograma deEducação Ambiental, em periodicidade semestral.

e- As ações do Programa de Educação Ambiental devem abranger todo o período de
validade da Licença de Operação daHidrovia do Rio Madeira.

58.
Para estas complementações, foi dado prazo ao DNIT de até 16/07/2008, em vista do
prazo constante da LO já ter expirado (desde 01/06/2007). No entanto, somente 15/04/2009 foi

apresentada nova proposta de Programa de Educação Ambiental, anexa ao Oficio

í

486/2009/CGAMB/DPP/DNIT.

59.

No entanto, nessa nova proposta persiste o reiterado problema e várias vezes requerido ao

DNIT quanto à necessidade de apresentação de Programa de Educação Ambiental elaborado por
profissional qualificado c com experiência na área socioeconômica, o que não ocorreu até o presente
momento. No presente programa, somente é informado que o mesmo foi elaborado por equipe do
próprio DNIT, mas ainda sem indicação do nome dos responsáveis, sua formação/experiência e
Cadastro Técnico Federal. Esta ausência de informações já apresenta-se como não atendimento da .
Condicionante acima.

60.
Apesar do projeto apresentado ter uma razoável qualidade, há informação de que haverá
contratação posterior de consultoria/profissional com formação/experiência na área de Educação
Ambiental, para finalizar de forma definitiva o Programa. No entanto, esta proposta traz um grau de
incerteza elevado, já que poderá haver modificações significativas nas ações de desenvolvimento do
. Programa, levando a este Instituto analisar uma proposta que, na verdade, não será executada.
61.
Na nova proposta de Programa, permanecem os mesmos sub-projetos anteriores, com
da Nota Técnica
inclusão de públicos-alvo solicitados pelo IBAMA no item "b
069/2008/COTRA/CGTMO/D1LIC/IBAMA. Além disso, propõe-se envio de proposta de Material de '
Apoio pelo DNIT, 60 dias antes da execução das ações, o que poderá ser aceito.
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62.
Para as adequações requisitadas no cronograma do programa (itens "d" e "e"), estes não
foram incluídos no Programa, demandando que este IBAMA determine ao empreendedor o
atendimento dessas pendências no desenvolvimento do Programa.
63.
Apesar do Programa ter um conteúdo mínimo para a sua aprovação, ainda resta o

atendimento da condicionante quanto àsua elaboração por técnico(s) 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-cconômica. Assim, fica impossibilitada a aprovação do presente Programa até a
apresentação do mesmo firmado por profissionais que atendam aos critérios elencados na
Condicionante.

64.

Situação. CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA.

j

2.17 - Durante a operação de dragagem, somente poderão ser utilizadas áreas de despejo no leito
do rio, sendo proibido o despejo em área terrestre e em áreas de rio que possam resultar em
alargamento de ilhas naturais, formação de aterros, aumento de áreas de margens, criação de
praias e ilhas artificiais, ou bancos de areia acima da lâmina d'água.
65.
Análise: pelas documentos apresentados há informações da disposição do material no r
próprio leito do rio Madeira, em locais fora do canal de navegação e haver inadequação aocontido
na condicionante.

66.

Situação:CONDICIONANTE ATENDIDA.

2.18 - Comunicar imediatamente a este IBAMA e outros órgãos ambientais competentes sobre,

acidentes com embarcações, que resultem em derramamento de óleos e/ou combustíveis, queda de
cargase demais produtos perigosos em todo a extensão da Hidrovia do Madeira.

67.

Análise: não houve qualquer comunicação pelo empreendedor, pelo que se presume que

não ocorreram acidentes ou derramamento de óleos/combustíveis etc na Hidrovia.
68.

Situação: CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO.

2.19- Todos os relatórios devem serfirmados porprofissionais habilitados e entregues impressos e
emformato digital.

69.

Situação: CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO.
*•

.

•

*

2.20 - Deverão ser remetidos ao IBAMA, semestralmente, relatórios integrados de andamento da
implantação das condicionantes desta Licença, com documentaçãofotográfica.
70.
Análise: os relatórios de comprovação de atendimento de condicionantes não foram
apresentados na periodicidade semestral requisitada na LO, lembrando que somente as

i condicionantes 2.16 (Programa de Educação Ambiental) e 2.18 (Comunicação de acidentes)
demandam esta periodicidade, já que as demais condicionantes (2.1 a 2.15 e 2.17) referem-se à
informações a serem apresentadas previamente às intervenções ao IBAMA, e abrangidas no
Relatório Anual conforme consta da Condicionante 2.21 abaixo.

71.
Como o Programa de Educação Ambiental ainda não foi aprovado por este IBAMA,
por insuficiência das versões apresentadas pelo DNIT, não houve execução do mesmo, o que
impediu a elaboraçãode relatórios.
72.

Situação:CONDICIONANTE NÃO ATENDIDA.
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2.21 - Apresentar relatórios anuais com descrição das atividades realizadas de dragagem, retirada
de troncos caídos (paliteiros), intervenções de sinalização - e balizamento da hidrovia,
encaminhando documentação fotográfica, cópias dos Termos de Entrega e Recebimento da
madeira doada e dos DOF- Documentos de Origem Florestal emitidos para o transporte da
madeira.
i

73.
Análise: para 2007, houve envio de relatórios de dragagem pelo DNIT (Oficio
241/CGMAB/DPP/DNIT, protocolado em 07/03/2008), no entanto, não foram apresentadas
informações sobre retirada de paliteiros, que somente foi dada ciência ao IBAMA em 24/03/2009
(Oficio 053/2009/AHIMOC). Quanto às demais informações citadas na condicionante acima, para
2007, estas não foram apresentadas pelo DNIT. retirando sinalização/balizamento que não foram
realizados nesse ano.

74.
Para 2008, o DNIT informou que não foram realizadas dragagens, retirada de paliteiros
ou outras intervenções, em Oficio 486/2009/CGAMB/DPP/DNIT. de 15/04/2009, o que poderá ser
aceito por este Instituto.

75.

Situação:CONDICIONANTE PARCIALMENTE ATENDIDA.

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
76. '
Deacordo com as análises do processo de licenciamento, em conjunto com a apreciação
dos recentes documentos, enviados recentemente pelo DNIT e pela AHIMOC, verifica-se que o
empreendedor vem descumprindo várias condicionantes da Licença de Operação
580/2006/IBAMA, conforme o quadro-resumo a seguir:
Condicionantes da Licença de Operação

•Situação de
atendimento
i

1.1

.2.1

Publicações da LO

ATENDIDA

Comunicar ao IBAMA-sede asdatas do inicio c lim das atividades de dragagem e/ou manutenção da NÃO ATENDIDA
sinalização; '

2.2 !Àprcscnlur, cm 60 dias antes das atividades de dragagem, os mapas batimetricos dos locais a serem NÃO ATENDIDA
| dragados, informando os volumes oserem dragados cm cada ura dos passos, hem como indicando nos
;mapas asáreas dedespejo domaterial dragado;

2.3

Apresentar, em 60 dias antes das alividades de dragagem, a caracterização dos sedimentos NÃO ATENDIDA
jespecificamente nos locais a serem dragados cm conformidade com a Resolução CONAMA 344/04.
!incluindo a classificação granuloméirica dos sedimentos, conforme Tabela II c a análise de mercúrio.
'. cádmio, arsênico, chumbo c PAH's no sedimento. No decorrer das atividades de manutenção da
:hidrovia c daavaliação dos resultados podem serdeterminadas novas análises a serem realizadas.

2.4

1A realização da dragagem está condicionada àaprovação previa deste IBAMA dos dados elencados .NÃO ATENDIDA
; nas duas últimas condicionantes.

2.5 Ma apresentação dos resultados das amostragens de sedimentos a serem dragados, deverão ser NÃO ATENDIDA
' demonstradas as metodologias empregadas tia coleta c análise das amostras, as quais devem estar de
' acordo com crilírios definidos na Resolução CONAMA 344/2004. alíni de especificar os limites
mínimos de detecção paracadaparâmetro analisado.
2.6

Apresentar, num prazo de até 120 dias, uma proposta de avaliação da biomagnificação na cadeia DISPIÍNSADA
trofica dos níveis demetais pesados para corpo d'água c sedimentos, a qual deverá serexecutada após
aprovaçüodo IBAMA;

2.7 Apresentar, em 60 dias antes das atividades de retirada de troncos caldos do leito do rio (paliteiros). NÃO ATENDIDA
iinformações sobre os locais de intervenção, com coordenadas geográficas, prevendo os volumes a

Jserem retirados, dcslinaçüo damadeira retiçada. c o cronograma de realização dessas ações:

2.8 Realizar, cm 60 dias, ocadastramento junto ao Sistema DOT/IBAMA. de forma aproceder aemissão NÃO ATENDIDA
das devidas DOI"s - Documentos de Origem florestal, constando a destinação dos volumes de

madeira retirada do leito do rio. sendo obrigatória a emissüo desse documento para as atividades de
transporte da madeira do local de retirada ale a área de destinação:
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2.9

Realizar, imediatamente após a retirada dos troncos caídos no leito do rio (paliteiros), a doação dos NÃO ATENDIDA
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 particularesc pessoas físicas:

2.10 Durante a doação da madeira deverá serpreenchido o "Termo de Entrega c Recebimento da madeira, NÃO ATENDIDA
com identificação do nome c CNPJ do reccbedor da madeira, devendo ser encaminhados .estes

:documentos ao IBAMA, cm conjunto com os Relatórios de Destinação Social damadeira, num prazo
de 90 dias depois da doação:

2.11 Deverão serapresentados, cm 90 dias os projetos de inslalação ou troca das placas de sinalização das NÃO ATENDIDA
margens ao longo da hidrovia. com localização georreferenciada dos locais de intervenção, descrição
da cobertura vegetal (estágio de regeneração, informações sobre os indivíduos arbóreos a serem'

suprimidos - número c identificação), c documentação fotográfica.

2.12 Quaisquer atividades que demandem supressão de vegetação nas margens dahidrovia (sinalização das NÃO ATENDIDA
margens, ou outras intervenções), deverão ser previamente informadas ao IBAMA, obrigatoriamente,

devendo serrequisitado a Autorização deSupressão de Vegetação especifica das obras;
2.13 Executar o Programa de Conlrolc de Qualidade de Água realizando campanhas antes, durante c PARCIALMENTE
depois do encerramento da dragagem (esta última num período entre 10 c 20dias), especificamente: ATENDIDA
cm iodos os pontos dragados c todas as áreas de bota-fora. c pesquisando os seguintes parâmetros,

conforme os limites definidos pela Resolução CONAMA 357/2005: piI. condulividade elétrica,
turbidez, cor. serie desólidos completa mercúrio. OD. DQO. óleos c graxas:

2.14 Realizar, num prazo de entre 10 e20 dias apôs a realização da atividade de dragagem, campanha para NÃO ATENDIDA
análise de ictiofauna c comunidade planctónica c bcntónica. cm todos os pontos de dragagem ç de
deposição de material:

2.15 Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas ciladas nesta Licença, deve ser EM
. comunicada obrigatoriamente ao IBAMA 90 dias antes das atividades, junto com apresentação da ATENDIMENTO

caracterização c localização dos pontos de dragagem c de deposição, descrição de volumes, mapas
.batimetricos, c caracterização do sedimento conforme Resolução CONAMA 344/2004, para a

^

realização de análiseparaa anuência necessária á realização da dragagem:

2.16 Apresentar, cm90 dias.c executar, após aprovação do IBAMA, o Programa de Educação Ambiental, NÃO ATENDIDA

elaborado por tccnico(s) com formação e experiência cm atuação c/ou elaboração de projetos dessa
natureza, c com nível superior cm curso relacionada à área humana e/ou sócio-cconômica. com

detalhamento de proposta deatividades, diretrizes metodológicas c cronograma. c ainda agregando os
seguintes itens:

2.17 Durante a operação de dragagem, somente poderão serutilizadas áreas de despejo no leito do rio, ATENDIDA
sendo proibido o despejo cm área Icrrcslrc c cm áreas derio que possam resultar cmalargamento de
ilhas naturais, formação de aterros, aumento de áreas demargens, criação de praias c ilhas artificiais,
ou bancos de areiaacimada lâmina d'"ágira.
/

2.18 Comunicar imediatamente a este IIIAMA c oulros órgãos ambientais competentes sobre acidentes EM

com embarcações,"que resultem cm derramamento de óleos c/ou combustíveis, queda de cargas e ATENDIMENTO
demais produlos"perigosos em todo a extensãoda Hidroviado Madeira.

2.19 Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados e entregues impressos c cm EM
. formato digital.

ATENDIMENTO

i

f

2.20 iDeverão ser remetidos ao IBAMA, semestralmente, relatórios integrados de andamento da NÃO ATENDIDA

!implantação das condicionnutcs desla Licença, com documentação lòtogrâtica.
2.21 ;Apresentar relatórios anuais com descrição das alividades realizadas de dragagem, retirada de troncos PARCIALMENTE
'caldos (paliteiros). intervenções de sinalização c balizamento da hidrovia. encaminhando ATENDIDA
Idocumentação fotográfica, cópias dos Termos de Entrega c Recebimento da madeira doada c dos
DOE- Documentos de Origem florestal emitidos para o transporte da madeira.

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).

78.
No entanto, deve ser ressalvada a situação das Condicionantes 2.11 e 2.12 (sobre
instalação ou troca das placas de sinalização das margens ao longo da hidrovia, levantamento de
11/12

Fls.:
Proc. 1643/1996

Rubr.:

APP's e necessidade de Autorização de Supressão de Vegetação) que, na verdade, foram realizadas
fora do período de validade da LO, demandando a aplicação do artigo 43 do Decreto 6514/2008

(intervenção irregular em APP) para Auto de Infração específico. Para tanto, deverá ser enviada
Notificação ao DNIT para informar asáreas totais (m2) de intervenção em APP para colocação das
placas de sinalização.
79.
Sobre a ausência de DOF's - Documentos de Origem Florestal ou Guias Florestais para

o transporte de 1618 m3 de madeira cm balsas durante a retirada de paliteiros (troncos caídos), deve
enviar Notificação ao DNIT e AHIMOC para informar a destinação final (local e coordenadas
geográficas) da madeira retirada do rio.

80.
Quanto à situação grave de descumprimento da maior parle das condicionantes da
Licença de Operação, torna-se necessário oficiar o DNIT da possibilidade de suspensão da referida
Licença, no caso de subsistir tais pendências relacionadas ao controle c monitoramento ambiental
das intervenções no rio Madeira.

Fernando Dantas Campello .

Guilherme Araújo Ribeiro

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Wanderlei Reinecke
Analista Ambiental
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Diretoria de Planejamentos Pesquisa
Ofícion°. -C{3^ 2010-DPPVÇGMÀB;

^^ÂHíVtÉiJ)
\
-^
--Brasília, 1c1 de agosto de 2010

A Súa Senhoria o Senhor

•-(•

/
PedroAJbertoBignelíi;.'
[/••:':'•;
Diretor de.Licenciamento Ambiental- DilJC/IBAMA
Instituto Brasileiro do; Meio Ambiente e das Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
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Assunto: Hidrovia do Ris ladeira - Solicitação de Renovação da Ücónea de
Operação nú S80/200Ô.

-•''..••.•.

\

'

.""•'•'.•

' "

•

avaçâo de Licença'dê Operação,.

-

.-.

Em atendimento ao disposto na "legislaçãoambientai e de acordo com o

previsto .na Resolução CONAMA. f. 237; de -19/12/97, encaminhámos, ahéxdV

dévidamerrte assinado pelo;raprésentantejegà! do DNIT; ofôrmulário de requerimento
;

de Renovação dá Licença de Operação rP. 580/2006, emitida em 01/03/2007, válida pelo
período'de 4 (quatro) anos, referente ao projeto de dragagem da'manutenção da
Hidrovia do Rio Madeira dè forma a manter o calado mínimo-existente1 no cana! de

- navegação (de dimensões de 60 metros de' largura e 3 metros de profundidade), nos

^••. •

)K

.-r

seguintes pontos: Três Casás-AM ('km 807), Puruzihho-AM (km S85), Salomão/Fáüsto- ,
AM (km 922), Papagaios-RO (KM 1026), Cuncâcas-RO (km 1076), Cojubim/Mutúns-RO
. (km 1161) e Tsmanduà-RC> (km 1-174); á!ém da retirada d.e íroncps caídos dás

bafranças-dq no (retirada de paliteiros), implantação emanutenção dos balizamentos; \ - í
instalação e manutenção'dè sinalização náutica nas margens do rio, entre a cidade dè
Porto Velho RO è a foz do rio Madeira no Rio Amazonas •'".
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.

r

•"'
-

Atenciosamente,
'• s. í '

i Afòfe Figueiredo Freitas Pimenta

'
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MMA - IBAMA
Documento:

02001.015874/2012-29

fQ^

Diretoria de Planejamento e Pesquisa

\cne^

Data: ^.IjZêlsM^—
-y\

Coordenação Gerai de Meio Ambiente
Ofício n°. £o& /20í2/CGiyfAB/DPP

IJrasíllâ, --1 -* de março do 2012
A Sua Senhoria a Senhora,
Mariana Graciosa Pereira

Coordenadora, dê Portos, Aeroportos e Ilidrovias.
COPAí l/CGTMO/DíUC/115AM A.

Brasílía/OF,

Assunto: Hidrovia do rio Madeira - atendimento das condicionantes 2.8, 2.9 e 2.10, da LO
n" 5S0/2006, referente à retirada e destinação de paliteiros.
Anexos:

Reportagem 30/06/20 íl - ÜOL Notícias.
Reportagem 09/02/2012 • Diário da Amazônia.
Reportagem 14/01/2012 Jaru Online,

Senhora Coordenadora,

I-

Trata o presente documento de consulta'ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA sobre os. procedimeníos a serem adotados para
solucionai" as. questões relacionadas a retirada de troncos de árvores ÜÒ leiío do rio Madeira,
popnlarmente chamados de paliteiros, conforme exposto a seguir.

2-

«.

0 dcsbairaccamento das margens do Madeira c um fenômeno natural-, que leva a

Kdst&tòia de grande quantidade de troncos llutuando ou encalhado no interior do rio. Esse lato
compromete sobremaneira a segurança da navegabilidade, colocando cm risco o transporte de
cargas e de passageiros, lornando essencial a realização de operações «K; remoção desse material.
'

f.

.

idátte 1990.

!•

'

' •

•

Dados existentes demonstrara que a["ctirada dos paliteiros vem sendo realizada dês' i
••

A importância da retirada dos paliteiros já havia sido levada em consideração na

UcC!f:' th' instalação (LI) u° 062/1999^ c posteriormente na Licença de'Operação (LO) n°'
SS$2G06, de Oi/03/2007, nas eondieiunames especificas 2.8, 2.9 o2.íf, -.ranscrilas aseguir:
•".' - Se:orileAst5iqi;:u.\'.v:.
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"2.8
Realizar, em 60 dias, o cadastramento junto ao Sistema DOF/IBAMA, de
forma a proceder à emissão das devidas DOF's - Documentos de Otigem Florestal,
constando a destinação dos volumes de madeira retirada do leito do.rioj sendo

obrigatória a emissão desse documento para as atividades de transporte da madeira
do local de retirada até a áreade destinação;
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 pelaprópriaAHIMOC ou a venda ou doação a empresas
particulares e pessoas físicas;

2 10.
Durante a doação damadeira deverá ser preenchido o Termo deEntrega 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 deDestinação Socialda madeira, num prazo de 90dias depois da doação, "
5.

O foco da questão envolvida nas condicionantes'específicas 2 8, 2:9 e 2 10 refere-se a

destinação da madeira redrada do iio Madeira, tendo em vista a'dificuldade em se obter um
interessado em receber esse material

6.
Visando o atendimento das condicionantes da LO, o Departamento Nacional de
Infiaestiutura de Transportes - DNIT, em parceria com a Companhia Docas do Maranhão CODOMAR e com a Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental - AHIMOC, definiu
dois possíveis públicos alvo paiarecebimento da madeira produzida, sendo estes, as comunidades
ribeirinhas e as prefeituras municipais.

7. .
Deu-se início a execução do planejamento, mediante a realização de consultas a esses
possíveis interessados. Como resultado, constatou-se a falta de interesse das populações
ribeirinhas e das prefeituras municipais em recebei- esse material, tendo em vista que a maior
parte damadeira retirada dorio foi considerada como inseivível parabeneficiamento.. Além disso,

a inexistência de infiaesttutuia adequada paia o tiato da madeira, incluindo locais Raia secagem earmazenamento, equipamentos apropriados para sua movimentação, transporte e beneficiamento

e um fornecimento regular de energia elétrica, impossibilitou a destinação da madeira paia esse
fim.

8.
As dificuldades ligadas a logística de transporte das toras até as áreas de destino, com
ênfase paia as prefeituras, tendo em vista, principalmente, as giandes distâncias a serem
percorridas e do alto custo para a execução dessa atividade, também dificultam o atendimentos
das condicionantes em foco

9.
Além disso, a vedação quanto ao aproveitamento econômico damadeiia pelaAHIMOC
ou a venda ou* a doação a empiesas particulares e pessoas físicas, limita as possibilidades de
SAN- Setor de AutarquiasNorte—Q"jadia3 - Lote A

Ediâcio Núcleo dos Tranipories - Fon;; (61)3115-ÍOCO
CEP: 70 O40-920 - Brwtfi^F-• ww« dn:

U \CGMe"oA.n&entc\COORDEttAÇÀO KID^
Gecrgís - Raaa - S320

\

v

atuação do DNIT paia solucionai o impasse criado ao longo do tempo. Também, a situação é
agiavada pela dificuldade em se obter interessados que sejam aptas ao recebimento da madeira,

ou seja, que possuam, no mínimo, CNPJ eatuem iia área social, frisando que se tiata da região

amazônica.

10.
Há que se considerar que problemas quanto à destinação da madeira não podem
impedir a retirada dos paliteiros, pois comprometem a seguiança da navegação. Apeimanência
desse material no leito do rio pode levai aocorrência de acidentes, resultando na perda de vidas e
de caigas, comprometendo a importância da hidrovia do rio Madeira no contexto de

desenvolvimento, nacional.. Ressalta-se ser comum a oconência de acidentes devido ao choque
entre embarcações e toias de madeiía presentes no rio, fato que o DNIT visa combater. Esta
situação é demonstrada nas fotos abaixo:

Fotos 1a 4: Resgate de empuiiador naufiagado após choque com paliteiio no rio Madeira..

li/-

Anexamos, também, pesquisa de três sites da WEB, alertando paia os riscos damadeira

no rio. Em um desses sites a Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
SAN- SetordoAutarquias Norte - Quadra3 - LoteA
Edifício. Núcleodos Transportes - Fona: (61)33154000
U'CC»icoAmyer.ie\COOR^SNAC*Oim>RGVIÁW

CF^70(MO-920-Sr]*i:"x"L-i: ..-.••.

Ifi&mjsr

Geonjes - Rana - S320

explana que "houve um período que alguns artesãos solicitaram as madeiras, só que o custo de
retirada e depósito em um local que possam levar é muito caro e isso deixou de serfeito"
12.
Nesta pesquisa, vale ressaltai a reportagem do acidente ocorrido em junho de 2011, a
90(noventa) km do Município de Humaitá, nas pioximidades da comunidade de BelaBrisa, com
3 (três) tripulantes desapaiecidos, devido o choque de uma embarcação de minério com um
tronco de madeira.

13.

A solução encontrada atualmente é a coleta das toras, sua fragmentação em pequenos

pedaços e sua disposição nas margens da hidrovia

14.
Considerando o panorama' apresentado, necessitamos de orientações da piocuiadoria
jurídica do IBAMA paia esclarecer as seguintes questões:
_ o Qual o procedimento para obtenção de DOF paia o transporte da madeira coletada
no rio, uma vez que não existe uma entidade fornecedoia, por tratar-se de um
processo natural que ocoire no Madeira?

o Como solucionai o impasse criado pela obrigatoriedade de doação da madeira,
definida na LO n° 580/2006, condicionantes específicas 2 8, 2 9 e 2.10, tendo em
vista que o público alvo não tem interesse em receber esse material?
o Mesmo que houvesse interessados pelo material, como viabilizai a entrega da
madeira a entidades sem CNPJ, como uma comunidade ribeirinha?

15.

Desta foima, colocamo-nos à disposição paia prestar os esclarecimentos que se fizerem

necessários.

Atenciosamente,

me Figueiredo Freitas Pimenta
coordenadora Geral de Meio Ambiente

SAN - Sele*òe Autaquiai Norte - Quadra 3 - Lo:e A
Ediõcio Núcleo dos Transportes - Eone: (61) 3515 4iX)ü

CEI> 70Ó40-O20-Brasitiit)F-2Bjs4rjÍLsf(tb(
U'.\CQMeioAmbitiKe\COORDENAÇÂOtlIDROVtÁRlAM\OR012_rio-Sladdra_BAMAj>aBM^_!93ari!oc
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Madeiras encalhadas são recolhidas para não prejudicai navegação
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Oprocesso dorecriada de troncos s gravetos dorio Madeira, conhecido ccmo
paliieiro, é realizado diariamente pela SooeCade dePerto e HSJrcvias doEstado

deRonos-ka- (SOPHJ com um t-abalho Ce prevenção ceacidentes oas

eci

embarcaçõese operaçõesfluais no iocal
I

As madeiras desçam o rio vindas dosafluente», esfscalmerrre da Boífvia, Na

época devazante asárvores das margens caeme napróxima cheia acorrenteza

engenharia

as leve

Nos periodos chuvosos aumenta equantidade demadeira narafeAs árvores
empurradas peta forca dascorrentezas seacumulam namargem doriotfadeira

,'imvft ••;';-•

Oat, aimpoitSncia daretirada Cos troncos para que não prejudique asaída das
embarcações

Odwtor-operacioriai daSOPrl. Leonel SertoW, explica que a Empresa de
Serviços e Navegações Hidrobrás reataso trabalho de retirada dostroncos com

CURRÍCULOS
VAGAS

uso de.dois rebocadores, umajudante gerai e ummergulhador. Na época de
seca. a operação nãoé realzada, pois acorrenteza não traz quantidade suficiente
de p3ilr£iro que prejudique a navegação

BertolM também explana que houve um período que, alguns artesãos soüotaram
as madeiras, sóque o curto deretirada e depósito emum locai quepossam levar
í muito caro e isso deixou fieserfeito. Oserviço feio pela empresa rWrobrés -

consiste mesmo nadesobstrução das madeiras queeSrJo acumuladas Após a
rtOrada s5odespejadas no própno rioondea correnteza os levam

OPorto é conspirado organizado peto íato deconcentrar todas as principais
necessidades deumpato deNdrovla como técnicos daAnvisa. Receita Federal e

Estadual. Alfândega, tonseiho deAutoridade Portuária (CAP), Agenda nacional

deTransportes Aquaviádos (Antag). a!ám decontarcem oaiixto do Órgio
. Gestorde mãoda obra(OGMO)
Fonte: Diárioda Amazônia
caviar per Mtaa
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Embarcação naufraga após chocar-se com tronco
no rio Madeira; três estão desaparecidos
COMENTE

Carlos Eduardo Matos

Especial para o UOL Notícias
Em Manaus

AMarinha do Brasil, aCapitania dos Portos eoCorpo de Bombeiros d<?QAmazon^

tripulantes desaparecidos após aembarcação RN-1, que empurrava dTSalsas"cifrefMf

com minério no Rio Madeira, colidir com um tronco submerso e naufragar.

Oacidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (29), nas proximidades da comunidade Bela

Bnsa, distante 90 quilômetros do município de Humaitá, no interior do Amazonas Ainformação

-

foi dfvulgada.somente ontem à noite pela Marinha, dando início à operação de resgate.

Aassessoria de imprensa da Marinha não soube informar a origem eodestino da embarcação

\

que naufragou. Omotivo é que não há comunicação de rádio entre asequipes de resgate ea
base da Marinha, em Humaitá, mas informou que, no momento do acidente, havia sete
tripulantes no empurrador RN1.

Assim que estabelecer comunicação, oórgão írá emitir nota àimprensa com novas informações
sobre o naufrágio e o trabalho de buscas às vítimas.

OCorpo de Bombeiros, além de auxiliar nas buscas com mergulhadores, deslocou uma equipe
que irá investigar as causas e as responsabilidades no acidente
Difícil navegabilidade

Orio Madeira liga oAmazonas a Rondônia e ao resto do Brasil. Éaprincipal via de tráfego de
grandes embarcações, que transportam bens e mercadorias, de vários Estados brasileiros para
cidades da região Norte que carecem de vias terrestres, como o Amazonas.

Apesar da importância para aeconomia regional, orio Madeira também éconhecido pela difícil
navegabilidade, devido à forte correnteza, aosurgimento de bancos de areia é aos troncos e
raízes de árvores arrancados pela força das águas.

>1996-2012 UOL - O melhor conteúdo Todos os direitos reservados

http://noticias.uol com br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/06/30/embaicaçao-naufraga-.. 16/3/2012'
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

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

Coordenação Geral de Transportes, Mineraçãoe Obras Civis- CGTMO

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH

PARECER N° 55/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA

Análise

do

relatório

de

atendimento

das

Condicionantes da Licença de Operação n°
580/2006, da Dragagem de Manutenção da
Hidrovia do Rio Madeira.
Processo na 02001.001643/1996-48

1. INTRODUÇÃO

Este parecer tem por objetivo analisar o atendimento das condicionantes da
Licença de Operação (LO) n° 580/2006, dò empreendimento "Dragagem de Manutenção da
Hidrovia do Rio Madeira". .

Esta licença, concedida ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) em Io de março de 2007, comvalidade até Io de março de 2011, é relativa à
dragagem na hidrovia do rio Madeira, para manutenção do calado mínimo existente no canal de
navegação (dimensões: 60 metros de largura e 3 metros de profundidade), nos pontos conhecidos
como Três Casas-AM (km 807), Puruzinho-AM (km 885), Salomão/Fausto-AM (km 922),
Papagaios-RO (km 1026), Curicaras-RO (km 1076), Cojubim/Mutuns-RO (km 1161) e
Tamanduá-RO (km 1174); bem como à retirada de troncos caídos das barrancas do rio
(paliteiros), implantação e manutenção de balizamentos e instalação e manutenção da sinalização

C

náutica nas margens do rio.
O Parecer Técnico n° 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, de Io de

setembro de 2009, analisou o atendimento das condicionantes da LO n° 580/2006 em relação às
_atividades de manutenção realizadas em 2007. Tal parecer constatou que havia descumprimento
da maioria'das condicionantes da licença. Em função de tais irregularidades foi emitida autuação
administrativa para o empreendedor, consubstanciada no Auto de Infração n° 635534-D, por não
atendimento da LO.

O

Parecer Técnico

n°

129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA

recomendou, ainda, oficiar o DNIT sobre a possibilidade de suspensão da referida licença caso
não fossem sanadas as pendências relacionadas ao controle e monitoramento ambiental das
intervenções realizadas no rio Madeira.
Em 21 de março de 2012, o DNIT encaminhou ao IBAMA, por meio do Ofício n°
507/2012/CGMAB/DPP (protocolo 02001.015872/2012-30), a Nota Técnica n°
10/2012/CGMAB/DPP, que visava prestar esclarecimentos sobre o atendimento às
condicionantes da Licença de Operação n° 580/2006. O presente parecer visa analisar esta
documentação.
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2. ANÁLISE DE ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES
A Nota Técnica n° 10/2012/CGMAB/DPP, elaborada pelo DNIT, apresenta um

quadro resumo da situação de atendimento às condicionantes da LO n° 580/2006. A situação
permanece a mesma diagnosticada em 2009 pelo Parecer Técnico n°
129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, sem nenhum novo atendimento de condicionante

daquela data até o presente. A maior parte das condicionantes dà LO n° 580/2006 não demandam
um atendimento contínuo, pois referem-se a atividades que devem ser realizadas anteriormente
ou concomitantemente aos serviços de .dragagem, à retirada de paliteiros e à manutenção da
sinalização. Assim sendo, não há mais como o empreendedor cumprir ações que deveriam ter
sido realizadas para as atividades de manutenção ocorridas em 2007.
Por outro lado, a Condicionante 2.16, relativa ao Programa de Educação

Ambiental, possui caráter contínuo, sendo" que o Parecer Técnico n° 129/2009/COTRA/
CGTMO/DILIC/IBAMA concluiu que o empreendedor deveria apresentar as pendências
identificadas durante a análise do escopo do programa, antes de executá-lo. A despeito desta
solicitação, o empreendedor não demonstrou empenho para seu atendimento. Esta equipe
entende que o Programa deve ser reapresentado ao IBAMA, seguindo as orientações do Parecer
Técnico

Educação

n° 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, da

Ambiental

n°

02/2012^ • é

da.

Nota

Instrução Normativa sobre

Técnica

n°

39/2011-

COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.

A Nota Técnica n° 10/2012/CGMAB/DPP relata, ainda, a problemática enfrentada

pelo empreendedor para o cumprimento das Condicionantes 2.8, 2.9 e 2.10, relativas à retirada e
doação de troncos flutuantes encontrados no rio, que põem em risco as embarcações. Segundo
exposto, o DNIT tem encontrado dificuldade em obter um interessado para receber a doação da
madeira. A Condicionante 2.9 impõe doação exclusivamente às. prefeituras municipais ou
secretarias estaduais com atuação social na região. A falta de interesse ou estrutura destas
instituições para receberem as doações tem impedido o DNIT de atender à condicionante. Esta
equipe entende que as três condicionantes devem ser futuramente revisadas e que não deve mais
constar na LO a obrigatoriedade de doação da madeira para prefeituras municipais ou secretarias
estaduais com atuação social na região.
Não obstante à falta de atendimento das condicionantes e ao longo intervalo de

tempo que o empreendedor teve .para cumpri-las, em 17 de setembro de 2010 a Administração
w

das Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC) protocolou no IBAMA o Ofício n°
0172/2010/AHIMOC (protocolo n° 02005.002758/10-68), no qual relatava uma situação de
necessidade imediata de realizar a dragagem de manutenção em função do baixo nível do rio,
alegando que possivelmente não teria tempo para atender às condicionantes devido ao caráter de
urgência. Este ofício demonstra a completa falta de planejamento e de cuidado do DNIT e da
AHIMOC em relação à gestão ambiental na Hidrovia do Rio Madeira, mesmojá tendo recebido
uma série de autos de infração do IBAMA.

Ressalta-se que não consta no processo de licenciamento qualquer comunicação
ao IBAMA, por parte do empreendedor, para a realização de novas atividades de dragagem, de
retirada de paliteiros e de manutenção da sinalização da hidrovia após os serviços executados em
2007. Supõe-se que estes serviços não tenham sido realizados, uma vez que dependeriam de
aviso prévio ao IBAMA e do atendimento das condicionantes da LO n° 580/2006. A título de
esclarecimento, no entanto, esta equipe entende que o IBAMA deve solicitaV formalmente ao
DNIT uma relação cronológica onde constem todos os serviços efetivamente realizados na
Hidrovia do Rio Madeira desde 2007.
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3. CONCLUSÃO

. •
Diante da análise exposta, esta equipe entende que o empreendedor não empregou
os esforços necessários ao atendimento da LO n° 580/2006, não tendo entregue até a presente
data a revisão do Programa de Educação Ambiental, solicitada pelo IBAMA em 2009. Esta
documentação deve ser encaminhada ao IBAMA, seguindo as orientações apresentadas no
Parecer Técnico n° 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, na Instrução Normativa sobre
Educação Ambiental n° 02/2012 e na Nota Técnica n° 39/2011- COPAH/CGTMO/
DILIC/IBAMA.

Para controle do IBAMA deve ser solicitado ao empreendedor que informe uma
relação cronológica com todos os serviços efetivamente realizados na hidrovia desde 2007.
E evidente que a manutenção das dragagens, da sinalização e da retirada de

troncos flutuantes é importante para a segurança da navegação na Hidrovia do Madeira, ajudando
a reduzir o número de acidentes de navegação, com benefícios ambientais e sociais. Por outro
lado, é também evidente que tais atividades geram impactos ambientais, sendo imperativo que o
empreendedor compreenda a importância de uma gestão ambiental adequada destas atividades,
monitorando seus impactos e atendendo à licença ambiental, o que não vem ocorrendo.
Assim, diante da situação de não atendimento à Licença de Operação n°
580/2006, esta equipe entende que a mesma não deve ser renovada e que as intervenções de
manutenção na Hidrovia do Rio Madeira devem ser suspensas até que sejam atendidas às duas
solicitações deste parecer.

É o parecer.
Brasília, 6 de julho de 2012.

Original Assinado

Original Assinado

FERNANDA MAYUMI TAKEDA

FERNANDO DANTAS CAMPELLO

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Original Assinado
VERÔNICA MOREIRA RAMOS

Original Assinado
VIRGÍNIA LAURIA FILGUEIRAS

Analista Ambiental

Analista Ambiental
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ANEXO 8
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MMA - IBAMA

\Ass>

Documento:'

02001.041275/2012-6

Diretoriade Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral-de Meio Ambiente

JkJ&MP*'

Oala

Ofício tt°:í^a€ /2012/CGMAB/DPP

Brasília, 31 de agosto rJe 2012..

A Sua Senhoria a Senhora
Mariana Graciosa Pereira.

N

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH/CGfMO/DILÍC
instituto Brasileiro do Meio Ambiente e.cíos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília/DF.

Assunto: Renovação da Licença de Operação - LO n" 580/2006, de serviços de manutenção
na hidrovia do Madeira.

.Anexo:

Programa de Educação Ambiental - impresso c digital.
Relação Cronológica de Serviços Realizados na hidrovia.

Senhora Coordenadora.
>

1.
Considerando o Parecer nü 55/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, para a
renovação da referida LO, faz-se necessário apresentar uma revisão do Programa de Educação

Ambiental, conforme instruções do próprio Parecer, além de uma relação cronológica com todos
os serviços efetivamente réaJfzaáoa na hidrovia desde 2007, os quais constam anexos. .

C
2.

os que, as cartas halimélricas c a caracterização dos sedimentos e da

qualidade da água serão encaminhadas ao Instituto, dos pontos a serem dragados.

Atenciosamente,-'

•—ffl

^ frrvfl4>*-ir^-'—

fcJirie Figueiredo Freitas Pimenta
Coorderiadora Geral de Meio Ambiente

,C^20^'CÍ0 Gft*\ 3Â']€&>\1Z
v *<J0 <cq

.

'. I

• ' •:

I

UrteA

Pom ;*>!)s;ii i •

CH>; 7or.ií.9:

•

.

•

1
PtANEJAMENTO

PETCON

J.R. DE ALMEIDA

J. F. LOBO

ÁGUA PURA

EMPRESA

31/08/2006 a 31/10/2007

ADITIVADO 01/12/2006 A
30/11/2007

01/12/2005 A 30/11/2006

11/2007
20/09/2007 A 18/11/2007

ADITIVADO 01/2007 A

12/2005 A 11/2006

PERÍODO
-

006/2006

012/2005

005/2007

014/2005

CONTRATO

21.03.2012

ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL-AHIMOC/NOM

SERVIIÇOS REMANESCENTES DE ANOS ANTERIORES. -

O ITEM DE NÚMERO 2 FOI O ÚNICO SERVIÇO REALIZADO EFETIVAMENTE NO ANO DE 2007, OS OUTROS ITENS FORAM

VELHO E FOZ DO RIO AMAZONAS)

OPERACIONAL DA HIDROVIA DO MADEJRA AO LONGO DE 1.192 KM (PORTO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DE CALADO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES HIDROMÉTRICAS

3

4

SERVIÇO DE RETIRADA DE PALITEIROS NA HIDROVIA DE MADEIRA

FÍSICO-QUÍMICA, BIOLÓGICA ELlMNOLOGIA DAS ÁGUAS DO RIO MADEIRA

EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, QUALIDADE ,

OBJETO

2*

1

ITEM

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NA HIDROVIA DO MADEIRA DESDE 2007/AHIMOC

DNIT
.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVI
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis - CGTMO
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH

PARECER N° 83/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA

Análise da solicitação de renovação da Licença de
Operação n° 580/2006, referente à Dragagem de
Manuterição da Hidrovia do Rio Madeira.
Processo nfi 02001.001643/1996-48

1 - INTRODUÇÃO
Este Parecer visa subsidiar a renovação da Licença de Operação (LO) n°
580/2006, do empreendimento denominado "Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira
(Manutenção)", de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DNIT, solicitada inicialmente em 19 de agosto de 2010 (protocolo n° 02001.021001/2010-93).

Esse empreendimento objetiva a realização de dragagens no corredor hidroviário do Rio Madeira
com o intuito de garantir a manutenção do calado mínimo existente no canal de navegação, bem
como a retirada de troncos caídos das barrancas do rio (paliteiros), implantação e manutenção
dos balizamentos e instalação emanutenção da sinalização náutica nas margens do rio, entre a
cidade de Porto Velho/RO e a foz do rio Madeira no Rio Amazonas.

Ressalta-se que o Parecem0 55/2012^COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 6"de
julho de 2012, avaliou o atendimento às Condicionantes da LO n° 580/2006 e constatou que a

revisão da proposta do Programa de Educação Ambiental - PEA, solicitada por este Instituto em
2009, não havia sido apresentada. Neste sentido, o Parecer recomendou que esta documentação
fosse encaminha ao Ibama, seguindo as orientações apresentadas no Parecer n° 129/2009-"
COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 01 de setembro de 2009, na Instrução Normativa do
IBAMA 'sobre Educação Ambiental n° 02/2012, e na Nota Técnica n° 39/2011COPAH/CGTMO/ DILIC/IBAMA, de 29 de agosto de 2011. Além disso, o Parecer também
solicitou uma relação cronológica de todos os serviços efetivamente realizados na hidrovia desde

\

2007.

Tendo em vista as solicitações.do Parecer n° 55/20J2, o empreendedor protocolou
em 31 de agosto de 2012, sob o n° 02001.041275/2012-61, o Ofício n° 1496/2012/CGMAB/DPP
contendo a proposta do PEA, bem como uma tabela com a relação cronológica dos serviços
realizados na hidrovia. A seguir será apresentada a análise e as considerações em relação a essa
documentação, bem como demais considerações no contexto da renovação da LO n° 580/2006.

2 -ANALISE E CONSIDERAÇÕES
2.1. Programa de Educação Ambiental - PEA:
I

Este programa foi elaborado pela empresa consultora Veritas Engenharia
Ambiental. A equipe técnica' da consultoria conta com profissionais da área de Engenharia,

Ambiental, de Ciências Econômicas, de Psicologia, de Biologia e de Direito. Foi verificada a
situação dos registros no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF)
da equipe técnica consultora e foram detectados "Impeditivos pára Emissão do Certificado de
G:*iiUt.COPAH\20i2\HkIiuviiis*la(lcint'\PT_S3jaiovLO_Ma<lcifa.odt
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Regularidade", como a pendência de entrega de relatórios por alguns membros da equipe,
devendo tais pendências serem regularizadas junto ao Ibama.
O PEA apresentado tem como objetivo geral:
"Desenvolver atitudes sócio-ambientais que estimulem a
integração e a percepção dos diversos segmentos das comunidades
e professores de Humaitá/AM e Porto Velho/RO e, também, dos
trabalhadores envolvidos com a execução da obra de dragagem de
manutenção da Hidrovia do Madeira de forma a atender as
exigências da IN 02/2012, através de ações què respeitem as
- diferenças culturais de cada grupo, com vistas à superação-das
visões homogeneizarltes, que associem os vários grupos sociais
envolvidos no processo de gestão ambiental, e que utilizem uma
abordagem metodológica transversal e interdisciplinar ".

i

Como objetivos específicos, destacam-se: capacitar professores, representantes
das comunidades ribeirinhas e das ONGs que atuem na região sobre Educação Ambiental e
realizarseminário de Educação Ambiental para os trabalhadores envolvidos com a implantação e
execução das obras dó empreendimento.
Foram definidos como público-alvo pelo programa: comunidades das cidades de
Humaitá/AM e Porto «Velho/RO, professores de vários níveis de ensino; representantes da
comunidade civil organizada e das comunidades ribeirinhas, comandantes de embarcações',
representantes das populações ribeirinhas próximas à área "de dragagem; trabalhadores
envolvidos na implantação e operação do empreendimento.
.
Segundo o PEA, serão utilizadas metodologias participativas, e a elaboração dos
materiais informativos/educativos será de acordo com cada público-alvo. Serão realizadas ações
por equipe multidisciplinar que desenvolyejá processo de sensibilização em cada público-alvo
com intuito de informar, capacitar e habilitar agentes locais para atuaFefetivamente na promoção
da qualidade de vida.
,
-,
....
O documento apresentou as etapas de trabalho e ações propostas para a efetivação
do trabalho de educação ambiental, são elas: (i) organização e análise prévia, (ii) reuniões com os
órgãos envolvidos e empresa responsável pela obra, (iii) contatos e reuniões com atores locais,
(/v) reuniões do grupo de trabalho e (v) planejamento das oficinas e palestras.
O programa foi dividido em três subprojetos: subprojeto I - Projeto de Educação
Ambiental para a comunidade e para a rede escolar; subprojeto II - Projeto de Educação
Ambiental para as populações ribeirinhas e para a comunidade; e subprojeto III - Projeto de
Educação Ambiental para a obra.
O subprojeto I terá duração de 4 semanas, com 150 participantes (45 em Humaitá
e 105 em Porto Velho). Como público-alvo foram definidos professores dos ensinos fundamental

e médio, e representantes da sociedade civil organizada. Serão realizadas palestras com temas
variados sobre meio ambiente, a Floresta Amazônica e gestão ambiental.
O subprojeto II terá duração de 4 semanas, com 50 participantes (15 em Humaitá
e 35 em Porto Velho).-Como público-alvo foram definidos representantes das populações
ribeirinhas e sociedade civil organizada, e comandantes das embarcações. Serão realizadas
palestras (temas como meio ambiente,. Floresta Amazônica e gestão ambiental), oficinas e
dinâmicas, jornal ambiental, análise de fotografias, percepção ambiental, peças de teatro e mostra
de filmes educativos.

O subprojeto III terá duração de 11 semanas, e como público-alvo os
trabalhadores envolvidos na implantação e operação das obras. Serão realizadas palestras com'
temas de meio ambiente, a Floresta Amazônica, segurança do trabalho e saúde, como também
treinamentos para trabalhadores e colaboradores da obra.

O PEA apresentou a maioria das adequações/complementações requeridas pelo
Parecer n° 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA. A solicitação da apresentação de PEA
elaborado por profissional qualificado e com experiência na área socioeconômica foi atendida,'
pois o programa apresentou como coordenador geral e responsável pela execução do PEA um
G:VIUieCOPAHV2012Ulidroviiu<.M3deiri\PT_83_rci»vLO>1ai)ein.odl
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profissional da área de Ciências Econômicas e Psicologia. Foram incluídas ações pa
público-alvo: pescadores, donos de dragas e comandantes de embarcações, conforme
no Parecem0 129/2009.

No programa apresentado pela consultoria constatou-se a ausência do material dev
apoio e divulgação do PEA, além da seguinte afirmação: "Apresentaremos proposta de material

de apoio e divulgação ao IBAMA, para avaliação, antes de sua distribuição, a qual ocorrerá
após aprovação do IBAMA." Neste caso, trata-se de um não atendimento ao Parecer n° 129/2009,
mas isso não prejudicou a análise e a aprovação do programa. Portanto, o Ibama aguarda que o
empreendedor encaminhe tal proposta para avaliação e aprovação, em tempo hábil para que o
PEA possa ser executado integral e adequadamente.
O programa apresentou o cronograma das atividades, sendo que as oficinas de
capacitação para Humaitá e Porto Velho não serão aplicadas simultaneamente, sendo aplicadas
nas primeiras 4 semanas para Humaitá e nas 4 semanas seguintes em Porto Velho. Ressalta-se
que o PEA deverá ser executado continuamente, durante toda a validade da LO, não somente
durante as obras de dragagem.
O programa apresentou conteúdo satisfatório. Porém, recomenda-se a inclusão de
comunidades que se localizem entre o trecho de Humaitá e Porto Velho, e não somente as
comunidades dos dois municípios definidos.
Ressalta-se que o diagnóstico socioambiental deverá fundamentar-se em
metodologias participativas, constituindo-se na parte inicial do PEA e que deverá ter como
sujeitos prioritários da ação educativa os grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade
socioambiental impactados pela atividade de dragagem da hidrovia do Madeira, sem excluir os
demais grupos potencialmente impactados.
2.2. Atividades executadas a partir de 2007:
Em relação aos serviços efetivamente realizados na hidrovia desde 2007, o

empreendedor apresentou tabela na qual constam atividades de monitoramento ambiental e de
manutenção das estações hidrométricas realizados nos anos de 2006 e 2007, dragagens ocorridas
entre 31 de agosto de 2006 e 31 de outubro de 2007 e a retirada de paliteiros realizada entre 20
de setembro e 18 de novembro de 2007.

Estas atividades encontram-se amplamente documentadas no processo de
licenciamento ambiental. Conclui:se, portanto* com base na tabela apresentada pelo
empreendedor, que não foram realizadas novas atividades na hidrovia a partir do ano de 2008 até
o presente.

2.3. Amostragens de biota aquática:

v

.

Para a realização das amostragens de biota aquática solicitadas no monitoramento "
ambiental, o empreendedor deverá possuir "Autorjzação de Coleta, Captura, Transporte e
Manipulação de Material Biológico" vigente. Para tal, é necessária solicitação à Diretoria de

Licenciamento Ambiental (DILIC) do Ibama, com apresentação de Plano deTrabalho conforme as
orientações do "Procedimento para emissão de Autorizações de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico no âmbito do processo de Licenciamento Ambiental Federal". Ressalta-se que
a documentação deve ser encaminhada ao Ibama em prazo hábil para sua avaliação e aprovação,
considerando a necessidade de realizar as amostragens de acordo com o estabelecido nas
condicionantes da LO. A Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico deverá
ser apresentada anexa ao relatório enviado ao Ibama.
2.4. Renovação da Licença de Operação n° 580/2006:
Visando atender ao requerimento de renovação da LO em questão, protocolado
pelo empreendedor em 19 de agosto de 2010, esta equipe procedeu à análise de pertinência das
condições específicas, atualizandò-as para melhor enquadramento à situação'atual. Algumas con
dicionantes tiveram apenas alteração redacional. As condicionantes com alteração de conteúdo
são abordadas na seqüência.
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As condicionantes 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 referem-se a exigências que devem ser "entre
gues pelo empreendedor ao Ibama, anteriormente à dragagem, visando a obtenção de autorização
para dragar. Estas condicionantes podem ser unificadas por meio da solicitação de um Plano de
Dragagem, conforme vem sendo aplicado atualmente pelo Ibama em licenciamentos de outros
empreendimentos. Não há a necessidade de constar o prazo de entrega de 60 dias antes da draga
gem, uma vez que o início da dragagem já está condicionado à autorização do Ibama e depende
da aprovação prévia do Plano de Dragagem. Desta forma, uma nova condicionante deve substi
tuir as condicionantes 2.2, 2.3, 2-4 e 2.5, com a seguintes redação:
- As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autoriza
ção do Ibama.-A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada naforma de um Plano de
Dragagem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem,
contemplando no mínimo o seguinte:
• 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;
• 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;

• " Descrição metodológica da execução da dragagem.
A condicionante 2.6, referente à proposta de avaliação da biomagnificação na
cadeia trófica, deve ser suprimida da licença, de acordo com o exposto no Parecer Técnico n°
129/2009-COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA.

As condicionantes 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 referem-se à retiradas de troncos caídos no

rio e que oferecem perigo à navegação. Estas condicionantes também podem ser unificadas. O
empreendedor documentou a dificuldade no atendimento à condicionante 2.9, que obriga-o à
doação da madeira para prefeituras municipais e secretarias estaduais de atuação social na região,
informando que muitas vezes estes não possuem interesse em receber a madeira por falta de
condições para transportar e armazenar os troncos. Este texto da condicionante necessita de
revisão e a doação pode ser incentivada, porém não deve ser obrigatória. Assim, propõe-se os
seguintes textos para substituição das condicionantes 2.7,2.8,2.9 e 2.10:
- Para a retirada'de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser
apresentado ao Ibama documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão
intervenção, previsão sobre, a disposição e destinação da -madeira a ser retirada, e o
cronograma das ações. Sempre que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada
do rio, deverá ser solicitada a emissão do Documento de Origem Florestal - DOE
- Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que
manifestem interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares.

Em caso de doação da madeira, deverá serpreenchido um Termo de Entrega e Recebimento,
com identificação e CNPJ do reccbedor, cujas cópias devemser encaminhadas ao Ibama.
As condicionantes 2.11 e 2.12, que referem-se à intervenção em margens para a
manutenção de sinalização podem ser unificadas, passando a possuir o seguinte texto:
-Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente
das margens do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação, o
descarte de troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente
solicita.das ao Ibama, para análise e autorização.
A condicionante 2.13, relativa ao monitoramento da qualidade da água deve ser
modificada de forma que tal monitoramento seja realizado em cada trecho a ser dragado, apenas
durante a dragagem, com a coleta em um ponto à montante e urn ponto à jusante do trecho de
dragagem/descarte. A amostragem concomitante à dragagem é mais representativa para avaliar
um possível impacto da remobilização de contaminantes em função da intervenção nos
sedimentos. Devem ser analisados: pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez,
oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas, e mercúrio. O novo texto
para esta condicionante deve ser:
- O monitoramento da qualidade cia água deverá ser realizado em cada trecho de
0:Milic''COPAH'\2l)I2\Hidrovias'A1«dcira'a,T_S3_renovLb_Madcini.odt
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dragagem, com um ponto'de amostragem à montante e outro à jusante do
dragagem/descarte, sempre em momento concomitante com a operação de draga,
analisando os seguintes parâmetros: pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez,
oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos egraxas, e mercúrio.
A condicionante 2.14, relativa ao monitoramento da biota aquática, deve ser
modificada de forma que osmonitoramentos sejam realizados da seguinte forma:
• comunidades planctônicas e ictiofauna: as coletas devem ocorrer concomitantemente à
atividade de dragagem em cada passo, um ponto a montante e outro a jusante de cada
trecho de dragagem/descarte. Para o monitoramento da ictiofauna podem, ainda, ser
utilizadas informações referentes aodesembarque pesqueiro. Ressaltar, dentre asespécies
identificadas, aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas de extinção.
'•

comunidades bentônicas: antes do início da dragagem, coletar amostras em três pontos
distribuídos em cada trecho a ser dragado. Esta amostragem representará as comunidades

que serão diretamente impactadas pela dragagem e as informações geradas poderão
contribuir para a estruturação de um banco de dados referente às áreas efetivamente
dragadas. Considerando-se que o mesmo local poderá ser dragado posteriormente, será
possível acompanhar a recolonização do sedimento pelo bentos. Visando à comparação
' -das áreas que serão dragadas com áreas semelhantes que não sofrerão este impacto, deve
Ser também realizada.amostragem em um ponto de referência, em local próximo e com
características semelhantes ao trecho que será dragado, mas que não tenha sofrido esta
intervenção. Em todos os pontos de amostragem devem ser coletadas pelo menos 3

réplicas. Ressaltar, dentre as espécies identificadas, aquelas exóticas, as potencialmente
invasoras e as ameaçadas de extinção.
* ,
Desta forma, o novo texto para esta condicionante deve ser:
- 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 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. Ressaltar, dentre as
espécies identificadas, aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas de
extinção. Para as amostragens de biota aquática é indispensável a obtenção da Autorização, de
•Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico, aser emitida pela DILIC/IBAMA.
Considerando que o rio Madeira é citado como área de ocorrência do peixe-boida-amazônia (Trichechus inunguis), e de cetáceos como Inia geoffrensis (boto cor-de-rosa) e
Sotalia fluviatilis (tucuxi), visando contribuir com as ações de conservação destas espécies,
solicita-se que sejam incluídos nos relatórios a serem encaminhados ao Ibama informações sobre
eventuais registros de avistamentos de indivíduos destas três espécies ocorridos durante as
atividades de dragagem e monitoramento ambiental. Desta forma, a seguinte condicionante deve
ser incluída na LO:

- Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao Ibama informações sobre

eventuais registros de avistamentos de indivíduos de Trichechus inunguis (peixe-boi-daamazônia), Inia geoffrensis (boto cor-de-rosa) e Sotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as
atividades de dragagem e monitoramento ambiental.
Sobre a condicionante 2.16, relativa ao Programa de Educação Ambiental, a

avaliação do referido programa encontra-se no item 2.1 deste parecer. O programa foi
considerado adequado e o texto da condicionante deve ser alterado para:

- Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo
Ibama.

O Programa de Comunicação Social (PCS) desenvolvido no âmbito do licencia"mento ambiental objetiva informar a população da área de influência do empreendimento sobre
os impactos ambientais, o cumprimento das condicionantes da licença, a execução e o acompa
nhamento dos programas ambientais, o andamento da obra e demais assuntos de interesse públi
co. Tendo em vista o objetivo dó PCS, entende-se que seja necessário a elaboração, pelo.empreO:'dilic'.COPAm20l2\Hidrovias'MKkiraPTJ3_KnwLO>1adcira.odl
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endedor, do referido programa já em caráter executivo, com apresentação das propostas dos materiais de divulgação, bem como o cronograma de execução e relatórios semestrais, seguindo as "
orientações da Nota Técnica n°l 3/2012/COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, a qual está disponibi
lizada no Sislic. Portanto, deve ser incluída condicionante coma seguinte redação:
- Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Progra-.
ma de Comunicação Social, em caráter executivo, para aprovação do Ibama.
A condicionante 2.17 pôde ser suprimida da licença, uma vez que já há previsão

para que as áreas de descarte sejam previamente apresentadas no Plano de Dragagem e aprova
das pelo Ibama, sendo que no caso de solicitação para descarte de materiais em terra (nas mar
gens), deverá ser analisada sua viabilidade conforme o novo texto que substituirá as antigas con
dicionantes 2.11 e 2.12, havendo ainda a necessidade de autorização do Ibama para intervenção
em Área de Preservação Permanente.
A condicionante 2.18 deverá ser atualizada por um novo texto, utilizado em licen

ciamentos recentes, sendo transferida para as Condições Gerais. Assim, propõe-Se o seguinte tex
to:

- Em caso de.acidentes ambientais relacionados com a navegação comercial na
Hidrovia, deverá serpreenchido oformulário "Comunicado deAcidente Ambiental", disponível
no sítio http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o imediatamente para o email emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br.
Caso o acidente provoque impactos ambientais relevantes, quegerem ameaça à vida, ou outros
como incêndios, explosões, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicado também deve ser realizado por telefone aossetores:
•

Coordenação Geralde Emergências Ambientais - CGEMA

' (61) 3316-1070 ou (61) 3316-1662; (61) 9909-4142 ou (61) 9982-7080 - celulares de
plantão; .
Superintendências do Ibama nos Estadosde Rondônia - (69) 3217-2700 - e do Amazonas
(92) 3878-7100
• Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH
(61) 3316-1392.
- No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a ocorrência do acidente ambiental,
deverá ser protocolado na CGEMA e na COPAH o Relatório de Atendimento a Acidentes Ambi

•

entais contendo, no mínimo: (i) caracterização da área afetada devidamente georreferenciada,
(ii) danos ambientais e/ou à saúde, (iii) descrição detalhada-das medidas de intervenção imple
mentadas e a eficiência obtida, (iv)proposta de encaminhamentos a serem adotados, com crono
grama (investigação confirmatória/detalhada, avaliação de risco, monitoramento, e demais me
didas de intervenção e gerenciamento).
Em~relação às condicionantes 2.20 e 2.21, as mesmas foram unificadas, devendo
ser reescritas da seguinte forma:
- Encaminhar ao Ibama, anualmente^ documento consolidado contendo os relató

rios descritivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e
intervenções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitora
mentos ambientais condicionados por esta Licença.

3- CONCLUSÃO

:

' ' /. •

,

'

•

Conforme descrito ao longo dò presente Parecer, o empreendedor atendeu .às
solicitaçõesdo Parecer n° 55/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA. Ressalta-se, no entanto,
que devem ser consideradas as observações técnicas apresentadas abaixo, as quais devem ser
solicitadas ao empreendedor por meio de ofício:
• Solucionar as pendências nos registros da equipe técnica no Cadastro Técnico Federal de
Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) e encaminhar documentação comprobatória;
• Encaminhar ao Ibama as propostas dos materiais de apoio e divulgação do Programa de
Educação Ambiental;
G:WmcCOPAHV20l2\Hidrovias\Madcira\PTJ31rcnovLO.>ladeJn^odl
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Incluir como público-alvo do Programa de Educação Ambientar" as comunic

•

localizem no trecho entre Humaitá/AM-e Porto Velho/RO, não somente as comunidades
dessas duas sedes municipais;
Solicitar à Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC) do Ibama, a "Autorização de

Coleta, Captura, Transporte e Manipulação de Material Biológico". Ressaíta-se que a re
ferida Autorização é necessária para as amostragens das comunidades bióticas no âmbito
do monitoramento ambiental do empreendimento, portanto, a documentação deve ser en
caminhada a este Ibama em prazo viável para sua análise e aprovação;
• Sugere-se a realização de vistoria técnica na área do empreendimento para acompanha
mento da execução dos programas de monitoramento ambiental e da atividade de draga
gem.
v
Tendo em vista as orientações estabelecidas pelo Ibama para esse processo de
licenciamento ambiental, considerando que o empreendedor apresentou, as informações
complementares solicitadas por este Instituto, esta equipe técnica resolve, portanto, recomendar a
renovação da Licença de Operação n° 580/2006, sendo sugeridas as seguintes condições
específicas:
•
•
• Comunicar ao Ibama-Sede, por meiode ofício, as datas de início e fim das atividades de
dragagens, das atividades de manutenção da sinalização e de retirada de paliteiros;
• 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 deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dra- v
gagem, contemplando no mínimo o seguinte:
- 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;

- 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;
- Descrição metodológica da execução da dragagem.

•

Qualquer, nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamente comunicada ao Ibama, apresentando a localização dos pontos de
dragagem e de descarte, mapa batimétrico, cálculo dos volumes a serem dragados e a ca
racterização dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do Ibama
• e a emissão de autorização específica;

•

•

Para a retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado ao
Ibama documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção,
previsão sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das
ações. Sempre que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio,
deverá ser solicitada a emissão do Documento de Origem Florestal - DOF;
Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso •
de doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega e Recebimento, com
identificação e CNPJ do recebedor, cujas cópias devem ser encaminhadas ao Ibama;

• Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das mar
gens do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação,o des
carte de troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente so
licitadas ao Ibama, para análise e autorização;

•

O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado em cada trecho de dragagem,
com um ponto de amostragem à montante e outro à.jusante do trecho de dragagem/des
carte, sempre em momento concomitante com a operação de dragagem, analisando os se
guintes parâmetros: pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, ftirbidez, oxigênio dissol
vido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas, e mercúrio;
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•

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 draga
gem. O monitoramento das comunidades bentônicas deve ser realizado antes da draga
gem, 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. Ressaltar, dentre
as espécies identificadas, aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas
de extinção. Para as amostragens de biota aquática é indispensável a obtenção da Autori
zação de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico, a ser emitida pela

DILIC/ÍBAMA;
•

Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao Ibama informações sobre eventuais regis
tros de avistamentos de indivíduos de Trichechus inunguis (peixe-boi-da-amazônia), Inia
geoffrensis (boto cor-de-rosa) e Sotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades
de dragagem e monitoramento ambiental;

•
•

Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo Ibama;
Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráter executivo, para aprovação do Ibama;
• Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) regular, e entregues impressos
e em formato digital; incluindo folha de assinatura de todos os membros da equipe e do
. coordenador geral, se responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado;
•

Encaminhar ao Ibama, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios descri

tivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e inter
venções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monito
ramentos ambientais condicionados por esta Licença.
Por fim, ressalta-se que os relatórios de monitoramento a serem encaminhados ao
Ibama para atendimento das condicionantes da LO devem incluir análise temporal, ou seja,
comparação dos dados atuais com aqueles já obtidos anteriormente. Além disso, que a renovação
da Licença de Operação n° 580/2006 não autoriza a realização imediata de dragagens na
hidrovia do Madeira, as quais só deverão ocorrer mediante recebimento e aprovação do Ibama do
Plano de Dragagem e do Plano de Trabalho para emissão da Autorização de Coleta, Captura,
Transporte e Manipulação de Material Biológico, para monitoramento da biota aquática,
conforme estipulado nas condicionantes da licença.

"À consideração superior.
Brasília, 11 de outubro de 2012.
Original Assinado

Original Assinado

FERNANDA MÀYUMITAKEDA

FERNANDO DANTAS CAMPELLO

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Original Assinado -

Original Assinado

GABRIEL ANGOTTI MAGNINO

VERÔNICA MOREIRA RAMOS

Analista Ambiental

Analista Ambiental
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VIRGÍNIA LAURIA FILGUEIRAS
Analista Ambiental
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIODO MEIOAMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006
(RENOVAÇÃO)
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. nomeado por Decreto de 16 de maio,

publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições •que lhe

•

conferem o art.56, parágrafo único do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que aprovou a
Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2007 e
art.5° do Regimento Interno aprovado pelo Portaria n° GM/MMAn° 341 de 31 de agosto de 2011;
RESOLVE:"
crioyáção da Licença de Operação n° 580/2006 à: ..

bxpec

EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/IBAMA: 671360

ENDEREÇO: SAN Quadra 3, Lote A- Edifício Núcleo dos Transportes ,
CEP: 70.040-902
CIDADE: Brasília
UF: DF.
TELEFONE: (61) 3315-4000
REGISTRO NO IBAMA: Processo N°02001.001643/1996-48

Relativa à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, para manutenção do calado
mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3metros de profundidade),
nos seguintes pontos: 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 H74);além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio (retirada de

paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos, 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.

Esta Licença de Instalação é válida pelo período de 04 (quatro) anos, a partir desta

data, observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes do
processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.
Brasil ia-DF,
I JÚNIOR
MA

CONDIÇÕES DEVALIDADE DALICENÇA DE OPERAÇÃO N* 580/2006
1. Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução n° 006/8.6 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão
ser encaminhadas ao IBAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:
• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da
licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;
1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais
aprovados ou dos prazos previstos nesta Licença deverá ser precedida de anuência do Ibama;

1.4. Deverá constar no escopo de todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais,
e/ou fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que aquela ação faz
parte de condicionante de validade da licençaambiental exigida pelo IBAMA. . •
1.5 Os Programas Ambientais e os prazos previstos nas Condições Específicas desta Licença
de Operação somente poderão ser modificados, interrompidos ou encerrados mediante
motivação justificada pelo empreendedor e aprovação formal da DILIC/IBAMA.

1.6 Em caso de acidentes ambientais relacionados com a navegação comercial na Hidrovia,
deverá ser preenchido o formulário ''Comunicado de Acidente Ambiental", disponível no sítio
http://vvvvw.ibama.gov.br/emergencias-ambientais. enviando-o. imediatamente para o e-mail

emérgenciasambientais.scde@ibama.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br. Caso o
acidente provoque impactos ambientais relevantes, que gerem ameaça à vida, ou outros como
incêndios, explosões, Contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicado também deve ser realizado por telefone aos setores:
• Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA - (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61) 9909-4142 ou (61)9982-7080-celularesde plantão;
• Superintendências do Ibama nos Estados de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do Ama
zonas (92) 3878-7100

• Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH - (61) 3316-1392.
1.7. No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a ocorrência do acidente ambiental, deverá ser
protocolado na CGEMA e na COPAI 1o Relatório de Atendimento a Acidentes Ambientais con

tendo, rto mínimo: (i) caracterização da área afetada devidamente georreferenciada, (ii) danos
ambientais e/ou à saúde, (iii) descrição detalhada das medidas de intervenção implementadas e

a eficiência obtida, (iv) proposta de encaminhamentos a serem adotados, com cronograma (in
vestigação confírmatória/detalhada, avaliação de risco, monitoramento, e demais medidas de
intervenção^ gerenciamento).

1.8. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida em um prazo míni
mo de 120 (cento e vinte) dias antes do término da sua validade: dando publicidade ao requeri
mento, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publi
cações deverão ser encaminhadas aolbama.

1.9. EstaLicença não autoriza o início da dragagem.
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N" 580/2006
2- Condições Específicas:

2.1. Comunicar ao Ibama-Sede, por meio de oficio, as datas de início e fim das atividades de

dragagens, das atividades de manutenção da sinalização e de retirada de paliteiros;
2.2. As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização do Iba
ma. A, solicitação dessa autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano de Draga
gem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, con
templando no mínimo o seguinte:

2.I.Batimetria prévia dos locais a serem dragados, informando os volumes de sedimentos a
serem removidos em cadaum dos passos e indicando em mapas as áreasde descarte;

2.2.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;
2.3.Descrição metodológica da execução da dragagem.

.

• •

2.3. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,

deve ser previamente comunicada ao Ibama, apresentando a localização dos pontos de draga
gem e de descarte,, mapa batimétrico, cálculo dos volumes a serem dragados ,e a caracterização
dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do Ibama e a emissão de au
torização específica:

. 2.4. Paraa retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado ao Ibama

documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão sobre a

disposição e destinação da madeira a ser retirada, c o cronograma das ações. Sempre que
houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio, deverá ser solicitada a emissão
do Documento de Origem Florestal - DOF:

2.5. Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de

doação da madeira, deverá ser preenchido um Tenho de Entrega e .Recebimento, com
identificação e CNPJ dòrecebedof. cujas cópias devem ser encaminhadas ao ibama;

2.6. Atividades que demandem intervenções nas" Áreas de Preservação Permanente das mar
gens do rio (corno a manutenção da sinalização náutica, asupressão de vegetação,o descarte de

c

troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao
Ibama, para análise e autorização;

2.7. O monitoramento da qualida.de da água deverá ser realizado em cada trecho.de dragagem,

com um ponto de amostragem à montante e outro a jusante do trecho de dragagem/descarte,
sempre em momento concomitante com aoperação de dragagem, analisando os seguintes parâ
metros: pl-l. temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleose graxas, e mercúrio;

2.8. 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
monitoramento das comunidades bentônicas deve ser realizado antes da dragagem, coletando

• amostras em 4pontos: três pontos em cada trecho a ser dragado e um ponto em uma área de re
ferência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas,
aquelas exóticas, as potencialmente invasoras eas ameaçadas de extinção. Para as amostragens
de biota aquática é indispensável aobtenção da Autorização de Captura, Coleta eTransporte deMaterial Biológico, a seremitida pela DILIC/IBAMA;

h

3/4

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006
2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao Ibama informações sobre eventuais regis
tros de avistamentos de indivíduos de Trichechus inunguis (peixe-boi-da-amazônia), Inia geof
frensis (boto cor-de-rosa) e Sotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades de draga
gem e monitoramento'ambiental;

2.10. Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo Ibama;

2.11. Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráterexecutivo, para aprovação do Ibama;
2.12. Encaminhar ao Ibama, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios descri

tivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e interven
ções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitoramentos
ambientais condicionados por esta Licença;

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) regular, e entregues impressos e
em formato digital; incluindo folha de assinatura de todos os membros da equipe e do coor
denador geral, se responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado.
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Diretoriade Planejamento c Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Oficio n° Jpj ^/2012/CGMAB/DPP
Brasília, Oi- de novembro de 2012.

A Sua Senhoria a Senhor

Eugênio Pio Costa
Coordenador Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis -CGTMO/DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília/DF.

-

'

Assunto: Serviços de manutenção no rio Madeira.
Anexo:, PARECER N° S3/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA

Senhor Coordenador Geral,

1.
O Parecer em epígrafe, desse Instituto, indica que a licença a ser emitida, paia serviços
de manutenção no rio Madeira, conste condicionaníe que írata de acidentes ambientais
relacionados a navegação comercial, na qual transcrevemos abaixo:

Á condicionante 2.18 deverá ser atualizada por um novo texto, utilizado em
licenciamentos recentes, sendo transferida para as Condições Gerais. Assim, propõe-se
o seguinte texto:
• • .'
,
- Em caso de acidentes ambientais relacionados com a navegação comercial na
Hidrovia, deverá ser preenchido o formulário "Comunicado de Acidente Ambiental",

disponível no sítio http://vvvvvv.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o
' imediatamente para o email emergenciasambientais.scde@ibama.gov.br, com cópia
para conah.sedef3.ibama.gov.br. Caso o acidente provoque impactos ambientais
relevantes, que gerem ameaça à vida, ou outros como incèudios, explosões,
contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas ambientalmente
sensíveis, o comunicado também deve ser realizado por telefone aos setores:
• Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA
(61) 3316-1070 ou(61) 3316-1662; (61)9909-4142 ou (61) 9982-7080 - celulares de
plantão;

• Superintendências do Ibamanos Estados de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do
Amazonas

(92)3878-7100
. • Coordenação de Portos, Aeroportos eHidrovias - COPAH
(61)3316-1392.

^T'
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"
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- Np prazo máximo de 30 (trinta) dias após a ocorrência do acidente ambiental, deverá ser
protocolado na CGEMA e na COPAH o Relatório de Atendimento a Acidentes'Ambientais

contendo, no mínimo:'(i) caracterização da área afetada devidamente georreferenciada, (ii) danos
ambientais e/ou à saúde, (iii) descrição detalhada das medidas de intervenção implementadas ca
eficiência obtida, (iv) proposta de encaminhamentos a serem adotados, com cronograma
confírniutória/delalhada, avaliação de risco, monitoramento, e demais medidas de intervenção e
gerenciamento).
(•••)"
2.

Considerando:

a. que não é atribuição do DNIT a responsabilidade pela navegação comercial;
b. que o DNIT tem por obrigação seguir o estabelecido na Lei 10.233, de 5 de
junho de 2001, em resumo, manter as vias navegáveis;
c. que o controle de acidentes, o fornecimento de informações e dè dados na via
navegável deve ser dos setores cujas atribuições são institucionalmente
definidas;

d. que, ao constar na licença ambiental tal exigência, o DNIT pode ser
injustamente penalizado, cível e criminalmcnte, no caso de algum incidente
oriundo da navegação;

e. que, além disso, o descumprimento de condicionantes ambientais sujeita oDN1Ta aplicação de penalidades por parle do IBAMA.

3.
Do exposto, solicitamos que não seja incluída na licença ambiental a ser emitida
exigência sobre o controle de acidentes ambientais relacionados com a navegação, tendo em vista
que este Departamento não tem legitimidade para atuar nesta questão.

Atenciosamente,

Une Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora Geral de Meio Ambiente
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Diretoria ds Planejamento e Pesquisa
CoordenaçSo Geral
Coordenação
Geral de-Meio Ambiente

,
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02001.0617B-S/2Q12-81

.

Ofícion°. Í8)0/20I2/C.GMAB7DPP -' •' >AyP^ar •
--^to^*"'
••:..•...•;.

.y

. •

Brasília, 07de novembro de. 2012,

•':'

A Sua Senhoria a Senhora.

é"

..;.-. • -

.

; Mariana Graciosa Pereira
j ... • '
.
.n
..
Coordenadorade Portos,'Aeroportos eHidrovias., CQPÀHyCGTMO^ndt, .

•

Instituto Brasileiro do Meíò Ambiente edos Recursos. Naturais Renováveis^IBAMA
Mia/DF.
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Assvmtd: KevisSo da Licença de Operação - LG_n* 530/20M' (KénoyfiçSo), &p^j \ '
ris .'

dragagem dòríd Madeira, '
"Anexo: 'lÒh° 580/3006 (Rcaov^çãp);

. Ofício a" I593/2012/CGMAB/DPP, de ÍZtfl^ãÇlíJ
.-

Ofício n° Í792/2DÍ2/CGMAB/DPP, de OI/11/2012

•

,

:•

-.

lhora Coordenadora,

v'

•".

.

,.

-

Tendoem vista àLlcençadcbp^raç^

de tióvembró da 2012,; referente^ aos serviços de manutençãono.canal de navegação dò.no ;
•' Numerais nos subitena da Condicioitâitte 2.2. daLO n° 5S0/06..
•

" V Inclusão do Passodê Vila São CaiiOs no escopoõ^LOn0 580/06^onforme.Ofício

j

n* í593/2012/CGMAB/DPP,' 'anexo,, visto que este ;passo >erâ objeto do
' ;.' monitoramento ambKmud.bém como, área de atuação dos programas de educação
ambientalecoinunicaçSosocial •;•-.'•

' ,.

2. '
Na dpoitunidadej' ressaltamos que já foi solicitada a revisão'dos itens 1.6 e 1.7, da • .
refeiidaLO.potmeiodo Ofício na n^/20!2/CGMAB/pPP,.anexò. .

V

''::

"

Atenciosamente,
.'-'.",'•'.

.=.'•;

Geór#"s lárahiiâ AndraDs Filho

Coordenaddi de'Mcio Ambiente Âquaviáíio
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MÍMSTÊMO DO MEÍÒ AMBIENTE "
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Í.VSTITliTO BRASIlEíitt) iX».MElô>PtB[ri'Nlii EüpS KcCÚRSpS;MTÜRA]3 RENOVÁVEIS.
Coordenao de .Por tos,Aeiopoitose ffldrovlas

PAR. 000308/2013

.

Assunto: Retificação da LO 580/2006

"

Origem: Coordenação do Portos, Aeroportos OHidrovias

Ementa; Análise, da''.solicitação'; de retificação; da;
Licença; "de ^Operação/;ri5: 530/2006;

referente à Dragagem de Manutenção da
ríiclrovia rio Rio Madeira..' Pfotiesso' no

fl2G01.0G16'43/Í99G-4&'.

;

i. INTRODUÇÃO

t vV-:'v

ÁLicença dê operação (LO) n? 580/2006 M concedida ão pèpailamento

Nacional de InííaésLrutura.dS.transporte (DNL

'•, realização;de dragagens"n.q corredor hidrnviáríc) do" Rid Madeira e, assim, garantir a
'.mairutençãa^
retirada de troncos caídos das barrancasdo rio (paliteiros)/:a implantação e maButenção.;
dosbalizamentos ria instal.açapp^manptCnçaodasinalizaçap

C

entre acidade de PÓrtp,Velho/RO ea íoz do Rio Madeira no Rio Amazonas-,
_ . ;: Emll.de pülpbro de 2012 íoLemitido o ^

CGTMÜ/DlLiC/lBÂMÀ,oquaLsiiisidiou a.reritiyàçào dáreíeridíi licença,ocorrida cm ÍQ '\%.

rJè novembro de, 2012: Ressalta-se quò j^^|j^§^^J^^r^4ft^j das

condicionantes: e,. objetivando garantir, um melhor enquadramento:,a sitPaçao atual do
•empreendimento, 'atualizou a. redação e/oitalterou •o conteúdo ;de algumas dessas .

Condicionantcs^Segundo o:Parecer, a renovação ria-lOn^SSO/aGÒe não implicaria em :/

automação "d.c dragagens imçdíatõs.nai Hidrovia do Madeira, visto que estas sópoderiam qçomr mcdtanto. recebimento c aprova

deTCábálho para emissão daAutorização de.Colata, Captura, Tiahsportee Maniptilação .; •
de Material Biológico, para monitoram.cittfr da^
condicionantes da'LO.

•

••/''•ti > ' - •
;
• ;'..&'•:;•
'
• "" , Por meio do Ofício n"^^^

estipulado: nas .':'

;:•..-< '..•'-,

•'....':':

' •'•

••••

•

. ."

..

.

.:

.

."••." ''':'• '

.(protocolo ii° 02001.061758/2012-8p, o empre

•potreção da numeração dos supiteris ò'a Condicionante Específica 2.2 p inclusão, nó,'

objeto da licença,' do Passo de Vila ;Sap Çál.ií^CSM^
ÍBÁMA.

:md.. í/?

m

vm:::/Ió

Í/02/201Í- IíjOÍ Wti

Jpí

.-:

•

'

•

M1MSIÍRÍO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASIIEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenao de Pottos, Aeroportos e Hidrovias

Condicionantes Gerais 16 c ir/, que tratam, respectivamente, dos acidentes ambientais

relacionados com a navegação comercial na hidrovia cdo prazo paia entrega do relatório
de atendimento a esses acidentes ambientais Cabe informar que cm 1ÍJ de noyamhru de

2012 (Oficio ng 1792/2012-CGMAB-DPP, protocolo n* 02001 061658/2012-55), o
empreendedor questionou ã inclusão dessas Condicionantes Gerais na licença.

Por fim. por meio do Ofício n9 1808/2012-CGMAB/ DPP (protocolo nü
02001 061738/2012-19 de 7 de novembro de 2012), o empreendedor requisitou, para as

dragagens que seriam realizadas no ano de 2012, dispensa da elaboração eexecução do

Proorama de Comunicação Social.e craa a realização do monitoramento das comunidades
bentônicas ocorressesomente apôs a execução dessas dragagens.

Portanto,d presente Paiecar tem como objetivo analisar as solicitações

apresentadas visando à retificação da LO n° 580/2006.. Assim, serão apresentadas a
seguir as análises e considerações acerba dos documentos apresentados-polo
empreendedor-

.II; ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

• TnnhisãorioPasso.d8.Vi^

Quanto à inclusão, no abjeto da licença, do Passo de Vila São Carlos,,
ressalta-se que, apesar do referido passo não estarinseiido no objeto da licença, pederi^
ser emitida autorização para à realização de dragagens .nó mesmo, vi$to que a
Condicionante Específica 2.3 estabeleço que "qualquer nova área com demandas de

dragagem, além daquelas elencadas na licença, deve ser previamente comunicada ao

[bama, apresentando a localização dos pontos do dragagem e de descarte, mapa
bátimctricò, cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização dos sedimentos
conforme legislação vigente, permitindo aanálise do ibama ea emissão de automaçao

específica" Desta forma, ao apresentai oPlano de Dragagem oDNIT deve incluir o
Passo de Vila Sao Carlos dentre as áreas" solicitadas.

s rurais 1.6 p 1-7 fi correrão da numemclo-dos sulriLMsjia
gondicioTianto EspejJEigâJiJE

Wm
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MINISTÉRIO DO MKIO AMBJENIE

INSTITUTO BRAS1LEÍRO DO MEíO AMR[EN"I fc" EDOS RECURSOS NA1URAIS RENOVÁVEIS
Cunrdcnao de Poztós, Aeroportos 9 Hidrovias

No Ofício nv 1792/2012/CGMAB/DPP, o DN LT ai gumcutou que não possui

legitimidade para atuai" sobre o controle de acidentes ambientais decorrentes da
navegação comercial/uma vez que não ó responsável pela navegação comercial, mas
apenas pela manutenção das vias navegáveis, também argumenta que o controle de
acidentes, bem como o fornecimento de inibiraaçõos relacionadas aos acidentes, devem

sèrdos setores cujas atribuições são definidas ínstitucionalmente. Portanto, solicita
revisãodas condicionantes que tratam dossa questão (Condicionantes Gorais 1.6. e 1 7).
Os textos das Condicionantes Gerais 1 6 e 1.7 referem-se à comunicacEo.de eventuais

acidentes ambientais que venham a ocorrei na área de abrangência da LOn9 580/2006,
ou seja,, no Rio Madeira entre a cidade de Porto Velho/RO c sua foz.

Embora o DNIT nâo tenha responsabilidade dileta pela navegação comercial,
o DNIT e a AHIMOC atuam como administradores da hidrovia, com presença constante

ao longo do.trecho navegável do rio, e devem contribuir para alertarão Ibama sobre
acidentes envolvendo embarcações comerciais, de forma que a ação.de resposta, quando
necessária, possa sei tomada omais brevemente possível; minimizando potenciais danos
ambientais.' Além disso, o DNIT é diretamente responsável por- qualquer acidente quê

ocona cora as .embarcações empregadas nas atividades-nianutençâo da navegabilidade

da hidrovia,. seja durante as dragagens, seja durante manutenção de sinalização ou
retirada dò paliteiros rio âmbito da LO n° 580/2006.

., Desta forma, sugerc-se que o texto dà Condicionante Geral 1 6 seja reescrito
oara: " " • . ; '

•

.

'Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendo embarcações de navegação comerciai

ocorridos na Hidrovia dòRio Madeira, inclvindo dragas e demais embarcações utilizadas
lias atividade» âe manutenção da Hidrovia, o DNIT deverá comunicar ao ibama através

do preenchimento do formulário "Comunicado de Acidente Ambiental", disponível no
sitio http:/fivvm\ilkma.aov.brfemergèriáas-ambimtais, enviondo-o imediatamente para o
e-mail emergencia5ambienlais.aede0ibama.gov.br, com cópia para
cópah sede@ibama.gav.br. Caso o acidente provoque impactos ambientais relevantes,
què-gerem ameaça à vida, ov outros como incêndios, explosões, contaminação de águas
superficiais ou subterrâneas ou de áreas ambientalmente-sensíveis, o comunicado
também deve ser realizado por telefone aòs setores'
Coordenação Gera! do Emergências Ambientais - CGEMA -. (61) 3316 1070 ou (61)

3316-1662; (61) 99.09-4142 ou (61) S982-708Ó - celulares de plantão;
Superintendências do Ibama nos£st'ados de Rondônia - (09) 3217-2700 - è dfr Amazonas
(-92)3878-7100, #..

•. '

Coordenação do Portos. Aeroportos oHidrovias -COPAH •(81) 3316-1392
,-W5C

% '

&*,
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INSTITUTO BRASUHRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
"Cooidenao de Portos, Aeroportos e Hidrovias

ACondicionante Gorai 1.7 pode sei suprimida da licença; visto que nãocabe
ao DNIT a elaboração de relatório sobre o acidente.

Conforme previamente exposto, foi solicitada retificação da LO tfi 580/2006
. para correção da numeração dos subítens da Condicionante Específica 2.2. Esta
condicionante estabelece que as dragagens de manutenção só poderão ser reatadas
mediante autorização do Ibama, a qual deve sersolicitada, pelo empreendedor, por meio
de um Plano de Dragagem. Os procedimentos necessários à elaboração desse plano
deveriam constai na licença como subitens da Condicionante Específica 2 2, Porém, em

função de eiro de-formatação,'os mesmos-foram numerados como itens das
Condicionantes Específicas e não como subitens dessa condicionante. Recomenda sp,

portanto, quê a LQ n* 580/2006 seja retificada no sentido de corrigir esla numeração.
Sniirir.açàft rie ritspnnsa da elaborarão e mummo do Programa dé-Comi
fÉf^Si>rti(^.riõ infnin da dragagem e da realização de amostragem das corr
riontôiiicas anterinrmftnr.e ao início dá dragagem^ flflJ

' O Parecer ntf 83/2012-COPAH/CGiMO/ DÍLIC/IBAMA analisou a pertinência
das condicionantes da 1,0 nu 580/2006 e atualizou á redação e/ou alterou oconteúdo do

algumas dessas condicionantes. Aexecução do PÇS e agroalizàçãode amostragem das
comunidades bentônicas anterior monto ao início dá dragagem foram algumas das

orientações apresentadas naquele Parecer; Com oobjetivo de realizar adragagem ainda

no ano de 2012, o Ofício n° 1808/2012-CCMAB/DPP, do 7 de novembro de 2012, .

C

solicitou què fossem dispensadas a elaboração e a execução do PCS, e a realização de_

amostragem das comunidades bentônicas, antes do inicio da dragagem, em 2012. Esta#

equipe recomenda que não seja dispensada á apresentação do projeto e o início da
execução do PCS anteriormente à dragagem r que não seja dispensada a amostragem da

'comunidade bentônica anteriormente à dragagem.

- fim 21 de setembro de 2012, o DNIT apresentou os mapas batimetricos com .

a localização dos pontos a serem dragados, bem como a estimativa de volumes de
sedimentos e os locais de disposição dos mesmos. (Oficio n* 1593/2012-CCMAB/DPP,

protocolo n? 02001.005995/2012-11). Ressâlta-so que é necessária a apresentação do

Plano dá Dragagem-seguindo os piocediraentos estabelecidos pela Condicionante

Específica 2.2. Ou seja; além da batimetria prévia dos locais a seiem dragados; dos

volumes de sedimentos e locais de disposição, devem ser apresentadas, também, a
càrectPrização dos sedimentos conforme legislação vigente, as metodologias de

amostragem ede analiso, além da especificação dos limites de quantificação para cada
parâmetro analisado Adicionalmente, deve ser apresentado Plano de Trabalho para

solicitação de Autorização de Coleta. Captura, Transporte oManipulação dvMAxHrlál

MU»
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Biológico, essencial para o monitoramento da biota aquática.

fPr<^ 77^*^*1

"-^m

III. CONCLUSÃO

Esta equipe recomenda a retificação da Licença de Operação n- 58Õ/2Ó06
para alteração do texto dá Condicionante Gerai 1,6, supressão da •'Condicionante7íaéral

Í..7 e correção da numeração dós subitens da Condicionante Específica 2.2. Quanto à
inclusão, no objetoda licença, do Passa de Vila São Carlos, entcnde-.se que este trecho
deve sèr incluído no Plano de Dragagem ingjr apresentado ao Ibama. Desta forma,
sugerisse que a Condicionante Gcial 16 seja alterada para o seguinte texto:
•Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendo embarcações de navegação comerciai
oçorridosm Hidrovia do Rio Madeira, incluindo dragas e demais embarcações utilizadas
nas atividades de manutenção da Hidrovia,o üNll deverá comunicarão Ibama através
do preenchimento do formulário "Comunicado de Acidente. Ambiental", disponível no
sítio http-//www.ibama gov.br/emergenc.ias~amhientais, enviando-o imediatamente para o
e-mail emergenciasamhieníais,sedé@ibama.gov;brf com', cópia para
copahsede@iMma.gav.br. Caso o acidente provoque impactos ambientais relevantes,
que gerem ameaça à vida, ou outros como incêndios, expic-sôés. contaminação de águas
superficiais ou subterrâneas óu dè.áreas ambienlàlmenle sensíveis, o comunicado
também, deve sèr realizado por telafone aos setores:

J
Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA- (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61).9909-4142 ou (6»,9.982-7080 - celulares de plantão;
Superintendências do Ibama nos Estados de Rondônia - (69)• 321-7-2700 - e do Amazonas
(92)3878-7100. . ;'.'."
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH - (61) 3316-1392.

ÁCondicionante Específica 2.2 da LO n- 580/2006 deve ser alterada para o
seguinte texto:

-As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização do

Ibama A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada naforma de um Plano de
Dragagem, o qual deverá possuir as procedimentos e o cronograma de execução de

dragagem, contemplando no mínimo o seguinte: , 4*,<
tHAMÁ
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INSTITUTO BRASILEIRO DÓ MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
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Batimetria prévia dos locaisa serem dragados, informando os volumes de sedimentos a
serem removidos em cada um dos passose indicandoem mapas as áreas de descarte,-..'

- Caracterização dos sedimentos a serem dragados confoime legislação vigente,
incluindo apresentação "da malha amestrai Devem sei expostas as metodologias de
amostragem o de análise, além de especificados os limites de quantificação para cada
parâmetro analisado;
.'.*'

« Descrição metodológica da execução da dragagem.

Ern relaçãoà solicitação dè dispensa de elaboração a execução do PCS antes ..

do início da diagagòm e da realização de amostragem das comunidades bentônicas
anteriormente ao inícioda dragagem, esta equipe recomenda que não seja dispensada â

apresentação'do projeto e o início da execução do PCS anteriormente à dragagem e que

não "seja. dispensada a amostragem da comunidade bentônica anteriormente à
dragagem

' ". •,

Ressalta-se que a LO n9 580/2006 não autoriza a realização de dragagens na
Hidrovia do Madeira, As dragagens/sç> poderão ocorrer após o Ibama avaliar e aprovar o

Piano de Dragagem e o Plano de Trabalho para emissão da Autorização de Coleta^
Captura, Transporte e Manipulação de Material Biológico para monitoramento da biota
aquática, c após entrega e aprovação d« Programa de Comunicação Social-,

:

Ressalta-se, ainda, qúe o Ofício n° 246/2012-COPÁH/CGTMO/DÍLIC/IBAMA.
de T5 de outubro de 2012, solicitou ao DNIT as seguintes ações, as quais ainda nâb
foram executadas: (i) solucionai as pendências nos registros da equipe técnica no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) e encaminhar

documentação eomprobatória; (ii) encaminhar ao Ibama as propostas dos nvatcriáLs de

apoio e divulgação do Programa de Educação Ambiental; (iii) incluir como público-alvo
do Programa de Educação Ambiental as comunidades que se localizem no trecho entre
•' Humaitá/AM e Porto Velho/RO, não-somente as comunidades dessas duas sedes
municipal; e (ivj solicitar à Diretoria de Licenciamento Ambiental (DIL1C) do Ibama, a

'•Autorização de Coleta, Captura, Transporte e Manipulação de Material Biológico",necessária para as amostragens das comunidades hioticas no âmbito dò monitoramento
ambientai do empreendimento, portanto, a documentação deve ser encaminhada a este . \s
'

. '
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ibama cm prazo viável para sua análise, e aprovação.

É o parecer. Aconsideração superior;

Brasília, 01 cie fevereiro de 2013
/..

FerUãoda Mayumi Takeda
Analista Ambienta! doía) COPAH

Fernando Dantas Campello
Analista Ambiental d.o(a) COPAH

VVvf^V4\. fyp(&$i,t\à:$
t , Virgmia Lattriâ Filgueiras

Analista Ambiental do(a) COPAH
"wj>.Sym ,. 0_ rràjú •<<_,. t;í,..v j«
,

Véfrmica Moreira Ramas

Analista Ambiental do(a) COPAH
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE F. DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE OPERAÇÃON° 580/2006
(RETIFICAÇÃO)
. . O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio,

publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe

conferem o art.22°, parágrafo único, inciso V do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que

aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de
2007; RESOLVE:

Expedir a presente Licença de Operação n° 580/2006 à:
EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICaFEDERAL/ÍBAMA: 671360

ENDEREÇO: SAN Quadra 3, Lote A- Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902
CIDADE: Brasília
UF: DF
TELEFONE: (61) 3315-4000
REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.001643/1996-48

Relativa à dragagem de manutenção da. Hidrovia do Rio Madeira,.para manutenção do calado
mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de profundidade),

nos seguintes pontos: 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); além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio (retirada de

paliteiros).'implantação e manutenção dos balizamentos, 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.

-I

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 04 (quatro) anos, a partir da data
de emissão, observadas as condições discriminadas neste documento c nos demais anexos

constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.

B,as«ia,DF,

06FEV2013

Dara.de emissão: 01 de novembro de 2012

VOLNEY £AN
Presidente

icaeão:

06 FEV 2013

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
1. Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução n°-006/86 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão
ser encaminhadas ao IBAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá mo'dificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspenderou cancelar esta licença,caso ocorra:
• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da
licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais
aprovados ou dos prazos previstos nesta Licença deverá ser precedida de anuência do IBAMA;
1.4." Deverá constar no escopo de todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais
e/ou fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que aquela ação faz
partede condicionante de validade da licença ambiental exigida pelo IBAMA.
1.5. Os Programas Ambientais e os prazos previstos nas Condições Específicas desta Licença
de. Operação somente poderão ser modificados, interrompidos ou encerrados mediante
motivação justificada pelo empreendedor e aprovação formal da DILIC/IBAMA.

1.6. Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendo embarcações de navegação comercial ocorridos
na Hidrovia do Rio Madeira, incluindo dragas e demais embarcações utilizadas nas atividades de
manutenção da Hidrovia, o DNIT deverá comunicar ao IBAMA através do preenchimento do

formulário
"Comunicado .de
Acidente
Ambiental",
disponível
no
sítio
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o imediatamente para o e-máil
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br. Caso o
acidente provoque impactos ambientais relevantes, que gerem ameaça à vida, ou outros como
incêndios, explosões, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicado também deve serrealizado portelefone aos setores:

• Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA - (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61) 9909-4142 ou(61) 9982-7080 - celulares de plantão;
• Superintendências do IBAMA nos Estados.de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do
Amazonas (92) 3878-7100.

•

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH - (61) 3316-1392.

.1.7. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida em um prazo míni
mo de 120 (cento e vinte) dias antes do término da sua validade; dando publicidade ao requeri
mento, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publi
cações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.8. Esta Licença não autoriza o início da dragagem.
2. Condições Específicas:

2.1. Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de ofício, as datas de início e fim das atividades de

dragagens, das atividades de manutenção da sinalização e de retirada de paliteiros;
2.2. As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização do IBA

MA . Asolicitação dessa autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano de Draga

gem, o qual deverá possuir, os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, con
templando no mínimo o seguinte:
2/4
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CONDIÇÕES DEVALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇ

• 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;

• 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;
•

Descrição metodológica da execução da dragagem.

2.3. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamente comunicada ao IBAMA, apresentando a localização dos pontos de draga

gem ede descarte, mapa batimétrico, cálculo dos volumes aserem dragados eacaracterização

dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de
autorização específica;

,

.

.

2.4. Para a retirada de troncos caídos no.leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado ao

IBAMA documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão

sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das ações. Sempre
que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio, deverá ser solicitada a
emissão do Documento de Origem Florestal— DOF;-

2.5. Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de
doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega c Recebimento, com
identificação eCNPJ do reccbedor, cujas cópias devem ser encaminhadas ao IBAMA;
2.6. Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das mar

gens do rio (como amanutenção da sinalização náutica, asupressão de vegetação.o descarte de
Troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao
IBAMA, paraanálise e autorização;

2.7. O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado 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 com aoperação de dragagem; analisando os seguintes parâ
metros: pH3 temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleose graxas, e mercúrio;

2.8. 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
monitoramento das comunidades bentônicas deve ser realizado antes da dragagem, coletando

amostras em 4 pontos: três pontos em cada trecho aser dragado e um ponto em uma área de re
ferência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas,
aquelas exóticas, as potencialmente invasoras eas ameaçadas de extinção. Para as amostragens
de biolá aquática, é indispensável aobtenção da Autorização de Captura, Coleta eTransporte d&
Material Biológico, à ser emitida pela D1L1C/1BAMA;

2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao IBAMA informações sobre eventuais re

gistros 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;

2.10. Executar oPrograma de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo IBAMA;

2.11. Elaborar eapresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA;

_

^
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° S80/2006 (RETIFICAÇÃO)
2.12. Encaminhar ao IBAMA, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios des
critivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e interven
ções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitoramentos
ambientais condicionados por esta Licença;

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de DefesaAmbiental (CTF) regular, e entregues impressos e em
formato digital; incluindo folha de assinaturade todosos membros da equipe e do coordenador
geral, se responsabilizando pelo conteúdoali apresentado.

J
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& i.Q:?l horas
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente "

Assinàtur

Oficio n°.'O Lj£| -/2014/CGMAB/DPP

'Brasília, jj $ de maio de 2014.
A Sua Senhoria a Senhora
Fabíola Cândido Derossi

ordenadòra Substituta de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH7CGTMO/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 Biologicp - Abio n°

281/2013 (Retificação), relativos à dragagem de manutenção do'rio Madeira,
ano 2013.

Anexos:

1. Relatório de Monitoramento da-.- Qualidade da Água e Comunidades
Planctônicas, via impressa ç digital; 2. Relatório de Monitoramento da Ictiofauna, via impressa e digital;
3. Relatório de Avaliação da Comunidade Ben tônica, via impressa e digital;
4. Relatório de Atendimento das Condicionantes da Abio n0.. 281/2013

(Retificação), via impressa;
5. Relatório de Execução do Programa de Educação Ambiental, via impressa
e digital;
6. Relatório dó Programa de Comunicação Social, via impressa e digital;
7. Ofício DNIT_Veri 017/1.4,, 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 edo .Programa de
ComunicaçãoSocial - 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 DNITJVeri 01.7/14, o qual informa os dados solicitados.

3.-'

Cumpre'esclarecei 'que os produtos ertcániinliados se referem à execução do

serviço da dragagem de manutenção do calado de navegação do rio Madeira no ano de 2013.
'.Atenciosamente,

&' õ^i^MszX.

Aline Figueiredo Freitas Pimenta

:&rmM$f

Coordenadora Geral de Meio' Ambiente
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N°. 02001.01135b/2014-í/b"

Diretoria de PlanejamentoePesquisa

Recebido-em: 2O/06/.2014

Coordenação Gera! de Meio Ambiente
Oficio n"|O;)'¥2014/CGMAB/D BÉ

/-L(>nXX^,

Assinatura

Brasília, 18 de junho dé 2014.

A Sua Senhoria a Senhora
Fabíola Cândido Derossi'

.

Coordenadora Substituta de Portos,. Aeroportos, e Hidfo\
COPAH/CGTMO/DILIC

Instituto Brasileiro dòMeio Ambiente.e dos Recursos Naturais Renováveis- IfiAM»^

Dragagem do;rid Madeira, atendhnenío da Condicionante: 2.2 (Phiiio dè

Assunto:

Dragagem), Licença de .Operação-LO n" 580/06 (Ueüficação).

?íano de Dragagem —Execução dos serviços de desobstrução' de passos

Anexo?-

V

iríúcos nò caiial.de navegação da hidrovia do Madeira, no.trecho'

Cl!

compreendido entre Porto Velho (RO) ca foz no rio.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.v

"As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas.
mediante

autorização , dd. ' WAM.
solicitação dessa
. autorização'deverá ser apresentada na.forma de um Plano, de
Dragagem, (...)".

• Oportunamente, solicitamos a emissão cia àutõi

ie.dragagem, visto

que se pretende iniciará mobilização para a dragagem.de manutenção do rio. Madeira no,
mes de julho de 20.14.

-

. .

Atenciosamente,

Georgcs Ibrahim Ahdraos Filho
Coordenador, do.Meio Ambiente Aquaviário

ví
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MINISIEHIO DO MEIO AMBIENIE

INSHTUrO BRASIIEIRO DO MEIO AMBIENIE E DOS RECURSOS NAIURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Pastai p" 09566 Btasflia - DF
CEP: 70818-900 e Ielefone: (61) 3316-1282 -1670
wwwibamagov.br •

OF 02001.ÒÍ0036/2014-21 DILIC/IBAMA

. .

-

Brasília, 10 de setembro de 2014..
v.

ÀSenhora

L

,

Aline Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Setor de Autarquias Norte-SAN, Quadra 3, Lote A
•- • t.. BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP'-: 70.040-920

Assunto: Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira - Processo n9 •
02001.001643/1996-48

'

*

Recebido no Apoio de

-

CGMAB/DPP/DNJT

,

'

•.

. Senhora Coordenadora-Geral,

•

Eirân Ifpj \L

HonTFf~<^>
•XcxrrO.

C

1.
No âmbito do processo de licenciamento ns 02001 001643/1996-48 - ".
•Dragagem • Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção)", informo que. os "relatórios dps

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 ns, 02001,011356/2014-06).

2.
Desta forma, está aprovada a execução da dragagem de manutenção na
Hidrovia do Riò 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 n^ 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 obseivadas anteriormente à execução das" atividades de
dragagem e dós programas de monitoramento.

IBAMA '""•.--.

-
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENIE

INSIIIUrO BRASHEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 EdL Sede do Ibama - Cx. Postal n9 09566 Brasília - DF

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

www ibania.gov br

4
Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para os. esclarecimentos
que se fizerem necessários
Atenciosamente,

THOMA^MIAZ&K DE TQL£©Q^

J

Diretor .Substituto da DILIC/IBAMA^

IBAMA
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iNsintrro brasiieiro do meio ambiente e dos recursos naiurais renováveis
Coordsnaçio da Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 02001.003573/2014-14 COPAH/IBAMA

Assunto:-Hidrovia doMadeira- Processo n°02001.001643/98-48-

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Ementa: Avaliação dos programas ambientais
relativos à dragagem realizada nó ano de
2013 e do Plano referente à dragagem de
2014

INTRODUÇÃO

C

•.-

•

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 n9 580/2006 - Retificada, os relatórios das atividades e.dos programas
ambientais executados em 2013.. Está 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

3metros da profundidade), bem como àinstalação emanutenção da sinalização náutica

nas margens dò iio, entre acidade de Porto Velho/RO e a foz do rio Madeira no Rio

Amazonas; entre outras atividades. Foram protocolizados também oPlano de Dragagem
com vista à obtenção de autorização pararealização de dragagem de manutenção no ano
de 20-14 e oRelatório, das Condicionantes da Âutqiização deCaptura, Coleta e, Pian^or-te

de Material Biológico (Abio) n9 281/2013. Este parecer objetiva, portanto, avaliar tais

relatórios de monitoramentos e dos programas ambientais, bem como oreferido Plano de
Dragagem eoatendimento das condicionantes da Abio n9 281/2013
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

Àseguir sao apresentadas as análises e considerações acerca da documentação
apresentada pelo empreendedor (Relatórios- dos Programas Ambientais e Plano .de
Dragagem), com ointuito.de comprovação de atendimento de condicionantes da Licença
de Operação n9 580/2006 -Retificada, bem como de uma possível obtenção de autorização
dadragagem de manutenção, a ser realizada em 2014.
£0Bdic?.Qinante 3.IÍL

Documenío analisado: Relatório de Dragagem, àno 2013. Protocolizado em 08/06/2014

(protocolo n9 02001.010210-2014-35) em atendimento àCondicionante 2-12 da Licença de
Operação n9 580/2006
-<^T\

1BM-ÍA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

TNsmuro BRAsrrcrao do meio .ambiente edos recursos naiurais renováveis
coordenação de Portos,Aeroportos e Hidrovias

ZnZ^l^r ,Td° °relat-óri0 ^eseutado, os serviços relativos àdragagem do
S2£it t dtnaVe9aÇã° da hMnwta d0 li0 Madeiia< relutado olevantamento
«OM írííí r " ?f^P™80^ entre ***> Velho/RO esua foz no rio Amazonas
G^ll rSí\a0)K°ífí
P6la em
6mpreSa
PETC0N
•instruçãodee
eíZZSf
f * ^ r?HZadaS
^ ""fr*"
06/08/2013
com amobilização

aSlTdrir
Paia 3iealÍZaÇa0
batimetrla
foi e^Sa
atividade de dragagem propriamente,
estadaocorreu
entreApós
os diasabatimetóa
26/09 a22/10
de 2013 l
Dt0anrar^POdte Seí.0bfrvad0 no Parece* n9 5297/2013, oqual avaliou oPlano de
DreviatTnS° °C
n6Ste lDSÇÍtUt0 em 2°13' as atividades de *Wm foram
S n,/M
«n^^ Se~te trech0S da Hidtóvia d0 Madeira (í-amanduá - RO,
S2SS2SP?Ü^
SâÓ-AM),
CaXl0Saprevisão
•R0< Gu^acas
~RO,aser
Papagaios
- RO
Salomão/Fausto -AM.e Três-,Ia
Casas
do volume total
dragado nesses

trecho.era de 617 834,03 tf- No entanto, de acordo como relatório apresentado, as

rlVíH^ftp
alTm GGaram
reStlÍtas
ao treCh0
Ta™nduá
eovolume
remov^o foi de 9.775,45
*, Segundo
consta
no relatório,
essa -RO,
diferença
se deveutotal
ao

atraso do inicio da dragagem, decorrente da preparação dá draga, eà subida donível do

rio Madeira iruciada 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, ajusante do trecho de operação da draga ea
uma distancia de cerca de 300 metros. Por fim, cabe destacar que foram apresentados

registres-fbtogiBficos das atividades realizadas, bem como plantas batimétiicas da área de

dragagem. Alem disso, foi informado que adesmobilização 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 n9

580/2006 foi atendida.

.

-

'

'•

v

Condicionante atendida

J

?...- Mocitoramentc

Documento analisado: Relatório de Monitoramento da Qualidade das Águas e
Comunidades Planctônicas, ano 2013. Protocolizado em 12/05/2014 (protocolo n9
02001 008507-2014-31) em atendimento às Condicionantes 2.7, 2.8 e 2,12 da Licença de
Operação n9 580/2006

Conforme consta no relatório, a amostragem para omonitoramento da qualidade da água
foi realizada no dia 03/10/2013 e contemplou uma malha amostrai de 2pontos, localizados
a 500 metros a montante e 500 metros ã jusante do ponto onde ocorreu a atividade de

dragagem (trecho Iamânduá). Ainda conforme orelatório, no momento da coleta de água

foram realizadas medidas da temperatura da água, profundidade; turbidez, pH,V
:
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MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENIE

INSIlIÜTO BRASUEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NAIURAIS RENOVAVA
Coordenação de Portos,Aeroportos e Hidrovias

condutividade econcentração de oxigênio dissolvido, em perfis verticais da coluna d'água,

apartir de uma sonda multiparâmetios (sonda YSI-6920) Após acoleta, as amostras de
água foram encaminhadas ao laboratório para análise edeterminação de outros
parâmetros observados na Resolução CONAMA 357/2005 As análises laboratoriais foram

feitas pelo laboratório Bioagri Ambiental, oqual conta com acreditaçao Inmetio CLR 01 li
(ABNT NBR1SO/IEC 17025:2005), condizente conias análises realizadas

Aapresentação dos resultados se deu pôr meio de gráficos elaudos eforam comparados

aos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces de Classe 2.
Foi justificado que ocomparativo com essa classe se deveu àausência de classificação e
enquadramento do rio Madeira, visto que oArt. 42 da referida resolução estabelece que
enquanto não aprovado os respectivos enquadramentos, as águas doces serão
consideradas classe 2.

L

"

Os resultados apresentados indicam que, no trecho analisado, não houve estratificaçao
nos parâmetros temperatura da água; condutividade, oxigênio dissolvido epH De acordo

com orelatório, esta falta de estiatificaçao resultou da acentuada turbulência eda baixa
profundidade característica do peiíodo.

Era relação aos parâmetros analisados nessa campanha de monitoramento (Sólidos
Dissolvidos, Óleos e Graxas, Fósforo Total, Nitiito, Nitrato, Nitrogênio Total. Nitrogênio

Orgânico, Nitrogênio Amòniacal, Mercúrio, além dós já citados anteriormente) observa-se
que amaioria 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 sa refere àturbidez, foi detectado um valor de lr9,o Niu paia o
conto localizado a montante do trecho da dragagem e de 1.23,4 NTU para o ponto a

jusante desse trecho, ou seja, nos dois pontos os valores estão acima do limite de iuu

NTU estabelecido na "Resolução CONAMA 357/05 para águas doces Classe 2. Cabe

salientar que apesar de oRio Madeira ser naturalmente muito túrbido epossuir grande
carga de material particulado em suspensão, oaumento dessa turbidez do segundo ponto
em relação ao primeiro pode estar diretamente relacionada àatividade de dragagem
realizada na área.

Quanto àó Fósforo total/foi observada na superfície da coluna d'água concentrações de

0,10 mq/L para oponto a montante ede 0,19 mg/L paia oponto ajusante 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 orelatório, ocorrem em

decorrência dos flancos altamente erosíveis das cabeceiras dos rios formadores do rio
Madeira.

_ ••

De um modo geralnào foiam 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 áimportância da continuidade
deste monitoramento, para o. controle das alterações de qualidade da ág
ocorrer no âmbito dessa atividade ±^
I6.4MA
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wsnnno bras™no
meioambienteedoÍrSsos naturais RENOVAS
Coordenação da Portos, Aeroportos e Hidrovias
Condicionanteatendida

ate

eJiejiiânina

Moniíoranieitòidâ^^

Documento analisado: Relatório de Monitoramento da Qualidade das Acuas e

S^^ss^? 2013' protocoiizad°em ^5/2°14 P**&.

Objetivo: avaliar as características das comunidades planctônicas (fito ezoo) amontante e

STf
t* adragagem,
TáUá m'quemhnUUda
do *> Ma**a<
«> Período
em que foi realizada
ocorreu entre Hitovia
os dias 26/09/2013
a22/10/2013.
Localização da área amostrada: local ajusante da foz do Igarapé Belmont próximo à

^to^0^^'"MBdntt
d™-"da .
• dragagem
*°ÓUtr° F°ram
*500 am°Strad0S
maJ^*2P°nt0S
d<> '«cala°!°i
de ocorrência
" ÍZStUlíad°^ aPIeséntad^ estacam que, em relação àriqueza taxonômica do
fitoplancton, .oram registrados 47 táxons, distribuídos era 7classes taxonômicas (8
cianobactenas, 10 clorofíceas, 1criptofícea, 1crisofícea, 12 diatomáceas, 3euglenóides e
12 zignematoficeas), sendo que as zignematofíceas ediatomáceas apresentaiam amaior

contribuição relativa em riqueza entre os táxons. Adistribuíção.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 fitoplanctÔnica são, em geral, baixos se comparado aoutros rios
tropicais, inclusive do próprio Rio Madeira, nas estações do monitoramento limnológico e
de maciófitas aquáticas da UHE Santo Antônio, no período de águas baixas

(aproximadamente 70 espécies em outubro/2009, 115 espécies era outubro/2010 e 80

espécies em outuhro/2012).

- •'

No entanto, estes'registros não indicam aocorrência*de alterações expressivas na riqueza

em função da atividade da dragagem da "Hidrovia do rio Madeira, uma vez que não foram

registradas diferenças consideráveis entre montante e jusante,Além disso; baixos valores

de riquezanesta avaliação podem estar associados ao esforço amostrai, que contemplou
duas estações apenas

:

Adensidade 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 valoi 'de densidade fitoplanctÔnica é, em geral, baixo se comparado aos
ambientesem condições lóticas e com elevadas concentrações de nutrientes como as do
""^

.
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Coordenação dePortos, Aeroportos e Hidrovias

rio Madeira. Porém, adensidade encontrada ésemelhante às registradas nas£*«*«*>
monitoramento limnológico ede raacrófitas aquáticas da UHE Santo Antônio, ao ro
Madeira, no período de águas baixas (197 ind/mL em novembro de 2012) Ap«antas

elevadas concentrações de nutrientes* acondição permanentemente lotica aliada a

ad turbidez do rio Madeira tende alimitar a^ i o ^ ^

assim as suas densidades neste ambiente Além disso, nao haindicios^da oc^*£

alterações expressivas na densidade em função da atividade de dragagem, uma vez que

não foram registradas diferenças consideráveis entre montante ejusante.

Quanto ao zooplâncton, foram registradas um total de 15 táxons, havendo ™Jg*|^
de copápodos, seguido de cladóceios. Adistribuição dos táxons entre as estações foi
c

Ímllhante, sendoNjue amontante ocorreram 11 táxons eajusante, 10 táxons.
Esses valores de riqueza taxonómica são considerados baixos, «> ^J^a^£

ambientes Íóticos tropicais Destaca-se que na comparação com dados coleiadan* U«B
Santo Antônio, orelatório repete os mesmos valores de espécies que jj^™>™
informado para ofitoplânctoh e, -portanto, não foram considerados nesta «valiaçao .

comoarativa em\elação ao zooplâncton. De todo modo, os baixos valores para ariqueza

rnômtapormeLassociLaoba^

estações de coleta Além disso, conforme destacado no relatórro, opróprio n. apresen a
considerável variação nos parâmetros biológicos evalores direrentes podem ser obtidos
ao longo do monitoramento da hidrovia.

Orelatório destaca que não foram registradas diferenças consideráveis=rm riqueza

taxonómica entre âs coletas de montante ejusante, oque moica que^o £|««*g

alterações expressivas em função da dragagem ^^^.^ZtZ^
Nenhuma das espécies do zooplâncton amostradas pode ser ^ ^ ^ J ^

expressivas na densidade de organismos em função da atmdade de dragagem.

espécies identificadas já foram previamente descritas para aregião eocoirem na maiona
dos ecossistemas aquáticos brasileiro

Em bonclusão.
as comunidades
do fitoplâncton
edo fdescritivos
«P^^^JJSS
diferenças
consideráveis
nos resultados
dos parâmetros
d^omumdade. Ba*a
riqueza taxonómica, densidade ediversidade registradas para essas comunidades noRro

Madeirasão normalmente registradas em ambientes Íóticos e<^^^K^
.éocaso, epodem ainda estar associadas ao reduzido esforço amostrai do presente
monitoramento.

•

-

•

Não foram observadas variações que possam estar associadasà f ^.f^^^
hidrovia Orelatório destaca ainda que aárea em questão ^fre influenda antrocapeta

mineração de ouro na calha do rio, com presença de muitas dragas de ouro nas

puSades do trecho que foi objeto de dragagem no ano de 2013 (Tamandua/RO).

Item atendido

MoiiitoiaiiifinlaiJiaJntiofaTina ^
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instituto brasuetro noMBvtSlERIO
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SaSrflSín^0' Kí**1 ^nitoraménto da Ictiofauna da Hidrovia do Rio
Scofo ^
à*«*<* **••»•* - 12/05/2014
ÍSSSSSÜ \ ^ L° n°f°/2°u6 deteimÍna'Pala °m^oramento da ictiofauna, a
hSíT

t

S^ Caí tteCh° de dlagagem' COraum P°nt0 de amostragem a

concomtarTf°
?J"SSded°dragagem.
treCh° de dra9a9em/descarte, sempre em momento
concomitante à operação
•••"

SÍ«M foÍorelatório
rfvZ3daapresenta
dXa9agemos S°mentS
dos 7P°ntos P^^Sstos
na referida
Portanto,
resultadosemdoUmmonitoramento
da ictiofauna
somenteLO:
do
ponto denominado Tamandua/RO (km .1174). No dia 27/09/2013 foram realizadas as

coletas a500 mamontante da draga eno dia 28/09. a500 majusante da diaga.

íl^hV1/
naS60,coletasfoiam:
malhadeiras
diferentes
tamanhos de PeS,f
malhas6íinpI^a?aS
(20, 30,40, 50,
70, 80, 90,100»**
e120rnm
entre nós de
opostos);
rede
de-arrasto; tarrafas de diversos tamanhos; espinheis; e anzol elinha..

Os peixes foram triados eprocessados em laboratório de campo, sendo identificados até o

nível taxonomico mais baixo possível, pesados e medidos. Os exemplares cuja

identificação nao foi possível fazer em campo, foram encaminhados aespecialistas.
Foram obtidos os índices ecológicos de diversidade, similaridade eequitabilidade de

espécies

Fpi avaliada a ocorrência de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, de

acordo com listas oficiais da fauna ameaçada, bem como deespéçies exóücas e de risco
epidemiológicó e indicação deespécies migiádoras."-

Foi realizado também Orna avaliação da atividade reprodutiva, para oqual os peixes foram

dissecados em laboratório para identificação do sexo edo diagnóstico dó estágio de
maturação gonadal.

Em relação às análises das capturas por unidade de esforço, o relatório apiesenta a
metodologia paia estaavaliação quantitativa utilizando as capturas realizadas com as
'redes malhadeirase expressas em termos de captura por unidade de esforço (CPUE) em '
número de indivíduos ebiomassa, considerando: estação de coleta; por espécie; por malha
da rede; por período de amostragem (secoe úmido)

Entretanto, informa que estas análises serão entregues em relatório consolidado,
contemplando a campanha de campo realizada durante os serviços de dragagem na
hidrovia è 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 19famílias e 7 ordens. Estes registros representam cerca

de 5% das 990 espécies relatadas para toda a bacia do Rio Madeira. Destaca-se queo

relatório apresenta fotografias de todas as 48 espécies identificadas,

••
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De acordo com orelatório, as ordens mais representativas foram Characiformese
Silufiformes/um resultado já esperado, sendo um padrão caractenstico dos np: a
América do Sul. Todas as espécies capturadas são nativas da bacia do Ria Made„a e
nenhuma éconsiderada rara nem ameaçada de extinção, enao foi registrada nenhuma

espécie exótica ede risco epidemiológico Dentre as 48 diferentes espécies coletadas, 15

são reconhecidamente migradoras..

As espécies mais abundantes foram olambari (Moenkhausia dichroura)* oreeo-reco (
Hemidoras stenopeltis) e14 tiveram baixa abundância, com apenas 1indivíduo coletado.
Orelatório considerou que as amostragens foram satisfatórias eaidentific»çãc>de 48
espécies foi considerado um número alto, para uma área de apenas 2.000 metros
amostrados..

. . .

Os resultados desta-piimeira campanha indicam que se trata de uma região com alta

diversidade e baixa abundância de espécies

Onúmero total de espécies foi utilizado como um indicador de riqueza, sendo qu<, j.ponto ,
tocalizado ajusante da área de dragagem legistrou 36 espaces e241 Jjd^duw
capturados. Já no ponto amontante, foram registrados 29 espécies e141 ^dlvlduo^ °
relatório não descarta aatividade de dragagem para explicar essa diferença, porem,

destaca uma maior disponibilidade de habitais ajusante que pode ter influenciado nos

resultados.

Quanto aos índices de diversidade eequitabilidade, os resultados entre os dois pontos
(montante ejusante) foram similares entre si, sendo ligeiramente_maiores no pontoa
montante Segundo orelatório, neste ponto, houve maior paiticipaçao edisu,baiçao dos

mSios naarnostra, assim como umadistribuição 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 aárea éimportante para areprodução de algumas espécies, .

Adicionalmente, orelatório destaca também aexistência de duas atividades antiópicas

nas pioximidades da área estudada-:uma intensa exploração de ouro, através de dragas
existindo mais de 100 dragas de ouro. Estas podem estar causando impa.etos^^una

da região há anos. No entanto, devido àfalta de informações, edifícil dimensionar o
tamanho dos impactos ao longo de anos de exploração. Aoutra atividade verificada fina
dos pescadores profissionais eamadores nas imediações do local de coleta, pescanao com
tairafas eanzóis. Estes relataram âpesca de diversas espécies na área, tais como cachara

jaú, piraiara, pintadinha, pescada, pacu; piau, piiamutabâ,.piraiba, dourada, dentre
outros,

Como consideração final, orelatório aponta que os resultados encontrados podem ter sido
influenciados pela grande exploração de dragas de ouro epela própria atividade de

dragagem, sendo que as conclusões arespeito só serão possíveis após aformação de um

banco de dados, gerado àmedida que os monitoramentos forem realizados duran.e as^

íbamí—'
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dragagens

Esta equipe sugere que, caso disponíveis, sejam apresentados, atítulo 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
•informações mais detalhadas sobre aictiofauna dos trechos aserem díagados peimitam
uma melhor compreensão da própria comunidade dos peixes em si etambém depossíveis

previStas_para os outros trechos.. Desta forma, espera-se que para os próximos relatórios

impactos que a dragagem possa causar

.Item atendido

:•."'.•• V--

MohitoraroejitQjiafaunabentfiriirn

.'

..-

Documento analisado: Relatório de avaliação da comunidade bentônica da hidrovia do

no Madeira - trechos a serem dragados: Tamanduá, Cojubim, São Carlos, Curicacas,

ÒMoTt^

CaSaS Protocolizado em 12/05/2014 (protocolo n°

Oobjetivo 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 dá região
O uso de macroinvertebrados bentônicos é muito utilizado'no biomonitòramento dos

corpos hídricos, pois refletem^s 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 Iamanduá/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:

Iamanduá, Cojubim, Vila São Carlos, Curicacas e Papagaios; e no Amazonas:
Salomão/Fausto e Três Casas

As amostragens foram realizadasentre os dias 06/07/2013 a 13/07/13, características do

período, de vazante dorio Madeira e mais de dois meses antes da realização da dragagem
na'região de Tamanduá

As coletas foram realizadas com pegadorde fundo tipoVan Veen, com área de 0,377 m2 e
era cada ponto foram retiradas três amostras

Os dados referentes à distribuição dos macroinvertebrados amostrados foram analisados

considerando uma abordagem multímétriea, sendo obtidos os seguintes índices ecológicos:
riqueza taxonómica; abundância relativa; densidade; freqüência de ocorrência,- índices de
IBAMA
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diversidade de Shannon-Wiener; equidade,- índice de dominancia; eíndice de similaridade.
Os exemplares coletados foram classificados em grupos funcionais de alimentação, no
nível taxonômico de família, segundo os seguintes grupos funcionais: fragmentado!es;
coletores; filtiadores; epredadores Epara aanálise da estrutura funcionai foi

considerada aabundância relativa, ou seja, ovalor percentual de cada grupo luncional de

alimentação em relação ao número total de indivíduos de cada trecho coletado.

Como resultado da composição taxonómica, orelatório aponta aidentificação de 21

táxons, considerando todos os pontos de amostragens Destes, 17 táxons pertencem a
classe dos insetos, sendo aordem Diptera amais representativa, com 14 táxons, sendo
da família Chiroriomidae. Os demais filos encontrados foram Nematoda eAnnelida,

c

Omaior valor de riqueza taxonómica foi registrado no ponto de Referencia do trecho
Papagaio, com 8táxons eos menores valores foram registrados nos pontos de referencia
dos trechos Curicacas e São Carlos, onde não se registrou nenhum indmduo
Considerando por trechos (3 pontos na área da dragagem eum ponto de «felência).
Papagaio registrou amaior riqueza, com 11 táxons eos trechos Salomão, Sao Carlos e-. ,
Tamanduá, as menores, com 6 táxons em cada ..

•. .

•

Quanto àabundância, cabe destacar otrecho Papagaio, que registrou amaior abundância, .

com 315 indivíduos, sendo que anelídeos da. classe Oligochaeta, da família Tubmcidae
. foram os mais representativos, com 276 indivíduos, valores que influenciaram também
nos dados de densidade numérica.

•. .

Quanto àfreqüência de ocorrência, cabe destacar aespécie Cryptochironomus reshchikov,

queé um inseto dá família Chironomidae, que foi encontrada em quase touosos pontos
amostrados. Também muito freqüentes foram os oligoquetas da família Tubificidae. .
Orelatório destaca que agrande freqüência eabundância de tubincídeose quirononndeos

podem estar-associados àdisponibilidade de matéria orgânica no sedimento de todos os.

pontos avaliados.

Em relação àanálise dos giupos tróficos funcionais, foram coletados organismos de 4
grupos tróficos (predador, coletor, filtrador égeneralista), de diferentes habitats (lotico

oulêntico), hábitos (cavador, caminhador, colador, tiepador ou nadador) e giau de
sensibilidade, com organismos considerados sensíveis, tolerantes ou resistentes.

Os predadores ecoletores, ambes representando 42,86?/o, foram os grupos com maiores

abundânciasrelativas. Segundo orelatório, odomínio dos coletores P^e estar

relacionado com a matéria orgânica particulada presente no substrato, alem destes
organismos serem considerados tolerantes àpoluição orgârücae ao estresse ambientai.
Odomínio numérico dos predadores deve-se aos insetos das ordens Odonata eDiptera,

em especial aos da família Chironomidae, subfamília Ianypodinae, que sao predadores de

larvas de outros quiroriomídeos ede oligoquetas Além disso, os predadores normalmente

apresentam-se com abundâncias relativamente constantes, pois nao dependem dos

gradientes de produtividade ou da disponibilidade de partículas organica^nras aa
IBAMA
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presença da outros invertebrados

.

Comeconclusões orelatório destaca os seguintes pontos:

MrTnínnS' ? °UgÒqUftaS e< P™ÇÍpalmente, os insetos foram os mais representativos
Zlü^™^^"^**"
bentÔnÍC°S
a° !°ng0
d0Sostrechos
«»«*"*»
d°
SÍUÍ
í
f
r
?a°
qUS
6Iegistrado
globalmente
Dentre
insetos,
aordem
dos
dipteros, da família dos quüonomídeos foram os mais freqüentes eabundantes
No geral ariqueza de espécies foi considerada baixa, principalmente de táxons

atenta ^ "eeeSSarlamenter 6StreSSe a,líbienta1' uma vez 9" táxons mais
beSíí£?
-í ^ Uiaimente nos tiechos ava"ad°s- Como acomunidade

LnS eto£nh
rT1*
J?-**amb^ntais,
em táxons
sensíveis
e tolerantes
pode ser típica
para operíodo deabaixa
águas composição
altas.
Contudo esta equipe destaca que orelatório apresenta informações dúbias neste tópico,

pois na descrição do período de coleta, éindicada que amesma ocorreu no período de

vazan-e ,Pag. 7,, enquanto que nas conclusões, consta que a baixa composição em táxons
.. .- . .

,

,

-

-•

• •-—•

•-

• "^ ••>-í»<"jfvi</uia meu» csuecilHJa para

se referir aos períodos do rio, uma vez que vazante do rio passa aidéia 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 acaracterísticas ambientais intrínsecas ácada local.
Especialmente, ocomportamento dos parâmetros biológicos foi muito semelhantes entre

os trechos, aexceção do trecho Papagaio, que apresentou elevada riqueza de espécies e
grande abundância de Tubificidae:

Ecomo 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, oque sugere que ela seja determinada por
fatores locais e interações bióticas simultaneamente.

Orelatório tem o mérito de apresentar uma avaliação preliminar da comunidade de
macroinvertebrados bentônicos 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 á caracterização ambiental defatores
locais que possam condicionar a estrutura e funcionamento das comunidades- Neste

sentido;paralelamente àabordagem multimétrica adotada no estudou sugere-se que sejam
obtidas pelo menos duas informações que podem serobtidas das próprias amostras: a

grahulometria do sedimento eoconteúdo de. matéria orgânica da mesma. Eque seja

avaliada a possibilidade de se utilizar essas informações (e, sepossível, outros dados ,
_-<Jl-vV..

IBAMA

pag 10/22

.

9/09/2014 -11:39

MINISIÉRIO DO MEIO AMBIENIE

^^Loi-am»

INSTITUTO BRASIIEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEL
Coordenação dePortos, Aeroportos ohidrovias

abióticos, tais como profundidade, turbidez, velocidade de corrente) f™-™®^ multrvariada para ponderar aimportância relativa dessas variáveis, de forma que se possa
Sr oentendimento da estruturação efuncionamento das comunidades bentônicas, ao
adicionai naanálise esses fatores condicionantes locais.
Adicionalmente, tendo em vista ofoco deste monitoramento na avaliação,de possuis
impactos das dragagens na alteração de características ^«f^^F^Í^S
sugere-se seja avaliada apossibilidade de que um dos 3(três) pontos ^ «^?^trecho aser dragado seja deslocado para aárea prevista para odescarte de material uma
vez que esta área épreviamente determinada no plano de dragagem eque amesma

poderei impactada pela sedimentação do material. Desta forma ecorante saber

qual éagranulometria do sedimento ecomo éacomunidade bentônica que existe na área
de descarte.

c

Item atendido

-•':••'

Esta equipe destaca aseriedade eoprofissionalismo na execução dos progitamas, de
monitoramento das comunidades biológicas que compõem a^™f°™ 'snecS às .
importância da continuidade dos mesmos, Recomenda-se, contudo, ateneuespecai às

considerações asugestões apresentadas nas análises, para o*P£™"»*£° do

conhecimento das comunidades avaliadas a tendo em vista a gestão dental e o
controle dos possíveis impactos que possam ocorrer- no âmbito da dragagem
Condicionante atendida

Coí^MoaaalélJ-- 'ftVteftmw»nto de ma3agagg.a^áacoa

Em relação aesta condicionante, oempreendedor encaminhou como anexo do Ofício a

844/2Õ14/CGMAB/DPP (protocolo n? 02001 008507/2014-31) copia do Ofício DNIT_Ven

017/14, de 30/04/2014, que contem üma tabela de avistamento das espécies liadas na

ondicionante. quais sejam: Trichechus inunguis (P^^^JT^'^f^SÍ

c

(boto cor-de-rosaj eSotalia fluviatilis (tucuxi), durante as atividades relacionadas com a
dragagem emonitoramento ambiental Em.resumo, durante todo operíodo nao houve
registro de avistagem de nenhum exemplar do peíxe-boi-da-amazônia mas oram
avistados 2(dois) exemplares de tucuxi, em 10/03/2013, nas localidade*# Sao Carlpse
Curicacas, durante as atividades de coleta de sedimentos; e Hum) W*V*»*>
boto-cor-de-rosa, no período de 10 e11/03/2013, na localidade de Sao Carlos, ambém
durante acoleta de sedimentos Durante adragagem do trecho Tamanduá, bem como nas
atividades de coletas dds monitoramentos não foram avistados exemplares das espécies
citadas.

Condicionante atendida

Omdiclcmante-2^1iLJgruflrania rig EdraauffftAiPMsntal

Documento analisado: Relatório de Execução do Programa de Educação A
IBAMA
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(PEA) -Protocolizado em 12/05/2014 (protocolo n» 02001 008507/2014-31).

SciS0Sof COm° *T?Dded0t aAdminist^ão das Hidrovias da Amazônia
d ^ ^ , . ai:>Poiwsstuwii) Solicita-se que para os próx mos relatórin<- n„~m„ ,*

ESSS?^™Sela retarad0: to»d° ^ •- s
^OiTUirÜdarleile Papagaios • .

p«S5^
•2?
reahzadas dinâmicas..participativas, desenvolvendo oMapeamento "das
Forças/Fraquezas edemandas socioambientaistia comunidade particifanto sendo'
hstadas oportunidades de melhoria evirtudes/pontos ase manter. Diante daístagem íet

nas reuniões com acomunidade, foi iniciado otrabalho em campo
referente àproducS
e
'
produção e

filmagem do vídeo participativo das demandas locais.

Oestudo afirma que as oficinas de vídeo geraram ofortalecimento comunitário ea

apropriação coletiva da realidade. Pronir.™ t3mb«m ~mrtedn,^ -."... /

™w

f

P°™' .ldenílflcand0 de^afios' compartilhando saberes distintos,

conhecimento e a piopna cultura da comunidade. .:

Segundo oestudo, os.temas aprovados no PEA foram trabalhados, visando o
fortalecimento comunitário afim de formai agentes multiplicadores, instruir apopulação
abuscar soluções para os problemas equestões ambientais que influenciam sua qualidade

de vida econstrução de um Vídeo Participativo cornos próprios comunitários sobre
problemas ambientais, incentivando ações de associativismo e cooperativismo local

resgate dos próprios valores e resgate de consciência ambiental.
Comunidade de São Carln<y

Oestudo apresenta o cronograma do trabalho realizado em São Carlos. Consta no
cronograma: visita dé 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-jaçunda (GICJ), por apresentar em seu
entorno três Unidades de Conservação, Reserva Extrativista do Cuniã, Estação Ecológica
do Cuniã e aFloresta Nacional do Jacundá. Cerca de 80% dos moradores possuem água
potável e todas as comunidades possuem energia elétrica. Conta com uma Unidade do
I Programa de Saúde da Família etransporte de emergência do SAMU (lancha). Oacesso à
educação érealizada por transporte escolar fluvial. Abase da economia é apesca, o
extrativismo e a agricultura, ,
lBM*A
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Segundo oestudo, em São Carlos identificou-se a oportunidade de incentivar o
fortalecimento comunitário, formando agentes multiplicadores e serem capazes nuscar

soluções dos DToblemas. Foram discutidos com os comunitários temas sobre importância

das obras de dragagem, omeio ambiente local, desmatamento, caça, pesca, guarda de
animais silvestre, piracema, contaminação pór mercúrio, gestão ambiental, associativismo .
e cooperativismo, dentre outros. •

Foram realizadas oficinas de educação ambiental com acomunidade em geral, oficinas de

Educomunicação, oficinas de recortes e colagens sobre os problemas ambientais eas
virtudes ambientais da comunidade. Foi realizada também oficina de PEA para a

Constiução Participativa de um Viveiro Experimental de Produção de Mudas de

Castanheiras, visando incentivar orefloiestamento e a agroindústria da castanna. a

c

Associação Comunitária das Comunidades Pesqueiras eExtiativistas de Sao Carlos
(ACCPESC) disponibilizou madeira eareia, enquanto que aconsultoria ofereceu material
de construção emão de obra. Já aSecretaria de Meio Ambiente disponibilizou engenheiro
florestal para a oficina.

Oestudo infornia que foi realizada oficina de PEA com estudantes da escola Major
Guapindala, com mostras de filme educativo e palestras..
- - . • • • /

r^rartqri^çSo da região CuülMm

Oestudo apresenta ocronograma do trabalho realizado na comunidade. Consta no
cronograma: visita de levantamento de informações/diagnóstico inicial, reuniões eoficinas
de educação ambiental.

•.

Segundo oestudo, essa região tem um processo, de organização sociopolíticâ muito

influenciada pof Porto Velho, possuindo quatro organizações comunitárias: Associação

Comunitária de Moradores e Produtores. Rurais e Extiativistas **Ç0™™™™(ASCOMOPRE), Associação de Mulheres Ribeirinhas de Cujubim Grande (ASMURI),

Associação dos Produtores Rurais da Linha da Amizade (ASPRULAM) eAssociação de
Pequenos Agricultores da Linha de Cujubinzinho.

c

De acordo com oestudo, aregião encontra-se em grande processo dedesehvoMmento
econômico esocial, com-implantação da Agroindústria de polpa de frutas, construção do
feiminal de Estoçagern de Giãos da Transportadora Bertollini, novo posto policiale
aquecimento do comércio local. Aregião possui posto de saúde coordenado por agentes

*de saúde, energia elétrica 24h por dia, acesso atelefonia fixa Osaneamento básico e
precário, para oabastecimento da água, apopulação retira água do rio ou utilizam poço
artesiano e não existe esgotamento sanitário. Apresenta outro problema: nao ha coleta de
lixo naregião, os moradores queimamo lixo-

Aregião possui três escolas (duas municipais euma estadual) que atendem aos alunos das •M
comunidades e há transporte escolar público terrestre e fluvial. Aeconomia baseia-se era
Í3ÃMA
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NovaSUS;"írèntOí0PEA' comP~™-o-dores deCujubim

Durante o'Z^T ? ^ *de QUtl3S IocaIidades Pr«* àCujubinzinho.
Sl™ f ' °'am aPresentadas listões sobre ainexistência de compensação

SESfflr* da dra9a9enÍ 6°UttaS *** ^ de compensaçãTsSdo0

SStrto^a^Ã^
n° PEAfortalecimento
(apr0Vad°S P°rcomunitário
J^anças'cnara
omunitárias
loca s toram trabalhados sob dois aspectos.exercer a

2K1.9 ?«g* "*** P-esso decisório sobre aces^~
£

SwdTàt^ •"t31^31 Foianíredizadas0ficinadeMund°»m

aiunos.e üucina de Vídeo Socioambiental com as comunidades
Comunidade de Humaitá

'

-

Oestudo apresenta ocronograma do trabalho realizado em Humaitá. Consta no

cronograma: ambiental
visita de levantamento de imW»<S8etfd3adnéstteo
btírta -«uu^^ufianas
«« - XI!
deedücação
'
S-óstico inicie,

•riiv^tT°
pStUd°' °S °fCÍT de PEA tGVá ampIa PárticiPaÇão da comunidade (públicos
diversos). Foram realizadas" dinâmicas, palestras e oficinas para sensibüizar e
conscientizar os participantes sobre anecessidade de preservação da qualidade ambiental.

Como pubhcos-alyo prioritário do PEA foram definidos como os.pescadores da Colônia de

Pesca de Humaitá eos estivadores da Associação de Estivadores locais. Otema principal

abordado pelo PEA foi gestão de resíduos, oportunizando debates òdiscussões sobre
implantação de coleta seletiva, aterro sanitário, entre outras questões relacionadas.

OPEA apresentado', apesar de trabalhar aspectos relacionados aparticipação popular.

controle social e questões sobre cooperàtivismo, parece muitas vezes fundamentar as
ações em questões sobre gestão de resíduos e palestras de caráter ecológico. Entende-se
que as ações sobre necessidade deimplementação de programas voltados ao correto
tratamento dos resíduos sólidos e à disseminação de informações ambientais são
importantes, entretanto oprocesso educativo não pode restringii-se à tais questões,

principalmente se inseridos no contexto do licenciamento ambiental onde amotivação'

principal para oestabelecimento 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 nò diagnóstico realizado no PCS.nos

próximos programas de educação ambiental ou justificativa da não inclusão j
iS"W4
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Quanto ao PEA realizado em escolas, ressalta-se que oPEA em escolas somente deverá

ser realizado caso esteja sofrendo algum impacto da atividade, pois écompetência do

MEC. Oestudo cita que há transporte fluvial paiaalunos. Solicita-se que para aspróximas

dragagens apresente alguma medida para não atrapalhar otransporte de alunos para a
escola, caso exista algum impedimento ou justificativa.

Quanto aos questionamentos referente àpesca, 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, oprograma apresenta-se coerente como proposto na IN 02/2012,

necessitando apresentarpara as próximas atividades de dragagem alterações descritas ao

' longo da análise do PEA.

Programa de Educação Ambiental para trabalhadores da draga (PEAT)
OPEAT apresenta objetivos coerentes com oprograma realizado no âmbito do
licenciamento ambiental Apresentou como temas:

-aimportância das obras de dragagem para ocrescimento econômico da região;
-introdução à segurança, higiene e medicina do trabalho;

-prevenção econtrole de tíscôs em máquinas, equipamentos einstalações;
- o ambiente e as doenças do trabalho;

-proteção do meio ambiente, proteção contra incêndios eexplosões egerência de riscos;
-questões relevantes sobre aFloresta Amazônica edemais temas relevantes.
Sobre otema "a Importância das obras de dragagem para ocrescimento econômico da
região", esta equipe considera como propaganda do empreendimento, sendo solicitada a
sua retirada nas próximas edições do programa ea inclusão de tema sobre convivência

c

com a populaçãoIpcal

Oestudo 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.

OPEAI realizado está deacordo com a Instrução Noimativa do Ibama na 02/2012 e com a
Nota Técnica 39/2011-COPAH/CGTMO/DIL1C/IBAMA, devendo suae ações serem
continuadas, observando a solicitação feita na análise ^f^
IBAMA
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Condicionante atendida

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 eimprensa local. Entre julho eagosto de 2013, foram
^™ fa7^,VÍSltíaS-auS.COmUnÍdadeS consideiadas próximas das áreas de dragagem:

SSÍmÍ
ÊSPSPS <Taffianduá- <***>* Grande, Cujubinzinho eMutuns)/São
Cailos/RO(dis rito de. Sao Carlos eCuricacas); Papagaios/RO; ecomunidades próximas à
2E1
J as principais
'Retir°'
°Umaèpúblicas,
d° Caçote'
Flexal
aeLaranJaI
2)- Foram
visitadas também
instituições
jornais
televisivose
impressos,
como
também rádios locais.

•

,-

. Segando oestudo, foram realizadas aCampanha de Esclarecimento (antes da dragagem)

e a Campanha de Fechamento, entre agosto esetembro de 2013, somente com as

comunidades de Cujubjm/RO eHumaitá/AM, pois houve elevação no nível das águas do

rio Madeira e nao foi mais necessário a realização de dragagens. Foram realizadas
tamDem a Comunicação Institucional e Assessoria de Imprensa junto ao público

indiretamente afetado com distribuição do material informativo do PCS..

Oestudo fez um mapeamento das comunidades situadas próximas aos trechos a serem
dragados- Foram utilizadas as informações do Programa de Educação Ambiental da Usira

Hidrelétrica de Santo Antônio eda Secretaria Municipai.de Coordenação Geral do Interior,

além de visitas às comunidades.

'

•

-

Segundo oestudo, a economia das comunidades épautada de acordo com aépoca do ano,
: sendo em geral extiativistas de castanha, açaí e pescadores.. Há ainda ocultivo de milho,
melancia ecriação 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 naregião 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 háescolas, o que obriga os alunos a estudarem em
Cujubim Grande, sendo o deslocamento feito por meio fluvial.

Ácomunidade de São Carlos é a maior da região, já a comunidade de Curicacas possui
duas igrejas e uma escola até o 49 ano, Paia os alunos que cursam a partir do 59 ano,
precisam deslocar-se até São Carlos, j
SmMA
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Acomunidade de Papagaios pertence à iegião de Calama. Segundo oestudo, o lídei-da
comunidade informou que a pesca na região ocorre no lago (não foi informado a
localização do lago e nem o nome), pois há.réceio de contaminação de mercúrio Teme
que, caso necessite pescar no rio, a dragagem pode espantar os peixes è piejudiçar 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 1é 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.

c

Segundo" oestudo, em todas as comunidades visitadas foram levantadas dúvidas sobre a
dragagem, quais impactos possíveis de ocorrer, sobre odesbarrancamento das margens
(se adragagem poderia aumentar esse fenômeno), eefeitos da Usina Hidrelétrica de Santo
Antônio. Aequipe do PCS esclareceu que oobjetivo do programa éinformar àpopulação
sobre a dragagem eque posteriormente seriam trazidas informações devidas,
Para opúblico indiretamente afetado, foram realizadas visitas em Humaitá/AM e Porto
Velho/RO. Em Humaitá, visitou:se a Secretaria Municipal deMeio Ambiente e Turismo, a

Associação de Pescadores, rádios locais e oTerminal Hidroviário. Jáem Porto Velho

visitou-se a Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, empresas de

comunicação locais (jornal, televisão e rádio), Porto Organizado eoTerminal Hidroviário
Cai N'água

Cfjrniíanhqs THP3 comunidades ribeirinhas

. O estudoinformou que a campanha de esclarecimento objetivou entregar cartazes para os

principais estabelecimentos, distribuição de cartilhas, boletins informativos erealização
de encontros e reuniões. Foram levantadas questões sobre qual seria ò impacto da

dragagem no pescado enecessidade dè compensação para opescador, em virtude da

pesca que seria interrompida. Segundo oestudo) estás questões foram esclarecidas pela
equipe de PCS.

j

Solicita-se que a justificativa dada àscomunidades sobre a pesca e não necessidade de
compensação da atividade pesqueira seja repassada aoIbama para conhecimento.

v

Foram aplicados 41 questionários sobre a dragagem nas comunidades de Humaitá e
Cujubim para traçar operfil 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.

Pprrwnipaçãn Institucional e A-Sgpftsftria de Imprensa

•4^IBAMA
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^S2SSH !eUKnÍÕ~S T institui^es Poucas paraesclarecimento das questões

Euf ?Vtl atlhu,çao defatfiais de esclarecimentos no Porto Organizado de Cai
IkZJ/ adragagem
a°rgamzad0
Porto Velh°
Alémlocais
de disponibilizar
relacionadas
para deas estações
de rádio
para repasse dainformações
informação

Para os locais que nao ocorreram as dragagens, oempreendedor emitiu notas de
esclarecimentos sobre anão realização do. empreendimento, além do realização de
campanhas de esclarecimento nas comunidades onde não houve atividades de dragagem.'
™ Hrf ™nsidsra <*u08 °Pr°3iama &Comunicação Social apresentado está de acordo

dHra a em

Possibilitando sua continuidade nas próximas atividades

Entretanto,solicita-se que seja apresentada a justificativa dada às comunidades

ribeirinhas sobre apesca eanão necessidade de compensação da atividade pesqueira E
também seja avaliada à pertinência da proposição de medidas de compensação da

atividaqe pesqueira para a comunidade de Papagaio, ná região de Calama.
Condicionante atendida

Documento analisado: Piano de Dragagem - execução dos serviços de desobstrução de

passos críticos no canal de navegação da hidióvia doMadeira, no trecho compreendido
entre Porto Velho (RO) éafoz no rio Amazonas (AM), através de dragagem de material do

leito do no. Protocolizado em 20/06/2014 (protocolo ns 02001,011356-2014-06) era

t atendimento à Condicionante 2.2 da Licença de Operação ns 580/2006.:

De acordo com aCondicionante 22da Licença de Operação n8 580/2006, as dragagens de
manutenção da hidrovia do Madeira somente poderão ser realizadas mediante autorização

deste instituto, sendo que asolicitação dessas dragagens deve ser apresentada na forma
de um Plano de Dragagem, o qual deve conter' no mínimo os. itens indicados abaixo:

(i) baámetría prévia dos locais a serem dragados, informando osvolumes de sedimentos a
"serem removidos em cada um dos passos e indicando em mapas asáreas 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 õ 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 hidroviado Madeira '.,
MAMA
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Sequndo ocronograma apresentado, otempo previsto para duração da atividade,

incluindo amobilização, desmoralização será de 180 dias. Sendo que a previsão para
realização da dragagem propriamente é de 120 dias.

(ü) caracterização dós sedimentos aserem dragados conforme legislação vigente,
incluindo apresentação da malha amostrai Devem ser expostas as metodologias de
amostragem e ae anause, alem oe especpcoaos o* amn.es oe quanuju^i,
parâmetro analisado;

e

Conforme consta no Plano de Dragagem, para acaracterização 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 aeste
instituto eavaliados por meio do Parecer n» 5297/2013 Em relação àgranulometna 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 as

análises químicas, que as amostras apresentaram baixas concentrações dos P^etcos
analisados, quando comparadas aos limites de quantificação da Resolução CONAMA

454/2012, estando assim, livie de contaminações Apesar de nao ter sido realizada a
caracterização dos sedimentos no âmbito do Plano de Dragagem apresentado, esra eqmpe
considera que o item foi atendido.

Entretanto, paia manter ohistórico eincrementar obanco, de dados das características

granulométricas efísico-químicas dos sedimentos dragados, recomenda-se que seja
realizada pelo menos uma amostragem em cadatiecho onde se pretende realizar a
dragagem. As amostras coletadas deveiaq ser caracterizadas considerando os parâmetros
- estabelecidos na Resolução CONAMA ria 454/2012. Á

IBAMA
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(üi) descrição metodológica da execução da dragagem.

ífiSÍSS
de^eíUÇ!°
da a^dad3
dra^em
« apresentada
no Plano.
Foi
informado que será
utdizada uma
draga de de
sucção
e/recalque,
sendo que serão
dragados
os trechos indicados em mapeamento eapresentados na Tabela 1. Ocanal de naveqacao

possui cerca de 75 mde largura, por 3mde profundidade e. de acordo com o

Zlo^:ZPTítÜC0 r:aiÍZad0' S6râ° dlagad0S 0S Ioeais *«** dotL, de

SranaS «Ti i n a enCOntrai-se acima da cota** Como já indicado, os sedimentos
pvSÍ«T
Çaí°S ^dosPr°PrÍ0
rÍ° (prÓXÍm°
a0S *eehos
dragados), era locais que
evitem
oretorno imediato
sedimentos
para ocanal
de navegação,
Condicionante atendida

^^sâmãat^ãã^miâzsmLâ&S^mm^ Colete fiTkranifaufHcrÍ3l
Era relação às condicionantes específicas da Autorização de Cantora Cofetk e n-s-o-te

Süm??EÍfT
?£3^ 281/2°13' °eraPreènd^or encanunW~por meio dOOffcio
844/2014 (protocolo n« 020011008507/2014-31, de 12/05/2014) um relatório contendo as

seguintes informações:

i

•. •

«Aequipe técnica responsável pelas coletas, com respectivas funções enúmero do ClF. Os relatórios consolidados finais dos monitoramentos de ictiofauna, comunidade

bentônica eplàncton (os mesmos entreguesem atendimento às condicionantes da LO
580/2006-Retificada);

»Declaração do coordenador se responsabilizando pelo conteúdo dos relatórios;

»Cópia de expediente enviados àinstituição 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 àinstituição 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 cooidenação regional do Madeira daFUNAl, informando
sobrea realização das atividades de monitoramento no Rio Madeira;

<Ná versão digital dadocumentação 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 bentônicos; 4 amostras de ntoplâneton; e 2 amostras de
zooplâncton coletados em trechos a serem dragadosda Hidrovia do Rio Madeira,

• Consta ainda justificativa de que oLaboratório de Ictielogia ePesca da Fundação j.
IBAMA
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Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está procedendo ao tombamentò das
amostras da ictiofauna;

Esta equipe ressalta que aAbio n» 231/2013 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 comprobatórios.
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.

Éimportante observar que os relatórios deverão ser enviados ao ISAMA em uma versão
impressa euma 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 àdragagem 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, quesejarealizada peto menos uma amostragem em
cadaponto onde for realizada a dragagem

Além disso, sugere-se que seja agendada reunião com oempreendedor e equipe técnica
da consultoria paia discussão e esclarecimentos das recomendações e sugestões
apresentadas no presente parecer, caso necessário.
As principais questões apontadas são resumidas a seguir:

- No monitoramento daictiofauna, incluir, caso disponíveis; dados comparativos deoutros
levantamentos feitos nas proximidades dos trechos dragados;

C

- No relatório da macrofauna bentônica, apresentai esclarecimentos quanto às
denominações dos períodos de-vazante e de águas altas (pag. 7e 33 do relatório,
respectivamente);

;Nò 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); ,r
IBAJ4.A
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mes0mPor°nüf
*? ^f! Ambienta»- ^tífloar oempreendedor responsável para o
mesmo que consta na LO n* 580/2006-Retificada, ou seja para oDNII;
tofi a°,Pr0gJama d6 ComunicaÇão Social, recomenda-se aretirada do item "a
"«Portamcia^das
obras de dragagem para ocrescimento econômico da região" eainchTsão
do tópico sobre "convivência com apopulação local";

mS?H°S quesüoname_nto« refeientes aP^ca, avaliar apertinência da proposição de
^stiftat£,CrPe~nSaÇa0 da atfdade P8SC*U8Íia ou que sejam apresentadas as
comunid^d
p"30 neiCes3idade
d^*ade medida
comunidade de Papagaios,
na região
Calama;.compensatória, inclusive para a

J
/

-Quanto ao Plano de Dragagem, recomenda-se que sejam realizadas amostragens dè pelo

menos um ponto em cada trecho a ser dragado/ Essas amostras deverão ser
caracterizadas considerando os parâmetros da Resolução CONAMA n« 454/2012,
Éoparecer. Àconsideração superior

...

Brasília, 09 de setembro de 2014

Fernanda Ma^unü Tákèda.
Analista AmhientaTda COPAH/IBAMA
t.lalcunai tbstóáa
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Verônica Moreira Ramos

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
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A sua Senhoria o Sr.
Jair Sarmento da Silva

Coordenador-Geral de Meio Ambiente

Departamento Nacional de Infra-estrutura deTransportes

SAN Quadra 03 Lote A. Sala n°1340
70040-902

u

Brasília-DF

'-p

„.&•-

Fone:(61) 3315-4185

'&*f<*'
9

Assunto: envio de. Notificações 511485-B e 511486-B referente à informações da Hidrovia do rio
Madeira, nos Estados do Amazonas e de Rondônia.
•

Senhor Coordenador-Gral,

1.
Reportando-me ao licenciamento ambiental das intervenções de manutenção da Hidrovia do
rio Madeira, venho informar da necessidade do envio de informações complementares relacionadas à
condicionantes 2.8,2.11 e 2.12 da Licença de Operação 580/2006.
2.
Assim, encaminho em anexo as seguintes Notificações abaixo:

- Notificação 511485-B: Apresentar a área total (m2) de intervenção em Área de Preservação .
Permanente do rio Madeira para a instalação das 204 placas de sinalização da hidrovia.

- Notificação 511486-B: Apresentar a destinação final (locais e coordenadas geográficas) do
volume de 1618m3 de madeira retirada do rio Madeira na manutenção da hidrovia,
identificando os recebedores do material.

3.

Tendo em vista a celeridade necessária para envio dessainformações, solicito o atendimento

do prazo descrito nas citadas Notificações

Atenciosamente,

Sebastião
Pires
iao Custódio
Custói
Diretor de Licenciamento Ambiental
IBAMA

Recebido no Apoio ds
CGMAB/DPP/DNIT
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511486
SÉRIE B

01. NOTIFIQUEI O INTERESSADO
HORA

DIA

02. REGISTRO NO IBAMA

ANO

frÇ DO
no wnTicií^Ar.^*'
03. ATIVIDADE
NÕTIFICAD
,'CADO

MÊS

04.CÓD. UNIDADE/CONVÊNIO

.05. NOME COMPLETO
•

• ••

07. ENDEREÇO

08. BAIRRO OU DISTRITO

'-:

"-

06. CPF/CGC

i-i

;

• -

09. MUNICÍPIO (CIDADE) ,"
—

M2. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

•
•

10..CEP
.

-•

11- U.F.

•

.•>

m>\

- Ktm

•

ONOTIFICADO DEVERACOMPARECER AO IBAMA NO ENDEREÇOAO LADO. NOPRAZO DE

tííSmI*%
%

13. ENDEREÇO DE APRESENTAÇÃO

D /ÍA C !
r 330 DOCÓDIGOPENAL. •

mii¥M

14. LOCAL

, ,~,-Bino» o j

17. PESSOA RESPONSÁVEL CASO OINTERESSADO NÃO ESTEJA PRESENTE"
.

'1B

f

•

^

15. ASSINATURA DO NOTIFICADO, £

. NOME COMPLETO
—

ENDEREÇO

--

•

.

[

———
16.CARIMBO EASSINATURA DO NOTIFICANTE

BAIRRO/DISTRITO

,\ ; •

:••,

MOD. 07.008 • ,

. .

cep ••;

MUNIClPIO/CIDADE .

•"

:

'

~\rm.

U.F,

1--1

'---

1'VTA-PROCESSO;

VIA- NOTIFICADO;

3' VIA - OKGAO EMITENTE
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511485
SÉRIE B

01. NOTIFIQUEI O INTERESSADO

HORA •

DIA

02. REGISTRO NO IBAMA

ANO

03. ATIVIDADE DO NOTIFICADO

MES

04. CÓD. UNIDADE/CONVÊNIO

!
05. NOME COMPLETO

'.

•,-••-

L

06. Ç.PF/CGC.
'

07. ENDEREÇO

08. BAIRROOU DISTRITO

09. MUNICÍPIO (CIDADE)

10. CEP,

11. U.F-,

..'; 12. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

l -."

ONO.i IFICADO DEVERACOMPARECERÃO IBAMA NO ENDEREÇOAO LADO NO PRAZO DE
^_^1 DIAS. A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO DESTA NOTIFICAÇÃO PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTO(S) SOBRE 0(S) FATO(S) DESCRITÒfS) 'ACIMA ONÃO
COMPARECIMENTO PODERÁ CONSTITUIR CRIME EM DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO
130DO CÓDIGO PENAL.'

.

'

Wg\

13.ENDEREÇp DE.APRESENTAÇÂO

^y(iã&l%M • . i

.

fl m

j«

14. LOCAL

-ATJ^

.57. PESSOA RESPONSÁVEL CASO OINTERESSADO NÃO ESTEJA PRESENTE
NOME COMPLETO

do-i :M
,ÍA\

W

* r. Rubria

15. ASSINATURA DO NOTIFICADO,

ENDEREÇO

16.CARIMBO E.ÀSSINATURA DO NOTIFICANTE.
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Tel.: (Oxx) 61 3316-1071, Fax: (Oxx) 61 3307-1801 -URL:,http://www.ibama.gov.br

OFICIO N°/Í3^/2009.DILIC/IBAMA

Brasília, |3de k^V^Wf de 2009

A sua1 Senhoria o Sr.
Jair Sarmento da Silva

Coordenador-Geral de Meio Ambiente

Departamento Nacional de Infra-estrutura deTransportes
SAN Quadra. 03 Lote A. Saiam11340
70040-902
Brasília-DF
Fone: (61) 3315-4185

Assunto: envio de Auto de Infração relacionado à Hidrovia do rio Madeira, nos Estados do Amazonas e
de Rondônia.

;".';.

Senhor Coordenador-geral,

1
Após análise das informações enviadas por esse DNIT, bem como documentos apresentados
no processo de licenciamento ambiental das intervenções de manutenção da Hidrovia do no Madeira,

venho informar da necessidade de aplicação do artigo 43 do Decretp 6514/2008, devido <a

ocupação/intervenção irregular de 22.848 m2 de APP para jnstalaçãp de placas de sinalização na hidrovia
sem a devida autorização do IBAMA.

2

Desta forma, envio em anexo o Auto de Infração n° 635544-D, bem como solicito que quaisquer

intervenções nas margens do rio Madeira sigam os >procedimentos constantes das condicionantes
Condicionantes 2.11 e2.12 da LO, quanto ao envio prévio ao IBAMA de informações básicas para analise

eemissão da respectiva Autorização para qualquer intervenção em Área de Preservação Permanente do no
Madeira.

c

3. '
Ainda informo que, caso haja. transporte fluvial ou terrestre da madeira retirada do leito do rio
Madeira para possíveis recebedores, esse transporte deverá obedecer alegislação incidente, com aemissão
dos respectivos Documentos de Origem Florestal ou Guias Florestais. Lembro que tais procedimentos ja
foram devidamente informados a esse DNIT em reuniões etratativas anteriores, e inclusive constam das
Condicionantes 2.9 e 2.10 da LO.
Atenciosamente,

Sebastião Custodio Pires

Diretor de Lice íciamento Ambientai
IBAMA

>ô

Recebido no Apoio da
CGMAB/DPP/DNIT
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ADVOCACIA
CONSULTÕR1

UNIÃO
UNIÃO

CÂMARA!)

§ÇÃO .
ÃO FEDERAL

E ARBITRAGEM DA

TERMO DE REUNIÃO mÓ2^#Í/ifJCAF/CGU/AGU-THP
PROCESSO N°

00400.009868/2011^23

CONCILIADORA:

TRAIS HELENA

FERRINHO PÁSSARO
00400.009041/2012^

C
ASSUNTO

Procedimento cor.

ffiur controvérsia jurídica acerca de

discussão |sobye
manutenção rotina

I licenciamento dè atividade de
lidròvia do Rio Madeira.

Auto de Ipl
agravada pára R$45

mlta fixada em R$240.000,00,

Procedimento j<;òli^íjtiàíórl^

iir controvérsia jurídica acerca do

Auto de Iniráçábjrif í

$ em 13/11/2009, com multa fixada

em R$57;120,0í
preservação pérmâr
de placas dè sinal

INTERESSADOS

de intervenção em área de
ão do IBAMA, para a instalação
Rio Madeira.

ente e dos Recursos Naturais

Instituto Brasile
Renováveis - IBAMA

Departamento Nacional de Infráestrutüra de Transportes - DNIT
DATA
HORÁRIO
LOCAL

26 de fevereiro de 2014

INÍCIO

14h30

TERMINO

17h00

Sala de Reuniões I da Câmara de Conciliação e Arbitragem situada no
Edifício Sede II da AGU, 3oandar.

REGISTROS E DELIBERAÇÕES
A Conciliadora iniciou a reunião agradecendo á presença dos representantes da área
técnica do IBAMA, da PFE/IBAMA. da CGMAB/DNIT, da DAQ/DNIT e da PFE/DNIT.
A seguir, a título de registros iniciais, a Conciliadora fez um retrospecto da reunião

realizada em março de 2013. na qual se deliberou pela adoção das seguintes providências:
1.

.

Pela apresentação de manifestação pelo DNIT ao |BAMA com relação ao Auto de Infração n° 635544-D

(falta de autorização de supressão de vegetação - ASV nas áreas onde se localizam as placas de sinalização). Para
tanto a área técnica deverá enjzamihhar a manifestação técnica nó prazo de 20 dias à PFE/DNIT, que no prazo de 20

dias, submeterá a manifesuíção técnico-juridica à PFE/IBAMA para reexameno âmbito daquela autarquia:

K_
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i

6

m

%

'Câmara de Conciliação cArbitragem da Administração Federal

.7 .

Continuação do IR N°O0l/2OI3/CÇAF/CGÍVAGt'-TIÍP

2"

Apresentação de manifestação complementar ao recurso administrativo interposto pelo DNIT nos autos do

Processo n02001.009775/2009-11. cujo objeto é ó Auto de Infração n° 635534-D para fins de apreciação e
julgamento (detalhamento das impugnações de todas as condicionantes que no seu entendimento foram atendidas):
3:
Arepresentante da PFE/IBAMA se compromete asolicitar amanutenção das suspensões dos processos ate
as providências indicadasnos itens2 e 3;

4.

Realização de vistoria técnica, com apresença de representantes das áreas técnicas do IBAMA edo DNIT

(CGMAB eDAQ), na hidrovia do Madeira (área da ASV) para verificação dos locais econdições de colocação das
placas;

5.

Arepresentante da PFE/DNIT se comprometeu asolicitar cópia do inquérito(s) policial(ais) para que se

possa verificaras providências administrativas necessárias.

Esclareceu que a reunião agendada para odia 22 de maio de 2013 foi adiada, por
solicitação dos interessados, em razão do atraso no cumprimento das providências.
Em relação à providência prevista no item 2, o Presesidente do IBAMA decidiu,

pelo não acatamento dos argumentos do DNIT, pela razões constantes no Despacho
024582/2013 GABIN/PRESI/IBAMA (fls.176) e determinou o retorno do processo (PA
02001.009775/2009-11) ao NUIP para prosseguimento do julgamento do recurso
administrativo.

Com relação ao Al n° 635544-D, referido no item 1das deliberações anteriores, o

recurso foi decidido, nos termos do Despacho 0185.130/2013 GABIN/PRESI/IBAMA, pelo não
acatamento da tese apresentada pelo DNIT e peja remessa do AI à primeira instância julgadora
para adoção dos procedimentos administrativos para homologação ejulgamento do auto.
Feitos esses registros, a conciliadora indagou aos representantes do DNIT sobre a

realização da vistoria. Foi esclarecido que. por razões de ordem administrativa eorçamentária, a
vistoria no Rio Madeira acabou sendo realizada somente em 10 de Setembro de 2013. tendo
contado com a participação dos técnicos do DNIT e do IBAMA. Que a iniciativa foi muito
proveitosa, tendo sido verificado que grande maioria das placas já haviam sido derrubadas em
razão da erosão das margens do rio.

Diante desse esclarecimento, os representantes do DNIT. do IBAMA

das

respectivas Procuradorias deliberaram pela apresentação pelo DNIT. no prazo de 30 dias. de
manifestação complementar, consubstanciada nos elementos obtidos a partir da vistoria

realizada; e outros mais que se mostrarem necessários, com vistas à apreciação e julgamento
relativa ao AI n° 635544-D.

Os representantes-do JBAMA.se comprometeram em adotar providências para o
sobrestamento do processo administrativo em tramitação na primeira instância, de forma a
Setor de Indústrias aráticas,(SÍli). Quadra 6. Lote 800; 3" andar. Sala 340. CI-:i> 7(I610-Í6(). HraMliar Dl:
icronef(6l) 2026-7691 - Endereço eletrônico: cgu.ccof@agu.gov.br
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garantir que a manifestação do DNIT e d{

autos da infração localizado no NÜIP/Rjft .%a$í

ihentes ao tema sejma encartados aos
íjresentante do DNIT fará vista dos

autos do licenciamento em curso no IBAMA.'\
•

Com relação ao AI n6 63$534-E>,eiycfr|cyfôpjá:se encontra decidido pelo Chefe da
DIMAN/DIPLAN/COADM/IBAMA, nos termos das manifestações técnicas apresentadas nesta
reunião, delibera-se pelas seguintes providências:

1- Encaminhamento pelo NUIP/IBAMA da) notificação de decisão nos termos
regulamentados, com o valor atualizado daiftiulta a ser paga;
2- Análise pelo DNIT. no prazq de JOdiassobré a viabilidade de quitação da muita
no prazo de 30dia$, a partir do récéoimento da notificação.

Os representantes da^ProciüpdoK

informar aconciliadora'sobrej|;l|id;

do IBAMA se comprometem a

,<íJa providencias deliberadas, com vistas

ao futuro encerramento do processo

ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES

c

NOMES

ENDEREÇOS

TELEFONES

ELETRÔNICOS

(com DDD)

thais.passaro@agu.'gov.br

(61)2026-7625

ruy.azcvedo@dnit.gov.br

(61)3315-4104

ASSINATURAS

f hais Helena Ferrinho
Pássaro

(Conciliadora CCAF)

Ruy Emmanuel S. de
Azevedo

(Analista em
Infraestrutura de

Transportes Ambiental/DNIT)

A

Carolina V. R. de A.

caroli na-

Bastos (Analista

vieix.ribeiro@ibama.gov.br

(61)3316-1141

Mxp

>-\~w®

Setor de Indústrias Gráficas (Sicrí. Quadra 6. Lote 800. 3°andar, Sala 3-10. CEP 70610-160. Hrasilin - DF
Telefone: lfi\) 2026-7691 - Endereço eletrônico: cgu.ccaftfagu.tuiv.br

/p

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal

-4-

Continuação do III N" OOI/SOU/CCÀF/CGt VAGli-TIIP
Ambiental IBAMA/NU1P-

SEDE)
Amanda Loiola
Caluwaerts

(Procuradora Federal

amanda.loiola@agu.gov.br

(61)3316-1733

georges.andraos@dnit.gov.br

(61)3315-8320

vinicius.laçerda@agu.gov.br

(61)3315-4804

-PFE/IBAMA)
Georges Ibrahim
Andraps Filho
(Coordenador de
Meio Ambiente

Aquaviário/CGMAB/
DNIT)
Vinícius de Lacerda

Aleodim Campos
(Procurador Federal PFE/DNIT)

V.

f-*-^..

Marcos Augusto de
Almeida Dias

(Analista de
lnfracstrutura de
Transportes DAQ/DNIT)

Hugolino Nunes F.
Neto (Procurador
Federal - IBAMA)

marcos.almeida@dnit.gov.br

(61)3315-8084

hugoliho.neto@agu.gov.br

(61)3316-1186

luças.sampaio@agu.gov.br

(61)2026-7060

Lucas de Souza

Sampaio (Estagiário Direito/CCAF)

rf

Setor de Indústrias Gráficos (SKi). Quadra 6. lote 800.3° andar. Sala 340. CEP 70610-160. Brasília - DF

Telefone: (61) 2026-7691 - Endereço eletrônico: cgu.ccaf@agttgov.br
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ITEM IPARÁGRAFO

, T"j

•

|

DA/ 00

.

15. ART.

j

A-

.": •

COM ART.

/'

ITEM/PARÁGRAFO

• tá

- ••'•'.

__________

IIEM/PARÁGRAFO

•'

10. MUNICÍPIO (CIDADE"

:

-

12. CEP

-I -I

'

-

ITEM /PARÁGRAFO

I \t-

11. UF

.'

'••'•.••••

MOD.07.034

"

2-V,A (AZUL,ADM. CENTRAL-

'

22. MUNICÍPIO

COM ART.

t ' < >1

VVIA (AMARELA)AUTUADO;

d

__

'

•-..-"-.

—______/if;AMA

HEM/PARÁGRAFO

''" •

D'

4"VIA(ROSA) UNIOAriP cuit^I-».-

26.MATRICULA DO AUTUANTfT

_

19. VALORRS

7aASSINATURA EUAKIMBO DO AUTUANTÊ

25.-0ATA DE VENCIMENTO —

^i.LUUAL DA INFRAÇÃO

1-V*,BRANCA)PROCESSO;

ü/. ASSINATURA 1)0AUTUADO"

24. DATA DA AUTUAÇÃO

CHORADA AUTUAÇÃO-

18.CÓDIS0DAMULTA

' I ,

- ...

'

07. EST.CIVIL

SÉRIE

635544

NÚMERO

^__ssss_____----?-^---» --««____.

' ••'

DAfOO.

16. ART.

ilW TITULO ELEtTOR/ C. PROFISS-

06. C. IDE

102. CPF7CNPJ

~_?B2S_K_____^

DA/DO

ITEM/PARÁGRAFO COMAR-

INFRAÇÃO DEACOROO C

13. DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO"

8. BAIRRO OU DISTRITO

06.ENDEREÇO

05. NATURALIDADE

Ü4. FILIAÇÃO

• 03. NuMt DO AUTUADO "

"'^OODACATEGORIAC^ÜÃ^-'

' -______fF^ÃO[_-MULTA •• ADVERTE

•«Mt

1 •

CD

O

CS

r\j.

»^

co

o.

cn

t*L

•o

O

o

e»

o.

ií ART.

"*«*'•

MOD.07.034

"'

.

~.UAIAUE VENCIMENTO

L^_

12-_ÇEP "

DA/DO

G.ART.

"

ITEM/PARÁGRAFO

—

t

' '•"•'• •'• '• lÁn&ísutàl

ineck©! ;•

_____

ÍT6M/PARÀGRAP0

^o,^

•

COM ART.

¥;- 5- ••• •

"

:

SÉRIE D

635544

NÚMERO

07. EST.CIVIL

'15££

-:lAn ., ......

11.UF -.;

TU. AoolNAIUKAECAKUWo DO AUTUANTE—

A':

ITEM/PARÁGRAFO

%

COM ART.

•''' '""•-

ITEM/PARÁGRAFO

-• ir,

lu. MUNICÍPIO (CIDADE)

'«•WDIGO DAMULTA

0A/00

:' /

15.ART-

41.LUUAL DA INFRAÇÃO

-

Õt>-UIUENT./TlTULOeLEITOR/C.PROFISS-

--"•••--—<-_.

rv,A(BRANOW— "^^^—^—-—W*l_
3VW(AMARELA)autuad0; ^ ^:U___S_
^^-~

"-'. ASSINATURA UOAUTUADO-

".uai AUA AUTUAÇÃO

CHORADA AUTUAÇÃO"

.

llTEM/PARAGR^ÍÕ
I

-=^____j~e^^

OSS:

|'!tM/PARAGRAFO

"•FRACAO OE ACORDO COM Q~

OA/DO

I

•

13. DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO"

09. BAIRRO OU DISTRITO

08.ENDEREÇO

Ministério do Meto Ambiente -MMA

'
-

^•-«1

.li——-.

WLyy.Jo^iz. j\j\j7.
•.»;:.- li-Wiíti

r.!V:!'.'ínlO

_

Pagarei emqualquer Banco até o vencimento
. " '

InsWuto Brasileiro do Meio Ambiente e doç R&çj rsos Naturais Renováveis -P_a
IBAMA
tto Processamento

Nosso número

_E__£

'^>-H'-íll1' ''ij£;^;::n;';'

!"•.-.-•••v-

.

[O :;:>'

_-— ,

'.'• ; •.ÍO&.lc'/

-

•

1607-1/333118-0

00930406200635544-4
• -«

;—

^ST.-W,00 •

•

18

,-c

t•>Oiis^Iito '*\bali!-v-.n\o

v

'll-íiíllÇ^ iS..

:•l OuttfM OCQUÇÚeS

- Documento válido por90 dias, apôs procurar o iBAMA

- Pa« pagamento até o vencimento ser* concedido o desconto de 30%.

I

(11 Multe í Mora

•Aplicar mulla de 10% ate. 30 dias do vencimento, após multa do 20%.

>••• Qtànn rVy^çnwc.

- Aplicar juros equivalente s SELIC acumulada, após o vencimento.
L'- Após o vencimento pagável somente nó Banco do Brasil

,-c
t i v:v-n Cüb*atfo

.. •<=

1Governo Federa: - Guia de Recolhimento da União GRU - Cobrança

• •<

í<

Sncsdfi

^?t^a/Zc> ;Á^i- ^& l^^_^^^^_f^

Racadoí Analista

f

.

001

BArjCO DO BRASIL

00199.58412 30093.040621 00635.544216 4 00

í. T-oía'ris !-%u..-i:iwilo

Dala de Vffr.cimünloi

'--" Pagável ern qualquer Banco até o vencimento
Ceilenie

•

k

Instituto Brasileiro
isileiro do Meio Ambiente
Data doOocuiTiír.io:
"5ff_ |N.ao Documento:

_Er

\ /

7

lÊsuécie dodoe:

Agência / Cód Cèífertle:

Espécto:

1607-1/333118-0

».- '•iavZuii*-. Irisi^n*6™
Data do Processamento:

5L

''>K
Carteira:

-D2Ü2

Z

e ctos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Quan(iífà<Jo:

0Ô'9fÒ?4°06200635544-4

;•:;%

"18

07.12000

_ _

InsIruçAés

i-i Desídnto /Abatimento:

- Documento válido por 90 dias, apõs'procurar o IBAMA.

(•(Outras Deduções

i Para pagamento até o vencimentossré concedidoo desconto de 30%.

- Aplicar multa de 10% até 30dias do vencimento, após multa de 20%.
- Aplicar juros equivalente à SELIC acumulada, após o vencimento. •, »

(') Multa /Mora:

Vv,

I'; Outros Acréscimos.

-Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil..
í=) Valor Cubiado-

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União GRU - Cobrança
Sacado:
Saoador Aval

~.

H

i

toQÇpÃIZTAMpr/Jlo /JàCíOrJAL '0)E

^Fn ZSfkü TJRa t>£ 7&A*)SèrZíf
Autenticação Mecânica - ^''VIA -CED6NTE

I!

#<tM*ti.**nt

.....___1

*4__

.'•• .. -. .'•

_^
-••:

001

banco do Brasil

.'>?<£* • :.

... ;'

í.OoaUlãPagamento

i :•'
i

I

00199.58412 30093.040621 00635.544216 4 000
V '-."

Data de Vencimento:,

m/i?/?gj?

Pagável em qualquer- Banco até oí vençitjipnto
venciinier

Agência / CórT.Cedénle:

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Da!a yopocumfinlo:

N. do Documento:

•M/n
UsodoSsncoi

Carteira:

c

espécie do doe.:

Açoite:

Datado Prócossãmenlo:

1607-1 / 333118-0
Nosso'número:

00930406200635544-4
_ _

EspécÍG'

Oüántidado:

veioc.

Io Documento:

18
Instruções
j
j
- Documento válido por 90 dias, após procurar O IBAMA.
- Rara pagamento até o'vencimento será concedido o desconto de 30%.

-Aplicar multa de 10% até 30 dias do vencimento, após multa de 20%.
-Aplicar juros equivalente à SELiC acumulada, após o vencimento.
- Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

L5>. 12QQO

(-IDosc, ito íAbaiirnsnto:

'

•ã

(-) Outras Deduções:
_.

(+) Multa / Mora:

(+)'Óuiros Acréscimos:
{=)Valor Cobrado:

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União GRU - Cobrança
Sacado:

SacadorAvalista^rpyip-T^^lr-^r/Q .V^CíQaML 1ò E- ' .1 ^Í<A í' ^?%i ) ÍJ&A t>£ 'T^Jl^èitU
Auienticavío Mecânica -

3' VIA - FICHA DOCAIXA

J

i

...

w~-~.—r^r—

!

.

:—•-,-•

,,- , i

,-

;—\'„.

. .-..,,

\c/ia?
Fl_J
.

ANEXO B3

a____.

V •

sfiü
** %

>•

•

Depanamsr
Wac/o.':ii.'(.'c-

intraosliutiiis.'
de Transporte

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC

35

<_.•>•

N2; 1?s964.^
DATA&jQ/'^

Diretoria de Planejamento e Pesquisa

RECEBIDO: |

Co«rc!enação-Geial de Meio Ambiente
Ofício n°J4k1 '/2009/CGMAB/DPP

* Brasília, ,29 de outubro-de 2009.

A Sua Senhoria b Senhor

DiSS Uc^iamemo Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais
SCEN-^Trechéj2, Edifício Sede -Bloco C. Brasília/DF -ÇBP:70818 900. '
Assunto: Notificações N". 5.11485-B è511486-B/IBAMA referentes"à informações compJexnentares

relacionadas ^'condicionantes 2.8, 2.11 e 2.12, da Licença de Operação n. ,80/2006, para a

dragagem de manutenção do tio Madeira

•.' U • '

•' •••'.

•. '

Referência: Ofípíò N°. 1020/2009 - DIIA&iBAM^ de 30 de setembro de 2009.

;

Senhor Diretor,

ssa Senhoria pata prestar esclarecimentos arespeito do assunto em epígrafe.
Dirijo-|né a Vossa
i • ,

1.

C

i Da solicitação.

OIB/^MA requer ao DNIT apresentar informações complemcmares relacionadas às condicionantes
2.8, 2.11 e2.1,2, da Licença de Operação o*. 580/2006, para as intervenções de manutenção da Hidrovia do
rio Madeira, por meio das notificações abaixo, de 30 de setembro de 2009.
*

!

A- Notificação n". N°. 511485-B: Área tota! (m3) de intervenção em Área de Preservação
Permanente d>rio Madeira, para a instalação de 204 placas de sinalização da hidrovia.
i

.

.

-

B- Notificação n°. N;1. 51 1486-B: Adestinação final (locais ecoordenadas; geográficas) do volume
de 1.618 ma rie madeira"retirada do rio Madeira, na manutenção da hidrovia. identificando os receí
1

do material. ;

O'
j SAN -Setor cie Autarquias Norte • Ü11301 a 3- Lote A

j Editóa Núcleo dos Transportes - Fone- (61) 3315-4000
CEP: 70.902-502 - Brasilia/pF •• www.dní.gov.br
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da Licença
Abaixo, t anscrevemos as condicionantes
2.8.2.11
lf °*
v de Operação n°. 580/2006:

,,, -Ui -1-»-—-" -4 <__?__r_ ___

emissão das dev

,ro„s/)0rt« da madeira do local * «<***. átf <. ««* <fa*«**
"2.7 / - Deverão/

j»remada, « «I dl,, os *&.os pwjelw **•*** «• «- <*•"'«"*
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,,,«„„,,,,««/ *** *.;íw«***í m^: ro"re Ma* ^ '
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j Dos prazos

Opio «_** No IBAMA pars «.adi™» do piei» I«.15 dias acoprarda er»is*o cias

,_«7fooof»9rn30d«seKmtódrÍ0M.6;é%is- 15 de omabro do 2009.

Ap„< apreçar as _i_ jurfficiv-, por „,e,o dd Oficio „, B^OOWOOMAB/DPP, de ,3

*__ dt M09, pretoUdo „» »- data uasse !__, o. DNIT soiicitoa ^J.^ ^
mais I, diasja.oa.ar do dia ,4 de ou.anro d= 2009, passando aexpirar era 29 da outubro de 2009. )
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Do atendimento

_

1

0.1.

' Notificação'n°.-N^5l 1485-B.

»„ o-? íMRm- obtida daseguinte forma.

„de„ a-—:-X„e„,o) i nimm _,*piaeas j» * de ^ de
C

(conWsUoOa, de ^ ^

,

fe =Área total de limpeza (intervenção) - 22.848nr
i r_m/AUl 00-=(22.848 /I.100.000.000)K100= 0,002%.

It^-clcLnto deS^stitmo , placas, estavam msta.das antes da emtssat
•

i

3.2

C

Notificação n°.N°. 511486-B.

\ oOftolo n-. 0232/2009/AMiMOC. d... de 'odtui.ro de 2009: «ne», raspo,* aes,
J li U ca,*™ as _ aeces prestadas .esse
» « *?
deira à comunidade tocai.

Notificação, ao tnesmw ......rr, —

?

ri0 Mad=i,a eas tratat.vas. no soaddo de possioüdar adoarão da rn.de,
,

\~. .1- „,„,i« ,-.» à r.r>mn.mdade tocai.

Atenciosamente

armento da Silva

Uerat de Meio Ambiente

SAN -Setor de Autarquias Norte -<*^VÍ8Í*

Edifício Núcleo dos Transportes -Fofl*J"í»™ V

CEP; 70.9Ü2-902 -BrasflfâfOF -www.rtJfl.flSV.br .
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DÊUT
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente
Ofício n^iSgTCGM/CGMAB/DPP

DIG11UZAD0 NO IBAMA
Brasília,Oí5 de novembro de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor

Marcus Vinícius Leite Cabral de Melo

Coordenador Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis - CGTMO
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF.

Assunto:

Solicitação de AUTORIZAÇÃO para Desassoreamento do rio
Madeira de mais dois trechos de dragagem.

Referência:

Ofício n° 0174/2013-GSAHIMOC, de 04/11/2014.

Anexos:

Ofício n° 0174/2013-GSAHIMOC, de 04/11/2014.

NOTA TÉCNICA N° 38/2014 - NON/AHIMOC, de 03/11/2014.
3 Mapas batimetricos do Passo Papagaios.
3 Mapas batimetricos do Passo Miriti.
x

Senhor Coordenador Geral,

1.
A batimetria indicou a necessidade de dragar os trechos de Papagaios e
Miriti, no rio Madeira, que não constam no Plano de Dragagem aprovado por esse

Instituto. Dessa forma, solicitamos AUTORIZAÇÃO para dragar e para a realização da
coleta de material biológico, uma vez que a Autorização n°. 518/2014 vincula os trechos
ao Plano de Dragagem.
2.
As empresas responsáveis pelos serviços, tanto da execução quanto as de
Monitoramento Ambiental, do Programa de Educação Ambiental e do Programa de
Comunicação Social estão mobilizadas aguardando uma posição do DNIT para iniciar os
trabalhos.

3.
Os dados de coleta de sedimentos e bentos de Papagaios foram entregues
na campanha do ano passado e neste ano serão realizadas novas campanhas. No caso do
Passo do Miriti, não consta em nossos registros que foram coletados, entretanto, ambos
serão enviados posteriormente, quando da referida autorização.

4.

Informações complementares constam naNOTA TÉCNICA N° 38/2014 -

NON/AHIMOC e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Respeitosamente,
De ordem,

George-s ibrahim Andinos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário
SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A

Edifício Núcleo dos Transportes - Fone (61) 3315-4000
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Ofício n° 0174/2013-GSAHIMOC

Manaus. 04 de novembro de 2014

Senhor Diretor.

-o cumorimenta-io. em atenção à instrução da Chefia do Núcleo de Obras e Melhoramentos

desta Administração (NOM/AHIMOC), apresentamos a essa Diretoria de Infraestrutura Aquaviária

(DAQ/DNFT) exemplar da NOTA TÉCNICA N" 38/2014-NOM/AHIMQC e anexos, referenre a
Autorização do IBAMA para a Coleta e Captura de Sedimentos nos Pontos Críticos conhecidos como
Papagaios, em Rondônia, e Miriti no Amazonas.

Na oportunidade, solicitamos a possibilidade do encaminhamento da referida documentação à

Coordenadoria Geral do Meio Ambiente(CGMAB). objetivando as providências cabíveis.

RcsDcitosamente.

Wiíson Wolter Filho
SuDçríntendente - AHIMOC
/

Ao Senho:

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Diretor de Infraestrutura Aquaviária DAQ
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
SAN Quadra 03 Lote "A" - Edifício Núcleo dos Transportes, 3o andar, sala 32-14
)F

CEP 70.040-902

ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL - AHIMOC
Rua Marques de Santa Cru/. n° 264 - Centro

CEP 69005-050

Manaus - Amazonas

CXf.C06.347892/0004-20 - Fone: (092) 3633-3061 Teleiax: (092) 3232-5156 - www.ahimoc.com br
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MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

CODOMAR

f»IS »!C0 t >AI5 SCH«OEÍftA

NOTA TÉCNICA N° 38/2014-NOM/AHIMOC

ASSUNTO:

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO IBAMA, PARA COLETA E
CAPTURA
DE
SEDIMENTOS
NOS
PONTOS
CRÍTICOS
CONHECIDOS COMO PAPAGAIOS NO ESTADO DE RONDÔNIA RO E MIRITI NO ESTADO DO AMAZONAS.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO

L

REFERENCIA:

(DESASSOREAMENTO) DE CALADO OPERACIONAL A HIDROVIA
DO MADEIRA, AO LONGO DE 1.086 KM, NO TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE PORTO VELHO (RO) E A SUA FOZ NO
RIO AMAZONAS

1. DA NOTA

A nota técnica em questão tem como objetivo principal solicitar autorização para coleta
e captura de sedimentos em ponto critico jiãcksinajizado no plano de dragagem, em
vista do comportamento dinâmico do rio Madeira, que apresenta significativas
alterações ao longo de seu leito em função do ciclo hidrológico, ocasionando alterações
consideráveis, tanto nos trechos críticos a serem dragados como também nos volumes
de cada trecho.

Os Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental do rio Madeira (EVTEA),
serviço contratado pela AHIMOC/CODOMAR/DNIT no intuito de apontar
melhoramentos na navegabilidade do rio, abalizou na sua conclusão, necessidade

premente de se contratar empresa para a execução dos serviços de dragagem no rio
Madeira e com isso apresentou levantamento batimétrico com pontos críticos
encontrados na data de conclusão dos estudos.

Com isso, foram apresentados, conforme "Plano de Dragagem", protocolado no IBAMA
no ano de 2014, levantamentos batimetricos executados pela empresa contratada,
confirmando a necessidade de sua realização, conforme gabarito do canal de
navegação definido a partir do estudo atualizado no momento.

Contudo, no mesmo estudo, confirma-se a característica do rio Madeira ser um rio que
ainda procura seu canal definitivo, não apresentando desse modo seu canal
preferencial permanente. Sendo assim possível então, a variação de sedimentos e toda
a extensão do mesmo.

Os trechos críticos e o volume total foram apresentados no quadro a seguir, conforme
os estudos atualizados pela campanha de batimetria no início de 2014:
•*-.

———

ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL - AHIMOC
Rua Marquesde Santa Cruz N° 264, Centro - CEP 69.005-050 - Manaus - Amazonas
CG.C 06.347.892/0004-20 - Fone: (092) 3633-3061 Fax: (92) 3232-5156 - www.ahinioc.coin.br
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MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

CODOMAR

KM DE

REFERÊNCIA
1
2

3
4

5

(M3)

Latitude

Longitude

Latitude

Longitude

06°07'15.08"S

06r50'8.05'W
062°40'42.85"W

06°06'10.15"S

06r48'16.65"W

746

TRÊS CASAS

350.661.58

06°57_.77"S

062°40'14.03"W

06°58'24.88"S

788

CINTRA

7.216,13

07°07'20.68"S

062°52'25.58"W

07*09'37.46"S

062°53'35.22"W

945

ABELHAS

25.590,97

08"13'49.96"S

063°14'20.71"W

08°13'54.32"S

0m'WA5.n"^i

949

POMBAL

13.484,31

08°1259.56"S

063°16'18.88"W

08°12'38.57"S

063°16'39.74"W

CURICACAS

110.517,28

08°16'15.53"S

063° 22'48.57'W

08°17'28.00"S

. 23'18.88"W

MUTUNS

64.887,88

08°33'23.23"S

063°39'11.87"W

08°33'23 48"S

063°
38'48.32'W

COJUBIM

46.235,40

08°34'14.82"S

063°42'12.95'W

08°33'57.20'S

41'24.39-W

TAMANDUÁ

231.745,51

08°3740.86"S

063° 49'44.06"W

08°38'14.47"S

50'58.51"W

TOTAL

1.085.646,46

':, •'•

063°

063°
063°

1062

9

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS (FIM)

235.307.40

1046

8

DRAGAR

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS (INÍCIO)

MARMELOS

1040

7

CRÍTICOS A

VOLUMES

55!!

973

6

BRÂSO.

MISHICOtMISSÍHKHUUÍ

TRECHOS

PONTOS

IMUli

Todavia, na batimetria prévia realizada pela empresa INTERNAVE, em setembro de
2014, contratada para executar os levantamentos batimetricos que antecedem e

confirmam os serviços de dragagem, foram vislumbrados outros pontos críticos,
provavelmente em decorrência da alteração do leito do rio, provocada pela alta
correnteza do rio Madeira. São eles: Miriti e Papagaios (verificar croqui levantamentos

batimetricos em anexo). Verificar quadro em anexo:
TRECHOS

KM DE

VOLUMES

COORDENADAS

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS (INÍCIO)

GEOGRÁFICAS (FIM)

PONTOS

REFERÊNCIA

CRÍTICOS A
DRAGAR

(M3)

Latitude

Longitude

Latitude

Longitude

1

676

MIRITI

249.167,00

06°34'48.93"S

U61°48'16.65"W

06°37'45.08"S

062°21'6.65'W

2

917

PAPAGAIOS

191.532,00

08°11'11.79"S

062°40'14.03"W

08°18'34.54"S

062°59'4.72'W

J
Com as constantes oscilações hidrológicas ocorridas no rio Madeira, provocadas
eventualmente pelas ações periódicas de funcionamento da Usina Hidrelétrica de
Santo Antônio, situada à montante do Porto de Porto Velho no estado de Rondônia,
vem ocorrendo assim mudança substancial no traçado do canal preferencial de
navegação do mesmo, cgm_ltecação de volume e/ou surgimento de novos pontos.

As variações apresentadas no acompanhamento diário das réguas gerenciadas pela

ANA - Agência Nacional de Águas (anexo) nos permite visualizar uma oscilação
significativa, promovendo com isso, periódica alteração e movimentação dos
sedimentos levados pela correnteza, já que o rio mantém características de rio de leito
móvel.
•

Atualmente, o rio Madeira apresenta fluviograma diferente do exibido em outros anos e
considerado dentro das estatísticas conhecidas. Neste ano de 2014, supostamente

ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL - AHIMOC
RuaMarquês de Santa CruzN° 264, Centro- CEP69.005-050 - Manaus - Amazonas
CG.C 06.347.892/0004-20 - Fone: (092) 3633-3061 Fax: (92) 3232-5156 - www.nhimoe.com.br
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pela influência da movimentação das águas, a partir das regulares aberturas""
fechamentos das comportas da Usina de Santo Antônio, não existe previsão em curto
prazo, de onde aparecerão novos pontos críticos, se os pontos levantados
anteriormente irão se manter, ou, ainda, quantos serão eliminados por auto-dragagem.
Sendo necessário o monitoramento diário do rio.

2. CONCLUSÃO

Com o exposto acima e diante do comportamento que tem apresentado o rio Madeira,
solicitamos autorização URGENTE para realizarmos monitoramento ambiental, coleta e
captura de sedimentos nos pontos do MIRITI e PAPAGAIOS, conforme justificativa
apresentada nesta nota.

C

Informamos ainda, que a empresa DUOTEC Engenharia, responsável pela Execução
dos Serviços de Dragagem de Manutenção (desassoreamento) de Calado Operacional
na hidrovia do Madeira, ao longo de 1.086 km, no trecho compreendido entre Porto
Velho (RO) e a sua foz no rio Amazonas, encontra-se mobilizada no trecho,
aguardando autorização do IBAMA para coleta e captura de sedimentos antes de
iniciar os serviços de dragagem, conforme preconiza condicionante da Licença de
Operação 580/06.

Manaus, 03 de novembro de 2014.

Eng° ROBEBVÀL TEIXEIRA RUIZ
FISGANDO CONTRATO

Enga ALESSANDRA DE JESUS LOPES
Chefe do Núcleo de Obras e Melhoramentos da AHIMOC

••

ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL - AHIMOC
Rua Marquês de Santa Cruz N"264, Centro - CEP 69.005-050- Manaus - Amazonas
CG.C 06.347.892/0004-20-Fone: (092) 3633-3061 Fax: (92)3232-5156- www.ahimoc.com.br
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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

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
Civis

>ffX-

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:

OIbama 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.

ACGMAC 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 ocronograma 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 oEA
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:

OIbama entregou o fax cobrança para pagamento da licença pelo DNIT.

7. Pendências aencaminhamentos

IPata Umlte

|Responsavel

Nenhum Item de Pauta foi Informado!

IBAMA
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f^lA/mAMA/SEDE -PROTOCOLO
Documento - Ti
N°. 02001.022'
Recebido em 12/

2014-i_l •

«_MkL'
Assinatura

Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente
Oficio n°. JU O 2 /2014/CGMAB/DPP

Brasília, 12 de novembro de 2014.
A Sua Senhoria a Senhora
Fabíola Cândido Derossi

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CGTMO/DILIC
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Brasília/DF.

Assunto:

Atendimento à Condicionante 2.-1 da Autorização de Captura, Coleta e

Transporte de Material Biológico - ABio n* 518/2014, relativa à dragagem de
manutenção da hidrovia do rio Madeira, ano de 2014.
Anexos:

OFICIO»n° 093/2014

AMBIENGER

OFÍCIOi u° 072/2014
OFÍCIO n° 073/2014
OFÍCIO n° 074/2014
OFÍCIOi n° 075/2014
OFÍCIO n° 076/2014 OFÍCIO n° 077/2014
OFÍCIOi n° 078/2014

AMBIENGER
AMBIENGER
AMBIENGER
AMBIENGER
AMBIENGER
AMBIENGER
AMBIENGER

Senhora Coordenadora,

1.
A Abio n° 518/2014, relativa à dragagem de manutenção da hidrovia do rio Madeira,
determina em sua Condicionante Específica 2.1:

C
- 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.
Dessa forma, encaminhamos as cópias anexas do protocolo dos ofícios
encaminhados aos órgãos gestores das Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI) que
se encontram às margens da hidrovia do rio Madeira.
Atenciosamente,

Georgtí Ibrahim Andraos Filho
Coordenador

'de Meio Ambiente Aquaviário r c 7/9, Â^A^jSAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A
EdiBcio Núcleo dos Transportes - Fone: (61)3315 4000
CEP: 70.040-920 - Brasília/DF - www.dnitgov.br

U:\CGMeioAmbiente\COORDENACAO H1DROV1ÁR1A'«4\OF2014 rioMadeirí._DragagemJBAMA_atendimento cond 2.1 Abio. nov.doc

Vd/lOmxei

1ã)/ü/i<í

CoordenatínFí' I

AeroportnCOPAM/C(. j
Matricul

AMBIENGER

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.br

Engenharia Ambientai

OFÍCIO Na 093/2014 -AMBIENGER
Palmas/TO, 31 de Outubro de 2014.
A Senhora
ALINE FIGUEIREDO FREITAS PIMENTA

Coordenadora Geral de Meio Ambiente - CGMAB/DPP/DNIT

Assunto:

Entrega dos comprovantes de ofícios encaminhados aos órgãos gestores das Unidades de
Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI), informando sobre o início das atividades de

monitoramento ambiental, com coleta de material biológico.
Referência:

Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira

Anexos:

OFÍCIO n" 072/2014 - AMBIENGER

C

OFÍCIO ns 073/2014 - AMBIENGER
OFÍCIO ns 074/2014 - AMBIENGER

Recebido no Apoio de
CGMAB/DPP/DNIT

OFÍCIO n° 076/2014 - AMBIENGER

En)(0___/___
Hora: /fyjD

OFÍCIO ns 077/2014 - AMBIENGER

CS:ii2Ü____

OFÍCIO no 075/2014 - AMBIENGER

OFÍCIO ns 078/2014 - AMBIENGER

A Ambienger Engenharia Ambiental, empresa contratada para executar as ações de monitoramento
ambiental, com coleta de material biológico (ictiofauna, zooplânctons, fitoplânctons e comunidade
bentônica), durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, de responsabilidade do
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), apresenta o protocolo dos ofícios
encaminhados aos órgãos gestores das Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI) que se
encontram às margens do Rio Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do Madeira/AM, informando sobre o

início de suas atividades de monitoramento ambiental durante da dragagem nos trechos autorizados pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para o ano de 2014
Os documentos em anexo deverão ser protocolizados no IBAMA em Brasília até o dia 15/12/2014, em

atendimento à condicionante 2.1 da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
(ACCT) ns 518/2018, emitida em 15/09/2014.

Desde já, nos colocamos a disposição para esclarecimentos suplementafes
Cordialmente,

305 SUL RUA 09 LOTE 04 QI-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434

J

AMBIENGER
Engenharia

Teiefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.br

Ambientai

c
OFÍCIO N^ 072/2014 - AMBIENGER

Porto Velho/RO, 30 de Setembro de 2014.

A

SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE RONDÔNIA

Estrada do Santo Antônio, n9 5323, Bairro Triângulo, CEP 76805-810, Porto Velho/RO.
Assunto: Comunicado sobre o Início das atividades de monitoramento ambiental, com coleta de
material biológico, durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.

A Ambienger Engenharia Ambiental, empresa contratada para executar as ações de
monitoramento ambiental, com coleta de material biológico (ictiofauna, zooplânctons,
fitoplânctons e comunidade bentônica), durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do
Rio Madeira, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
(DNIT), vem informar aos órgãos gestores das Unidades de Conservação (UC) e Terras
Indígenas (TI) que se encontram a margem do Rio Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do
Madeira/AM (Quadro 1), sobre o início de suas atividades de monitoramento ambiental durante
da dragagem nos trechos autorizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) para o ano de 2014 (Quadro 2).
Quadro 1. UC e TI que margeiam a Hidrovia do Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do Madeira/AM
Nor

SECRETARIA DE ESTADO E
APA DO RIO MADEIRA

PORTO VELHO - RO

DESENVOLVIMENTO

IMPLANTADA

AMBIENTAL DE RONDÔNIA
FLORESTA ESTADUAL

DE RENDIMENTO
SUSTENTADO DO RIO

ESTADUAL

PORTO VELHO - RO

LAGO DO CUNIÃ
FLORESTA NACIONAL DE

JACUNDÁ
ESTAÇÃO ECOLÓGICA
DO CUNIÃ
FLORESTA NACIONAL DE

HUMAITÁ
RESERVA DE
DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO RIO

IMPLANTADA

AMBIENTAL DE RONDÔNIA

MADEIRA

RESERVA EXTRATIVISTA

SECRETARIA DE ESTADO E
DESENVOLVIMENTO

FEDERAL

PORTO VELHO - RO

FEDERAL

RO/CANDEIAS DO

ICMBIO

IMPLANTADA

ICMBIO

IMPLANTADA

PORTO VELHO -

JAMARI - RO
FEDERAL

PORTO VELHO RO/CANUTAMA - AM

ICMBIO

IMPLANTADA

FEDERAL

HUMAITÁ - AM

ICMBIO

IMPLANTADA

SECRETARIA DE MEIO

MANICORÉ - AM /

ESTADUAL

BORBA - AM

MADEIRA

AMBIENTE E DE

DESENVOLVIMENTO

IMPLANTADA

SUSTENTÁVEL DO
AMAZONAS
SECRETARIA DE MEIO

RESERVA DE

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO JUMA

AMBIENTE E DE
ESTADUAL

NOVO ARIPUANÂ - AM

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO
AMAZONAS

DüCUJDfflto..... .* Oficie'"

oj_g_..,.....: smm
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Interessado...: AMBIEHGER
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Telefone/fax: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.br*

Ambiental

Reponsabilidade

Orgáo Gestor

Situação

AM/MANICORÉ - AM

FUNAl

EM ESTUDO

FUNAl

REGULARIZADA

FUNAl

DECLARADA

FUNAl

DECLARADA

HUMAITÁ -

FEDERAL

LAGO JAUARI

FEDERAL

MANICORE-AM

SETEMA

FEDERAL

NOVO ARIPUANA - AM

ARARY

FEDERAL

BORBA - AM/NOVA
ARIPUANA - AM

Quadro 2. Trechos de dragagem da Hidrovia do Madeira no ano de 2014.
Ponto
.,_„

1

•

Trecho

FINAL

8a 13' 54,320" S 63° 14'45,110" W

TAMANDUÁ
•!••

.

472921

9090070

513938

9212720

FINAL

7° 9' 37,460" S

62° 53' 35,220" W

511801

9208520

INICIAL

8o 33' 57,200" S

63" 41' 24,390" W

424057

9053070

FINAL

8o 34' 14,820" S 63° 42' 12,950" W

422574

9052530

INICIAL

8o 16' 15,530" S 63° 22" 48,570" W

458135

9085730

FINAI

8o 17' 28.000" S 63° 23" 18,880" W

457210

9083500

INICIAL

6o 6' 10.150" S

61" 48' 16,650" VI

632276

9325280

FINAL

6" T 15,080" S

61° 50' 8,050" W

628847

9323300

INICIAL

8o 33' 23,480" S 63° 38' 48,320" W

428827

9054120

FINAL

8a 33' 23,230" S 63° 39' 11,870" W

428107

9054120

INICIAL

8o 12'59,560" S 63° 16" 18,880" W

47005?

9091750

FINAL

8o 12" 38,570" S 63° 16' 39,740" W

469413

9092400

INICIAL

8" 37' 40,860" S 63° 49" 44,060" W

408797

9046170

FINAL

8o 38' 14,470" S 63° 50' 58,510" W

406524

9045140

INICIAL

6o 57' 22,770" S 62° 40' 14,030" W

536390

9231070

FINAL

6o 58' 24.880" S 62° 40' 42,850" W

535505

9229160

POMBAL

8

9090210

62" 52" 25,580" W

MUTUNS

7

_______!__

7° 7' 20,680" S

MAR ME LOS

6

E

473668

INICÍAL

CURICACAS

5

Longitude

8o 13' 49,960" S 63° 14' 20,710" W

COJUBIM

4

Latitude

INICIAL

CINTRA

3

.—

;,;_.

ABELHAS

2

9

Nome

|

TRÊS CASAS

As atividades de monitoramento ambiental iniciadas fazem parte do processo de licenciamento
ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, conforme Licença de
Operação (LO) n? 580/2006 emitida pelo IBAMA, apresentada no Anexo A.

Destaca-se ainda que os trabalhos de monitoramento ambiental com coleta de material

biológico encontram-se devidamente autorizados pelo IBAMA, através da Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ACCT) ns 518/2018, emitida em 15/09/2014
(Anexo B), sendo condicionante da referida autorização que os gestores das Unidades de
Conservação e Terras Indígenas localizadas sob influência do Rio Madeira - considerando o
trecho licenciado, sejam comunicados quanto à execução das atividades de monitoramento
ambiental exigidas no processo.

305 5UL RUA 09 LOTE 04 QI-1
PUNO DIRETOR SUL CEP 7Z015-434 PALMAS/TO

Engenharia

Teléfone/fex: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.br

Ambientai

0

Em caso de dúvidas e/ou maiores esclarecimentos sobre as atividades a serem desenvolvidas,
abaixo, são apresentados os dados para contato.
DADOS PARA CONTATOS

Razão Social: Ambienger Engenharia Ambiental Ltda
CNPJ: 11.358.829/0001-87

Registro no Conselho: CREA 6318/EM-RO
Cadastro Técnico Federal: 4959061

Endereço: 305 Sul, Rua 09, Lote 04, Q! 01, Plano DiretorSul, CEP 77015-434, Palmas/TO.
Telefone/Fax: (63) 3215.1825
E-mail: ambienqerPambienqer.com.br

Coordenador Geral dos Trabalhos: Engs. Ambiental Geraldo Moura de Oliveira júnior
As Informações inerentes à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira estão sendo
disponibilizadas ainda por meio do sítio eletrônico: www.draaaqemriomadeira.bloasoot.com.br
ou por meio da Ouvidoria DNIT: 0800 611 535.

Desde já, nos colocamos a inteira disposição.
Cordialmente,

Eng° Ambiental Geraldo^, de Oliveira Jr.
Diretor Geral

Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.

C

305 SUL RUA 09 LOTE 04 QI-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO
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AMBIENGER
Engenharia

Ambientai

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambiengerxom.br '•

ANEXO A. Licença de Operação n9 580/2006

305 SUL RUA 09 LOTE 04 QI-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

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

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006
(RETIFICAÇÃO)
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio,
publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe
conferem o art.22°, parágrafo único, inciso V do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de
2007; RESOLVE:

Expedir a presente Licença de Operação n° 580/2006 à:

EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/LBAMA: 671360
ENDEREÇO: SAN Quadra 3, Lote A - Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902

CIDADE: Brasília

UF: DF

TELEFONE: (61) 3315-4000
REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.001643/1996-48

Relativa à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, para manutenção do calado
mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de profundidade),
nos seguintes pontos: Três Casas-AM (km 807), Puruzinho-ÁM (km 885), Salomâo/Fausto-AM
(km 922), Papagaios-RO (km 1026), Curicacas-RO (km 1076), Cojubim/Mutuns-RO (km 1161) e
Tamanduá-RO (km 1174); além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio (retirada de
paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos, 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.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 04 (quatro) anos, a partir da data
de emissão, observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos

constantes do processo que. emboranão transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.
Brasília, DF,

06 FEV 2013

Data de emissão: 01 de novembro de 2012

VOLNEY SAN
Presidente

Icação:

06 FEV 2013
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
1. Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução n° 006/86 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão
ser encaminhadas ao IBAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspenderou cancelaresta licença, caso ocorra:

• violação ou inadequação dequaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da
licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais
aprovados ou dos prazos previstos nesta Licença deverá serprecedida de anuência do IBAMA;
1.4. Deverá constar no escopo de todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais

e/ou fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que aquela ação faz

J

parte de condicionante de validadeda licença ambiental exigida pelo IBAMA.

1.5. Os Programas Ambientais e os prazos previstos nas Condições Específicas desta Licença
de Operação somente poderão ser modificados, interrompidos ou encerrados mediante
motivação justificada pelo empreendedor e aprovação formal da DILIC/IBAMA.
1.6.Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendo embarcações de navegação comercial ocorridos
na Hidrovia do Rio Madeira, incluindo dragas e demais embarcações utilizadas nas atividades de
manutenção da Hidrovia, o DNIT deverá comunicar ao IBAMA através do preenchimento do
formulário
"Comunicado
de
Acidente
Ambientai',
disponível
no
sítio
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o imediatamente para o e-mail
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br. Caso o
acidente provoque impactos ambientais relevantes, que gerem ameaça à vida, ou outros como
incêndios, explosões, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicadotambém deve ser realizado por telefone aos setores:

•
•

Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA - (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61) 9909-4142 ou (61) 9982-7080-celulares de plantão;
Superintendências do IBAMA nos Estados de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do

.Amazonas (92) 3878-7100.
•

x

^

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH - (61) 3316-1392.

1.7. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida em um prazo míni
mo de 120 (cento e vinte) dias antes do término da sua validade; dando publicidade ao requeri
mento, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publi
cações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.
1.8. Esta Licença não autoriza o início da dragagem.
2. Condições Específicas:

2.1. Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de ofício, as datas de início e fim das atividades de

dragagens, das atividades de manutenção da sinalizaçãoe de retirada de paliteiros;
2.2. As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização do IBA
MA . A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano de Draga
gem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, con
templando no mínimo o seguinte:
2/4
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICA
Batimetria prévia dos locais a serem dragados, informando os volumes de sedimentos*?

serem removidos em cada um dos passos e indicando em mapas as áreas de descarte;
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;

•• Descrição metodológica da execução da dragagem.

2.3. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamente comunicada ao IBAMA, apresentando a localização dos pontos de draga
gem e de descarte, mapa batimétrico, cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização
dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de
autorização específica:

2.4. Para a retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado ao
IBAMA documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão
sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das ações. Sempre
que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio, deverá ser solicitada a
emissão do Documento de Origem Florestal - DOF;

2.5. Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de
doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega e Recebimento, com
identificação e CNPJ do recebedor, cujas cópias devem ser encaminhadas ao IBAMA;

2.6. Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das mar
gens do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação,o descarte de
troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao
IBAMA, para análise e autorização;
2.7. O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado 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 com a operação de dragagem, analisando os seguintes parâ
metros: pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas, e mercúrio;

c

2.8. 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
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 re
ferência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas,
aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas de extinção. Para as amostragens
de biota aquática é indispensável a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico, a ser emitida pela DIL1C/IBAMA;
2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao IBAMA informações sobre eventuais re
gistros 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;

2.10. Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo IBAMA;
2.11. Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA:
^
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N" 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
2.12. Encaminhar ao IBAMA, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios des
critivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e interven

ções de sinalização ebalizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitoramentos
ambientais condicionados por esta Licença;

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) regular, e entregues impressos e em

formato digital; incluindo folha de assinatura de todos os membros da equipe edo coordenador
geral, se responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado.

\

y
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ANEXO B. Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n? 518/2014

305 SUL RUA 09 LOTE 04 QI-1
PLANO DiRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

**•?*-:.,*:.-

MINISTÉRIO DO .MEIOAMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE 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

•

ATIVIDADE

TIPO

•

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 518/2014

até Io de novembro dc 2016

LEVANTAMENTO

•

[X] MONITORAMENTO

RECTRSOS FAUNÍSTK.OS

RESGATE/SALVAMENTO

IHI RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: Dragagem dc Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira

EMPREENDEDOR: Departamento Nacional dc 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: Ambiergcr Engenharia Ambiental Ltda.
CNPJ/CPF: 11.358.829/0001-87

CTF: 4959061

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Geraldo Moura dc Oliveira Júnior

CPF: 942.748.601-59

CTF: 722929

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Amostragem dc: 1) Plãnclon: coletas realizadas cm cada trecho dc dragagem, com um
ponto dc amostragem a montante e outro ajusante do trecho dc dragagem/descarte, sempre cm momento^concomitante à
operação dc dragagem. Rede dc piàncton; 2) Macrofauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem, cm 4 pontos (3
em cada trecho a ser dragado c 1em uma área dereferencia). Pcgador van Veen; c 3)Ictiofauna: coletas realizadas cm cada

trecho dc dragagem, com um ponto dc amoslragcm a montante coutro ajusante do trecho dc dragagem/descarte, sempre

cm momento concomitante à operação dc dragagem. Bateria de redes malliadeiras c métodos complcmcntarcs. Após a
biomcíria os espécimes da ictiofauna serão devolvidos ao rio, somente serão transportados para laboratório os indivíduos
considerados inaptos ao retorno à vida livre.

Dc acordo com a Condicionante Especifica 2.9 da LO n" 580/2006, devem ser incluídas nos relatórios a serem

encaminhados ao Ibama informações sobre eventuais registros dc avistamentos de indivíduos dc Trichechus inunguis
(pcixc-boí-da-amazõnia). Inia geoffrvnsis (boto cor-de-rosa) cSotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante asalividades dc
dragagem e monitoramento ambiental.

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

PETRECHOS: Fitoplâncton - Rede dc20 um dc malha c abertura de 30x 70 cm c Zooplâncton - rede dc 68 um dc
malha com abertura de30x 70 cm; Macrofauna bentônica - pcgador dc Vim Vccn, com área de 0,377 m3: Ictiofauna -

redes malhadeiras de malhas 20, 30,40,50,60, 70 c80.90, 100~ 120 mm entre nós opostos: rede de arrasto (5 mm emrc
nós); tarrafas (de fundo c dc meio água) dc diversos tamanhos; espinheis; anzol (diversos tamanhos) c linha.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material ictiológico: Laboratório de Ictiologia Sistemática, Fundação Universidade
Federal doTocantins (UFT), Campus de Porto Nacional/TO.

Material bemônico, fitoplâncton czooplâncton: Laboratório dc Polychaeta, Departamento de Biologia Animai, Instituto dc
Biologia da Universidade Federal Rural doRio dcJaneiro (UFRRJ), Seropedica/RJ.

AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO.
LOCAI. E DATA DE EMISSÃO:

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA ECARLMBO):

Brasília,

15 SEI 20H

làlokdo
Diretor dt Lkatosminto Ambiente!
Substituto.
DIUC/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

AUTORIZAÇÃO

N° 02001.001643/1996-48

N" 518/2014

VALIDADE
até l" dc novembro dc 2016

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 c 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 dc Autorização c Informação cm Biodiversidade
(SISBIO) não podem ser utilizadas para a coleta de material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental de empreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:

NOMES:

CPF/CTF:

Geraldo Moura deOliveira Júnior (Coordenador Geral)
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

942.748.601-59/722929

123.026.807-31/5475220

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

Diretor deLicenciamento Ambiental
Substituto

DILOBAMA
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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

N° 02001.001643/1996-48

N" 518/2014

VALIDADE
até Io dc novembro dc 2016

CONDICIONANTES;

1. CONDIÇÕES GERAIS:
1.1. Válida somente sem emendas dou rasuras.

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

a) violação ouinadequação dequaisquer condicionantes ounormas legais;
b) omissão oufalsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição daautorização; c
c) superveniência dc graves riscos ambientais e dc saúde.

13.Aocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a" e "L2.b" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda aequipe
técnica, à aplicação desanções previstas na legislação pertinente.

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

1.5.0pedido dc renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 60 (sessenta) dias antes dc expirar oprazo dc validade
desta Autorização.

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Dar ciência aos órgãos gestores das Unidades dc Conservação c Terras Indígenas que margeiam a Hidrovia do Rio

Madeira de que as atividades de monitoramento ambiental, com coleta dc material biológico, estão ocorrendo na região,
como pane do processo de licenciamento ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, e encaminhar cópia desta
documentação ao Ibama, cm 90 dias.

2.2. Mantero CTF regular duranteo tempo de vigência da Autorização.

23. O Relatório consolidado final deve ser encaminhado (uma via impressa c duas vias digitais), contento análise e
apresentação dos resultados, contemplando, ainda, os itens a seguir:

a) lista de espécies encontradas, forma dc registro e habitai, 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 dc serem utilizadas como indicadoras de

qualidade ambiental, de importância econômica c cincgctica, potencialmente invasoras ou de risco epidemiológico,
inclusive as domésticas e migratórias;

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

c) esforço e eficiência amostrai, parâmetros de riqueza c abundância dc espécies, indice dc diversidade e demais
análises estatísticas pertinentes, contemplando a sazonalidadc cmcadaárea amostrada;

d) anexo digital em planilha editávcl incluindo lista dos dados brutos dos registros dc todos os espécimes - forma dc
registro, local gcorrcfcrenciado cm resolução compatível para visualização (Sistema dc Coordenadas Planas Projeção
UTM, DATUM SIRGAS2000), habitai e data;

•

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

0 carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos dc cada espécie c a

marcação individual e permanente utilizada emcada espécime.

2.5.0 coordenador deve enviar declaração anexa aorelatório seresponsabilizando pelo seu conteúdo.

J

NGER
E f! 9 t n ha• r i s

Telefone/Fax; {63} 3215-1825

A ra b i e a t ai

OFÍCIO Ne 073/2014 - AMBIENGER

Porto Velho/RO, 30 de Setembro de 2014.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Avenida Lauro Sodré, n^ 6500, Bairro Aeroporto, CEP 76803-260, Porto Velho/RO.

Assunto: Comunicado sobre o Início das atividades de monitoramento ambiental, com coleta de
material biológico, durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.

A Ambienger Engenharia Ambiental, empresa contratada para executar as ações de

monitoramento ambiental, com coleta de material biológico (ictiofauna, zooplânctons,
fitoplânctons e comunidade bentônica), durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do
Rio Madeira, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
(DNIT), vem informar aos órgãos gestores das Unidades de Conservação (UC) e Terras
Indígenas (TI) que se encontram a margem do Rio Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do
Madeira/AM (Quadro 1), sobre o início de suas atividades de monitoramento ambiental durante

da dragagem nos trechos autorizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) para o ano de 2014 (Quadro 2).
Quadro 1. UC e TI que margeiam a Hidrovia do Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Fozdo Madeira/AM
Nome da UC

Reponsabllldac

rg3o Gesto
SECRETÁRIA DE ESTADO E

APA DO RIO MADEIRA

ESTADUAL

PORTO VELHO - RO

DESENVOLVIMENTO

IMPLANTADA

AMBIENTAL DE RONDÔNIA
FLORESTA ESTADUAL
DE RENDIMENTO
SUSTENTADO DO RIO

SECRETARIA DE ESTADO E

ESTADUAL

PORTO VELHO - RO

RESERVA EXTRATIVISTA

LAGO DO CUNIÃ
FLORESTA NACIONAL DE

JACUNDÁ
ESTAÇÃO ECOLÓGICA

DESENVOLVIMENTO

IMPLANTADA

AMBIENTAL DE RONDÔNIA

MADEIRA
FEDERAL

PORTO VELHO - RO

FEDERAL

RO/CANDEIAS DO

ICMBIO

IMPLANTADA

PORTO VELHO -

JAMARI - RO

IMPLANTADA

•3)3215-1825
E n g e n t? a r í a

Ambiental

Reponsabilldade

• Munfcfpio

Órgão Gestor

Situação

AM/MANICORÉ - AM

FUNAl

EM ESTUDO

HUMAITÁ -

BAIXO GRANDE

FEDERAL

LAGOJAUARI

FEDERAL

MANICORÉ-AM

FUNAl

REGULARIZADA

SETEMA

FEDERAL

NOVO ARIPUANA - AM

FUNAl

DECLARADA

FUNAl

DECLARADA

ARARY

FEDERAL

BORBA - AM/NOVA

ARIPUANA-AM

Quadro 2. Trechos de dragagem da Hidrovia do Madeira no ano de 2014.

Ponto

Nome

Trecho
INICIAL

1

FINAL

4

5

INICIAL

8

9

S
9090210

472921

9090070

W

513938

9212720

62° 53' 35,220" W

511801

9208520

8o 33' 57,200" S 63° 41' 24,390" W

424057

9053070

7o 7' 20.680" S

•25,580"

7o 9' 37,460" S

FINAL

8o 34' 14,820" S 63° 42' 12,950" W

422574

9052530

INICIAL

8o 16' 15,530" S 63° 22' 48,570" W

458135

9085730

FINAL

8» 17'28.000'S 63° 23' 18,880" W

CURICACAS
INICIAL

6o 6' 10,150" S

61° 48' 16,650" W

6a 7' 15,080" S

61° 50' 8.050" W

457210

9033500

632276

9325280

MARMELOS
628847

9323300

8o 33' 23,480" S 63° 38' 48,320" W

428827

9054120

8o 33' 23,230" S 63° 39' 11,870" W

428107

9054120

8o 12' 59.560" S

63° 16' 18,880" W

470052

9091750

FINAL

8° 12' 38,570" S 63° 16' 39,740" W

469413

9092400

INICIAL

8° 37' 40,860" S 63° 49' 44,060" W

408797

9046170

INICIAL
MUTUNS
FINAL

7

8o 13' 54.320" S 63° 14' 45,110" W

COJUBIM

FINAL

6

E

473668

CINTRA
FINAL

3

Longitude

ABELHAS
INICIAL

2

Latitude

8o 13' 49.960" SJ 63° 14' 20.710" WJ

INICIAL
POMBAL

TAMANDUÁ
FINAL

8o 38' 14,470" S 63° 50' 58,510" W

406524

9045140

INICIAL

6° 57' 22,770" S 62° 40' 14,030" W

536390

9231070

FINAL

6o 58' 24,880" S 62° 40' 42,850" W

535505

9229160

TRÊS CASAS

As atividades de monitoramento ambiental iniciadas fazem parte do processo de licenciamento

ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, conforme Licença de
Operação (LO) nQ 580/2006 emitida pelo IBAMA, apresentada no Anexo A.

Destaca-se ainda que os trabalhos de monitoramento ambiental com coleta de material

biológico encontram-se devidamente autorizados pelo IBAMA, através da Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ACCT) ng 518/2018, emitida em 15/09/2014
(Anexo B), sendo condicionante da referida autorização que os gestores das Unidades de
Conservação e Terras Indígenas localizadas sob influência do Rio Madeira - considerando o
trecho licenciado, sejam comunicados quanto à execução das atividades de monitoramento
ambiental exigidas no processo.

Engenharia

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
VAVw.ambienger.com.br

Ambientai

Em caso de dúvidas e/ou maiores esclarecimentos sobre as atividades a serem desenvolvidas,

abaixo, são apresentados os dados para contato.
DADOS PARA CONTATOS

Razão Social: Ambienger Engenharia Ambiental Ltda
CNPJ: 11.358.829/0001-87

Registro no Conselho: CREA 6318/EM-RO
Cadastro Técnico Federal: 4959061

Endereço: 305 Sul, Rua 09, Lote 04, Ql 01, Plano Diretor Sul, CEP 77015-434, Palmas/TO.
Telefone/Fax: (63) 3215.1825
E-mail: ambiengerraambienger.com.br

Coordenador Geral dos Trabalhos: EngQ. Ambiental Geraldo Moura de Oliveira júnior
As Informações inerentes à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira estão sendo
disponibilizadas ainda por meio do sítio eletrônico: www.draaaqemriomadeira.bloasoot.com.br
ou por meio da Ouvidoria DNIT: 0800 611 535.

Desde já, nos colocamos a inteira disposição.
Cordialmente,

Enge Ambiental üérãlcloivi. de Oliveira Jr.
Diretor Geral

Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.

305 SUL RUA 09 LOTE 04 QI-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

(SBL,..,.,.

AMBIENGER
Engenharia

Ambientai

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambiengercom.br •
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ANEXO A. Licença de Operação ns 580/2006

J

305 SUL RUA 09 LOTE 04 QI-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 7Z015-434 PALMAS/TO

SERVIÇO PUBLICO FF.DERAt.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRODO MEIOAMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇADE OPERAÇÃO N°580/2006
(RETIFICAÇÃO)
i

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio,
publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe
conferem o art.22°, parágrafo único, inciso V do Decreto n° 6.099, dc 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de
2007; RESOLVE:

Expedira presente Licença de Operação n° 580/2006 à:
.

•

EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/D3AMA: 671360
ENDEREÇO: SAN Quadra 3, Lote A- Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902

CIDADE: Brasília

UF: DF

TELEFONE: (61)3315-4000

REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.001643/1996-48

Relativa à dragagem de manutenção da Hidrovia do Riú Madeira, para manutenção do calado
mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de profundidade),
nos seguintes pontos: 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); além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio (retirada de

paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos, 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.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 04 (quatro) anos, a partir da data
de emissão, observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos

constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.

Brasília.DF,

06 FEV 2013

Data de emissão: 01 dc novembro de 2012

VOLNEY IANJ
Presidente do lBAf

icaçâo:

06 FEV 2013

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
L Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução n° 006/86 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão
ser encaminhadas ao IBAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:
. • violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da
licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais
aprovados ou dos prazos previstos nesta Licença deverá ser precedida de anuência do IBAMA;
1.4. Deverá constar no escopo de todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais
e/ou fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que aquela ação faz
parte de condicionante de validade da licença ambiental exigida pelo IBAMA.
1.5. Os Programas Ambientais e os prazos previstos nas Condições Específicas desta Licença
dé Operação somente poderão ser modificados, interrompidos ou encerrados mediante
motivação justificada pelo empreendedor e aprovação formal da DILIC/IBAMA.
1.6. Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendoembarcações de navegação comercial ocorridos
na Hidrovia do Rio Madeira, incluindo dragas e demais embarcações utilizadas nas atividades de
manutenção da Hidrovia, o DNIT deverá comunicar ao IBAMA através do preenchimento do
formulário
"Comunicado
de
Acidente
Ambiental",
disponível
no
sítio
http://wviw.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o imediatamente para o e-mail
emergenciasambientais.sede@ibarna.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br. Caso o
acidente provoque impactos ambientais relevantes, que gerem ameaça à vida. ou outros como

incêndios, explosões, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicado também deveser realizado por telefone aos setores:
•
•
•

Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA - (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61) 9909-4142 ou (61) 9982-7080- celulares de plantão;
Superintendências do IBAMA nos Estados de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do
Amazonas (92) 3878-7100.
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias- COPAH - (61) 3316-1392.

1.7. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida em um prazo míni
mo de 120 (cento e vinte) dias antes do término da sua validade; dando publicidadeao requeri

mento, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publi
cações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.8. Esta Licença não autoriza o início da dragagem.
2. Condições Específicas:

2.1. Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de ofício, as datas de início e fim das atividades de

dragagens, das atividades de manutenção dasinalização e de retirada de paliteiros;
2.2. As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização do IBA
MA . A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano de Draga
gem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, con
templando no mínimo o seguinte:
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇM^:^^
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;

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 dc especificados os limites de quantificação para cada
parâmetro analisado;
Descrição metodológica da execução da dragagem.

2.3. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamente comunicada ao IBAMA, apresentando a localização dos pontos de draga
gem è de descarte, mapa batimetrico, cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização
dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de
autorização específica;
2.4. Para a retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado ao

IBAMA documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão
sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das ações. Sempre

que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio. deverá ser solicitada a
emissão do Documento de Origem Florestal - DOF;

2.5. Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de
doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega e Recebimento, com
identificaçãoe CNPJ do recebedor, cujas cópias devem ser encaminhadasao IBAMA;

2.6. Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das mar
gens do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação,o descarte de
troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao
IBAMA, para análise e autorização;

2.7. O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado 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 com a operação de dragagem, analisando os seguintes parâ
metros: pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas, e mercúrio;

c

2.8. Os monitoramentos das comunidades planctônicas e da ictiofauna deverão ser realizados
em cada trecho de dragagem, com um ponlo de amostragem à montante e outro à jusante do
trecho de dragagem/descarte, sempre em momento concomitante à operação de dragagem. 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 re
ferência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas,
aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas de extinção. Para as amostragens
de biota aquática é indispensável a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico, a ser emitida pela DIL1C/IBAMA;
2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao IBAMA informações sobre eventuais re

gistros 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;
2.10. Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo IBAMA;

2.11. Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA;

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N" 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
2.12. Encaminhar ao IBAMA, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios des
critivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e interven
ções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitoramentos
ambientais condicionados por esta Licença;

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) regular, e entregues impressos e em

formato digital; incluindo folha deassinatura de todos os membros da equipe e do coordenador
geral, se responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado.

\

y

»
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ANEXO B. Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nQ 518/2014

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 72015-434 R4LMAS/TO

MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE

£«1™!? BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAiMA
N° 02001.001643/1996-48

ATIVIDADE
TIPO

•
•

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 518/2014

até Io de novembro de 2016

LEVANTAMENTO

[x] MONITORAMENTO

RECURSOS FAUNÍSTIC OS

•

RESGATE/SALVAMENTO

HJ RECURSOS PESQUEIROS
»

EMPREENDIMENTO: Dragagem dc Manutenção da Hidrovia do 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 dos Transportes - Brasília -DF

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Ambiergcr Engenharia Ambiental Ltda.
CNPJ/CPF: 11.358.829/0001-87

CTF: 4959061

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Geraldo Moura dcOliveira Júnior
CPF: 942.748.601-59
CTF: 722929

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Amostragem de: I) Piàncton: coletas realizadas cm cada trecho de dragagem com um
operação de dragagem. Rede dc piàncton; 2) Macrofauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem em 4pontos (3

ponlo dc amostragem amontante coutro ajusanie do trecho dc dragagcm/dcscanc, sempre cm momcnio"concomiianle à

em cada trecho aser dragado c 1cm uma área de referência). Pcgador n» Veen; c3) Ictiofauna: coletas realizadas em cada

trectio dc dragagem, com um ponto dc amostragem amontante coutro ajusante do trecho de dragagem/descarte sempre
cm momento concomitante àoperação de dragagem. Bateria de redes malhadeiras e métodos complementara Após a
biomeina os espécimes da ictiofauna serão devolvidos ao rio, somente serão transportados para laboratório os indivíduos

considerados inaptos ao retorno â 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 dc avistamentos de indivíduos dc Trichechus immmüs
(pcixc-boi-da-amazonia). Inia geoffrensis (boto cor-de-rosa) cSotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades dc
dragagem c monitoramento ambiental.

v^f'SíM0STRAIS: MCOlC<aS SCrã° efcluadas cm Passos localizados no Rio Madeira, entre omunicípio dc Porto
ibama "" ** ^ Madcna "° Rio Amazonas- conforme apresentado no Plano de Dragagem anual aprovado pelo
PETRECHOS: Fitoplâncton - Rede de 20 (im dc malha cabertura de 30 x70 cm cZooplâncton - rede dc 68 um dc
malha com abertura de 30 x70 cm; Macrofauna bentônica - pcgador de Van Vccn. com área de 0,377 m* Ictiofauna redes malhadeiras dc malhas 20,30,40,50,60. 70 e80.90, 100,120 mm entre nós opostos: rede de arrasto (5 mm entre
nos); tarralas (de fundo ede meio água) dc diversos tamanhos; espinheis; anzol (diversos tamanhos) clinha

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material icüológko: Laboratório de Ictioloaia Sislcmática, Fundação Universidade

Federaldo Tocantins (UFT),Campus de Porto Nacionai/TO.

Material benlônico. fitoplâncton czooplâncton: Laboratório dc Polychacta, Departamento de Bioloaia Animal, Instituto dc

Biologia da Universidade Federal Rural do Rio dc Janeiro (UFRRJ). Scropcdica/RJ.
AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO.
LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília,

15 SEI ZQ'M

•

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

AUTORIZAÇÃODE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 02001.001643/1996-48

N" 518/2014

até Io dc novembro dc 2016

ESTA AUTORIZAÇÃO NÃO PERMITE:
1. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM ÁREA PARTICULAR SEM O

CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO;

2. CAPTURA/COLETATRANSPORTE/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 COMOAS INs MMA 05/2004 c 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 dc Autorização e Informação cm Biodiversidade
(SISBIO) não podem serutilizadas para a coleta de material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental de empreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:

NOMES:

CPF/CTF:

Geraldo Moura deOliveira Júnior (Coordenador Geral)
Hugo Buratti Neto(Coordenador Técnico)

611.933.482-34/5041425

Ronaldo de Carvalho Augusto
Taynara Pontes Franco

058.429.537-57/5182532

942.748.601-59/722929

124.242.097-58/5368857

Vinícius da Rocha Miranda

123.026.807-31/5475220

c

AUTORIDADE EXPEDUJORA (ASSINATURA E CARIMBO):

qfunnazMmaifc de toledo
Diretade Licenciamento Ambiental
Substituto

DILIC/IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAI.

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

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE
até Io dc novembro de 2016

N° 518/2014

CONDICIONANTES;

1. CONDIÇÕES GERAIS:
i

1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras.

1.2. OIBAMA mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta

autorização caso ocorra:

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

b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram aexpedição da autorização; e
c) superveniència dc graves riscos ambientais c dc saúde.

L3. Aocorrência dc situações descritas nos itens "1.2.a" c"1.2.b" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda aequipe

técnica, à aplicação dcsanções previstas nalegislação pertinente.

1.4. Todos os produtos gerados com os dados oriundos das atividades de monitoramento ambiental do empreendimento -

artigos, teses c dissertações, dentre outras formas dc divulgação - devem citar a oriecm dos dados: Licenciamento
Ambiental Federal.

1.5.0 pedido dc renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 60 (sessenta) dias antes dc expirar oprazo dc validade
desta Autorização.

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Dar ciência aos órgãos gestores das Unidades dc Conservação c Terras Indígenas que margeiam a Hidrovia do Rio

Madeira de que as aüvidades de monitoramento ambiental, com coleta dc material biolpgico, estão ocorrendo na região,

como parte do processo de licenciamento ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, eencaminhar cópia desta
documentação ao Ibama, cm 90 dias.

2.2. Manter o CTF regular durante o tempo dc vigência daAutorização.

23. O Relatório consolidado final deve ser encaminhado (uma via impressa e duas vias digitais), contento análise e

apresentação dosresultados, contemplando, ainda, os itens a seguir

a) lista de espécies encontradas, forma dc registro e habitai, destacando as espécies ameaçadas de extinção (Lista

Vermelha das Espccics Ameaçadas da IüCN, Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do MMA c
lista estadual da fauna ameaçada. Outras listas podem ser usadas dc forma complementar), endêmicas, raras, não

descritas previamente para a área estudada ou pela ciência, passíveis de serem utilizadas como indicadoras de

qualidade ambiental, dc importância econômica c cinegética, potencialmente invasoras ou dc risco epidemiolóaico,
inclusive as domésticas e migratórias;

b) caracterização do ambiente encontrado na área dc influencia do empreendimento, com descrição dos tipos dc habitais
mapeados com indicação dos seus tamanhos cm termos percentuais cabsolutos, além dc indicar os pontos amostrados
para cada grupo taxonômico;

c) esforço e eficiência amostrai, parâmetros dc riqueza c abundância dc espécies, indice dc diversidade c demais
análises estatísticas pertinentes, contemplando a sazonalidade cm cada arca amostrada;

d) anexo digital em planilha cditável incluindo lista dos dados brutos dos registros de todos os espécimes - forma dc
registro, local gcorreferenciado cm resolução compatível para visualização (Sistema dc Coordenadas Planas Projeção
UTM, DATUM SIRGAS2000), habitaic data;

c) detalhamento da captura, triagem c demais procedimentos adotados para os exemplares capturados ou coletados,

informando o tipo dc identificação individual, registro c biometria; e

0 carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos dc cada espécie c a

marcação individual e permanente utilizada emcada espécime.

2.5.0coordenador deve enviar declaração anexa ao rcialório se responsabilizando pelo seu conteúdo.

Telefone/Fax: $3) 3215-1825
£ s. a e a ü a r i a

A raU t e n t a• i

OFÍCIO Ne 074/2014 - AMBIENGER

Porto Velho/RO, 30 de Setembro de 2014.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Rua Júlio de Oliveira, ns 502, Bairro São Pedro, CEP 69800-000, Humaitá/AM.
Assunto: Comunicado sobre o Início das atividades de monitoramento ambiental, com coleta de

material biológico, durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.

A Ambienger Engenharia Ambiental, empresa contratada para executar as ações de
monitoramento ambiental, com coleta de material biológico (ictiofauna, zooplânctons,
fitoplânctons e comunidade bentônica), durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do

Rio Madeira, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
(DNIT), vem informar aos órgãos gestores das Unidades de Conservação (UC) e Terras
Indígenas (TI) que se encontram a margem do Rio Madeira, trecho: Porto Veiho/RO a Foz do
Madeira/AM (Quadro 1), sobre o início de suas atividades de monitoramento ambiental durante

da dragagem nos trechos autorizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente è Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) para o ano de 2014 (Quadro 2).
Quadro 1. UC eTI que margeiam a Hidrovia do Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do Madeira/AM
.Nomedauc

Reponsabilída

lunicfpio

Situação
SECRETARIA DE ESTADO E

APA DO RIO MADEIRA

ESTADUAL

PORTO VELHO - RO

DESENVOLVIMENTO

AMBIENTAL DE RONDÔNIA

IMPLANTADA

TetefQneflèx: f3) 3215- )$2h
E r» 3 e a I; 3 r t a

ambienta!

•

Munlcfpio

/Órgão Gestor

Situação

AM/MANICORÉ - AM

FUNAl

EM ESTUDO

BHbBH^SSHBHhB
BAIXO GRANDE

FEDERAL

LAGO JAUARI

FEDERAL

MANICORÉ - AM

FUNAl

REGULARIZADA

SETEMA

FEDERAL

NOVO ARIPUANA-AM

FUNAl

DECLARADA

ARARY

FEDERAL

FUNAl

DECLARADA

Quadro 2
Ponto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HUMAITÁ -

BORBA - AM/NOVA

ARIPUANA - AM

Trechos de dragagem da Hidrovia do Madeira no ano de 2014.
Nome

Trecho

Latitude

Longitude

i

INICIAL

8o 13' 49.960" S 63" 14' 20,710" W

473668

FINAL

8o 13' 54,320" S 63° 14'45,110" W

472921

9090070

513938

9212720

ABELHAS

9090210

INICIAL

7° T 20,680" S

62° 52' 25,580" W

FINAL

7° 9' 37.460" S

62° 53' 35,220" W

511801

9208520

8o 33' 57,200" S 63° 41' 24,390" W

424057

9053070

CINTRA

COJUBIM

''~!%-:í'.:

INICIAL
—————

FINAL

8o 34' 14,820" S 63° 42' 12,950" W

422574

9052530

INICIAL

8o 16' 15,530" S 63° 22' 48,570" W

458135

9085730

FINAL

8° 17' 28,000" S 63° 23' 18,880" W

CURICACAS

457210

9083500

INICIAL

6o 6' 10,150-S

61° 48' 16,650" W

632276

9325280

FINAL

6o 7' 15.080" S

61° 50' 8.050" W

628847

9323300
9054120

MARMELOS
INICIAL

8o 33' 23,480" S 63° 38' 48,320" W

428827

FINAL

8o 33' 23,230" S 63° 39' 11,870" W

428107

9054120

INICIAL

8a 12' 59,560" S 63° 16' 18,880" W

470052

9091750

FINAL

8o 12' 38,570" S 63° 16' 39,740" W

469413

9092400

INICIAL

8o 37' 40,860" S 63° 49' 44,060" W

408797

9046170

FINAL

8o 38' 14,470" S 63° 50' 58,510" W

406524

9045140

INICIAL

6o 57' 22,770" S 62° 40' 14,030" W

536390

9231tJ70

b" 58' 24.S80" S

535505

9229160

MUTUNS

POMBAL

TAMANDUÁ

TRÊS CASAS
FINAL

62° 40' 42,850" W

As atividades de monitoramento ambiental iniciadas fazem parte do processo de licenciamento

ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, conforme Licença de
Operação (LO) n^ 580/2006 emitida pelo IBAMA, apresentada no Anexo A.
Destaca-se ainda que os trabalhos de monitoramento ambiental com coleta de material

biológico encontram-se devidamente autorizados pelo IBAMA, através da Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ACCT) n^ 518/2018, emitida em 15/09/2014
(Anexo B), sendo condicionante da referida autorização que os gestores das Unidades de
Conservação e Terras Indígenas localizadas sob influência do Rio Madeira - considerando o
trecho licenciado, sejam comunicados quanto à execução das atividades de monitoramento
ambiental exigidas no processo.

J

AMBIENGER
Engenharia

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.br

Ambienta:

Em caso de dúvidas e/ou maiores esclarecimentos sobre as atividades a serem desenvolvidas,
abaixo, são apresentados os dados para contato.
DADOS PARA CONTATOS

Razão Social: Ambienger Engenharia Ambiental Ltda
CNPJ: 11.358.829/0001-87
Registro no Conselho: CREA 6318/EM-RO
Cadastro Técnico Federal: 4959061

Endereço: 305 Sul, Rua 09, Lote 04, Ql 01, Plano DiretorSul, CEP 77015-434, Palmas/TO.
Telefone/Fax: (63) 3215.1825
E-mail: ambienoerOambienqer.com.br

Coordenador Geral dos Trabalhos: Enge. Ambiental Geraldo Moura de Oliveira Júnior
As Informações inerentes à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira estão sendo

disponibilizadas ainda por meio do sítio eletrônico: www.draciaqemriomad8ira.bloasoot.com.br
ou por meio da Ouvidoria DNIT: 0800 611 535.

Desde já, nos colocamos a inteira disposição.
Cordialmente,

Enge Ambiental Gérãldo^M. de Oliveira Jr.
Diretor Geral

Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.

c

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

AMBIENGER
Engenharia

Ambientai

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.br -

ANEXO A. Licença de Operação n9 580/2006

J

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

SERVIÇO PUBLICO FEDERAI,
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTTTirrO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006
(RETIFICAÇÃO)
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio,
publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe
conferem o art.220, parágrafo único, inciso V do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de
2007; RESOLVE:

Expedir a presente Licença de Operação n°580/2006 à:

-•-'^-.

.

EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/IBAMA: 671360
ENDEREÇO: SAN Quadra 3, Lote A- Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902

CIDADE: Brasília

UF: DF

TELEFONE: (61) 3315-4000
REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.001643/1996-48 •

Relativa à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, para manutenção do calado
mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de profundidade),
nos seguintes pontos: 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); além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio (retirada de

paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos, 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.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 04 (quatro) anos, a partir da data
de emissão, observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos

constantes doprocesso que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.
Brasília, DF,

06 FEV 2013

Data de emissão: 01 de novembro de 2012

VOLNEY LAN
Presidente

•cação:

06 FEV 2013

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
1. Condições Gerais:

^

1.1. Esta Licença deverá ser publicada cm conformidade com a Resolução n° 006/86 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão
ser encaminhadas ao IBAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
cie controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:
• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da
licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais
aprovados ou dos prazos previstos nesta Licença deverá ser precedida de anuência do IBAMA;
1.4. Deverá constar no escopo de todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais
e/ou fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que aquela ação faz
parte de condicionante de validade da licença ambiental exigida pelo IBAMA.
1.5. Os Programas Ambientais e os prazos previstos nas Condições Específicas desta Licença
de Operação somente poderão ser modificados, interrompidos ou encerrados mediante
motivação justificada pelo empreendedor e aprovação formal da DILIC/IBAMA.

1.6. Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendo embarcações de navegação comercial ocorridos
na Hidrovia do Rio Madeira, incluindo dragas e demais embarcações utilizadas nas atividades de
manutenção da Hidrovia, o DNIT deverá comunicar ao IBAMA através do preenchimento do
formulário
"Comunicado
de
Acidente
Ambiental",
disponível
no
sítio
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o imediatamente para o e-mail
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br. Caso o
acidente provoque impactos ambientais relevantes, que gerem ameaça à vida, ou outros como
incêndios, explosões, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicado também deve ser realizado por telefoneaos setores:
•
•
•

Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA - (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61) 9909-4142ou (61) 9982-7080- celulares de plantão;
Superintendências do IBAMA nos Estados de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do
Amazonas (92) 3878-7100.
Coordenação de Portos,Aeroportose Hidrovias - COPAH - (61) 3316-1392.

1.7. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida em um prazo míni
mo de 120 (cento e vinte) dias antes do término da sua validade; dando publicidade ao requeri
mento, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publi
cações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.8. Esta Licença não autoriza o inícioda dragagem.
2. Condições Específicas:

2.1. Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de ofício, as datas de início e fim das atividades de

dragagens, das atividades de manutenção da sinalização e de retirada de paliteiros;
2.2. As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização do IBA
MA . A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano de Draga
gem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, con
templando no mínimo o seguinte:
2/4
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DALICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
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;
♦

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;

«

Descrição metodológica da execução da dragagem.

2.3. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamente comunicada ao IBAMA, apresentando a localização dos pontos de draga
gem e de descarte, mapa batimétrico, cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização
dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de
autorização específica;
2.4. Para a retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado ao
IBAMA documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão
sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das ações. Sempre
que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio, deverá ser solicitada a
emissão do Documento de Origem Florestal —DOF; •

2.5. Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de
doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega e Recebimento, com
identificação e CNPJ do recebedor, cujas cópias devem ser encaminhadas ao IBAMA;

2.6. Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das mar
gens do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação.o descarte de
troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao
IBAMA, para análise e autorização;

2.7. O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado 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 com a operação de dragagem, analisando os seguintes parâ
metros: pFI, temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas, e mercúrio;
2.8: 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
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 re
ferência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas,
aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas de extinção. Para as amostragens
de biota aquática é indispensável a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico, a ser emitida pela D1L1C/IBAMA;

2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao IBAMA informações sobre eventuais re
gistros 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;

2.10. Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo IBAMA;
2.11. Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA;
•^-^
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2.12. Encaminhar ao IBAMA, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios des
critivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e interven
ções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitoramentos
ambientais condicionados por esta Licença:

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) regular, e entregues impressos e em

formato digital; incluindo folha deassinatura de todos os membros da equipe e do coordenador
geral, se responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado.
r

J
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ANEXO B. Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n5 518/2014

305 SÜL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMA5/TO

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE 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

•

ATIVIDADE
TD>0

•

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N" 518/2014

ate Io de novembro dc 2016

LEVANTAMENTO

[x] MONITORAMENTO

RECURSOS FAUNÍSTICOS

•

RESGATE/SALVAMENTO

[X] RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira

EMPREENDEDOR: Departamento Nacional dc 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 PELAATIVIDADE: Ambiergcr Engenharia Ambiental Ltda.
CNPJ/CPF: 11.358.829/0001-87

CTF: 4959061

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Geraldo Moura dc Oliveira Júnior

CPF: 942.748.601-59

CTF: 722929

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Amostragem de: I) Piàncton: coletas realizadas cm cada trecho de dragagem, com um
ponlo de amostragem a montante c outro a jusantedo trecho de dragagem/descarte, sempre cm momento concomitante à

operação dc dragagem. Rede dc piàncton; 2) Macrofauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem, em 4 pontos (3
emcadatrecho a ser dragado c 1 cm uma área de referencia). Pcgador vau Veen; c 3) Ictiofauna: coletas realizadas emcada

trecho dc dragagem, com um pomo dc amostragem a montante e outro ajusante do trecho dc dragagem/descarte, sempre
cm momenio concomitante à operação dc dragagem. Bateria dc redes malhadeiras c métodos complcmcntarcs. 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-boí-da-amazônia). Inia geoffrensis (boto cor-de-rosa) c Sotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as alividades de
dragagem c monitoramento ambiental.

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

PETRECHOS: Fitoplâncton - Rede dc 20 um dc malha c abertura de30x 70cm c Zooplâncton - rede dc68um de
malha comabertura de 30 x 70 cm ; Macrofauna bentônica - pcgador dc Van Veen, com área dc 0.377 mJ: Ictiofauna -

redes malhadeiras dc malhas 20, 30,40, 50,60.70 c80.90, 100~ 120 mm entre nós opostos: rede de arrasto (5 mm entre
nós): tarraiàs (defundo c demeio água) dcdiversos tamanhos: espinheis; anzol (diversos tamanhos) c linha.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material ictiológico: Laboratório deIctiologia Sistemática, Fundação Universidade
Federal do Tocantins (UFT),Campusde Porto Nacional/TO.

Material bentônico. fitoplâncton czooplâncton: Laboratório dc Polychacta, Departamento de Biologia Animal, Instituto dc
Biologia da Universidade Federal Rural do Rio dcJaneiro (UFRRJ), Scropcdica/RJ.
AS CONDICIONANTES DESTAAUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO.
LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

AUTORIDADE EXPEDJDORA(ASSINATURA E CA RLMBO):

Brasília,

15 SEI mtí

Mám
s#*6' ^ *é&h.
Dlfttoc ò» UctftãaiMirto Ambantel
Substituto..
OIUC/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

N° 02001.001643/1996-48

N" 518/2014

VALIDADE
até Io dc novembro dc 2016

ESTAAUTORIZAÇÃO 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 c 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 H°2.186-16. DE 23 DE AGOSTO DE 2001;
Observação: As autorizações obtidas por meio do Sistema dc Autorização c Informação cm Biodiversidade
(SISBIO) não podem ser utilizadas paia a coleta de material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental de empreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:

NOMES:

CPF/CTF:

Geraldo Moura de Oliveira Júnior (Coordenador Geral)
Hugo BurattiNeto (CoordenadorTécnico)
Ronaldo de Carvalho Augusto
Taynara Pontes Franco

942.748.601-59/722929

611.933.482-34/5041425
. 124242.097-58/5368857

058.429.537-57/5182532

Vinícius da Rocha Miranda

123.026.807-31/5475220

c

AUTORIDADE EXPEDUJORA(ASSINATURA E CARIMBO):

"fome OÁmaki de Ibíedo
Diretor daLicweiameRto Ambianla!
Substituto

01L1C/1BAMA
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MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE

INSTITUTO DRA.SII.KntO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DDtETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

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

CONDICIONANTES;

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

tá, OIBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta

autorização caso ocorra:

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

b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram aexpedição da autorização; e
c) superveniência dc gravesriscos ambientais e dc saúde.

1-3. Aocorrência de situações descritas nos itens "lia" e 'I.2.b" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda aequipe

técnica, à aplicação dcsanções previstas na legislação pertinente.

1.4. Todos os produtos gerados com os dados oriundos das atividades dc monitoramento ambiental do empreendimento -

artigos, teses e dissertações, dentre outras formas dc divulgação - devem citar a oriran dos dados: Liccnciamcnio
Ambiental Federal.

1.5. Opedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 60 (sessenta) dias antes de expirar oprazo dc validade

desta Autorização.

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Dar ciência aos órgãos gestores das Unidades dc Conservação c Terras Indígenas que margeiam a Hidrovia do Rio

Madeira de que as auvidadcs de monitoramento ambiental, com coleta de material biológico, estão ocorrendo na região

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

2.2. Manter o CTF regular durante o tempo de vigência daAutorização.

23. ORelatório consolidado finaJ deve ser cncaminliado (uma via impressa c duas vias digiteis), contento análise c

apresentação dos resultados, contemplando, ainda, os itens a seguir.

a) lista de espécies encontradas, forma dc registro e habitai, destacando as espécies ameaçadas dc extinção (Lista

Vermelha das Espccics Ameaçadas da IüCN, Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do MMA c

lista estadual da fauna ameaçada. Outras listas podem ser usadas dc forma complementar), endêmicas, raras, não

descritas previamente para a arca estudada ou pela ciência, passíveis dc serem utilizadas como indicadoras de
qualidade ambiental, dc importância econômica e cinegélica, polcncialmentc invasoras ou dc risco epidemiolóaico
inclusive as domésticas e migratórias;

b) caracterização do ambiente encontrado na arca dc influencia do empreendimento, com descrição dos tipos de habitais

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

c) esforço e eficiência amostrai, parâmetros de riqueza c abundância dc espécies, índice dc diversidade c demais
análises estatísticas peninentes, contemplando asazonalidade em cada área amostrada;

d) anexo digital em planilha cditávcl incluindo lista dos dados brutos dos registros dc todos os espécimes - forma dc

registro, local gcorreferenciado cm resolução compatível para visualização (Sisicma dc Coordenadas Planas Proiccão
UTM, DATUMSIRGAS2000), habitai e data;

ç) detalhamento dá captura, triagem e demais procedimentos adotados para os exemplares capturados ou coletados

informando o tipo dc identificação individual, registro c biometria; e

0 carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos dc cada espécie ca

marcação individual e permanente utilizada em cada espécime.

2.5.0 coordenador deve enviar declaração anexa ao rcialório se responsabilizando pelo seu conteúdo.
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INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Avenida do Turismo, n^ 1350, Bairro Tarumã, CEP 69041-010, Manaus/AM.
Assunto: Comunicado sobre o Início das atividades de monitoramento ambiental, com coleta

material biológico, durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.

A Ambienger Engenharia Ambiental, empresa contratada para executar as ações de
monitoramento ambiental, com coleta de material biológico (ictiofauna, zooplânctons,
fitoplânctons e comunidade bentônica), durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do
Rio Madeira, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
(DNIT), vem informar aos órgãos gestores das Unidades de Conservação (UC) e Terras
Indígenas (TI) que se encontram a margem do Rio Madeira, trecho: Porto Velho/RO. a Foz do
Madeira/AM (Quadro 1), sobre o início de suas atividades de monitoramento ambiental durante

da dragagem nos trechos autorizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) para o ano de 2014 (Quadro 2).
Quadro 1. UC e TI que margeiam a Hidrovia do Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do Madeira/AM
Nome da UC
APA DO RIO MADEIRA |

Reponsabilidade
ESTADUAL

Município

Órgão
o Gestor
Ges

* SECRETARIA
SECRETARIA DE
DE ESTADO
ESTADO"E"
E
PORTO VELHO - RO

DESENVOLVIMENTO

AMBIENTAL DE RONDÔNIA
FLORESTA ESTADUAL
DE RENDIMENTO

SUSTENTADO DO RIO

MADEIRA
RESERVA EXTRATIVISTA

LAGO DO CUNIÃ

FLORESTA "NACIONAL DE
JACUNDÁ

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

Situação

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.br

AMBIENGER
Engenharia

Ambiental

Nome da TI

Reponsabilidade

Município

BAIXO GRANDE

FEDERAL

AM/MANICORÉ - AM

LAGOJAUARI

FEDERAL

SETEMA

FEDERAL

ARARY

Órgão Gestor

Situação

FUNAl

EM ESTUDO

MANIC0RÉ - AM

FUNAl

REGULARIZADA

NOVO ARIPUANA - AM

FUNAl

DECLARADA

FUNAl

DECLARADA

HUMAITÁ -

BORBA - AM/NOVA

FEDERAL

ARIPUANA - AM

Quadro 2. Trechos de dragagem da Hidrovia do Madeira no ano de 2014.
Ponto

Nome

1)

ABELHAS
•

2

FINAL

COJUBIM

4

Í8° 13' 54,320" S 63° 14'45,110" W

472921

9090070

513938

9212720

7° T 20,680" S

62° 52' 25,580" W

7° 9' 37,460" S

62° 53' 35,220" W

511801

9208520

8° 33' 57,200" S 63" 41' 24,390" W

424057

9053070

FINAL

8o 34' 14,820" S 63° 42' 12,950" W

422574

9052530

INICIAL

8o 16' 15,530" S 63° 22' 48,570" W

458135

9085730

FINAL

8o 17' 28,000" S 63° 2S: 18,880" W

457210

9083500

CURICACAS

i MARMELOS

INICIAL

6o 6' 10,150" S

61" 48' 16,650" W

632276

932528Ü

FINAL

6° 7' 15,080" S

61° 50' 8,050" W

628847

9323300

18° 33' 23,480" S 63° 38' 48,320" W

428827

9054120

J8" 33' 23,230" S 63"

39' 11,870" W

428107

9054120

8o 12' 59,560" S 63° 16' 18,880" W

470052

9091750

8o 12' 38,570" S

469413

9092400

INICIAL
6

MUTUNS

FINAL
INICIAI

•

POMBAL
FINAL

9

9090210

CINTRA

3

8

473668

8" 13' '19.960" 5

FINAL

7

63° 14' 20,710" W

INICIAI.

INICIAL

5

S

Latitude

INICIAL

; Longitude

E

Trecho

63" 16' 39,740" W

INICIAL

8o 37' 40,860" S 63° 49' 44,060" W

408797

9046170

FINAL

8o 38' 14,470" S 63" 50' 58,510" W

406524

9045140

INICIAL

6° 57'22,770" S 62° 40' 14,030" W

536390

9231070

6° 58' 24,880" S

535505

9229160

TAMANDUÁ

TRÊS CASAS
FINAL

62° 40' 4 2,850" W

As atividades de monitoramento ambiental iniciadas fazem parte do processo de licenciamento

ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, conforme Licença de
Operação (LO) n^ 580/2006 emitida pelo IBAMA, apresentada no Anexo A.

Destaca-se ainda que os trabalhos de monitoramento ambiental com coleta de material

biológico encontram-se devidamente autorizados pêlo IBAMA, através da Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ACCT) n^ 518/2018, emitida em 15/09/2014

(Anexo B), sendo condicionante da referida autorização que os gestores das Unidades de
Conservação e Terras Indígenas localizadas sob influência do Rio Madeira - considerando o
trecho licenciado, sejam comunicados quanto à execução das atividades de monitoramento
ambientej^exigidas no processo.

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

Engenharia

Teíefone/Fax: (63) 3215-1825
www.arrt5ieriger.com.br

Ambientai

Em caso de dúvidas e/ou maiores esclarecimentos sobre as atividades a serem desenvolvidas,
abaixo, são apresentados os dados para contato.
DADOS PARA CONTATOS

Razão Social: Ambienger Engenharia Ambiental Ltda
CNPJ: 11.358.829/0001-87
Registro no Conselho: CREA 6318/EM-RO
Cadastro Técnico Federal: 4959061

Endereço: 305 Sul, Rua 09, Lote Q4, QI 01. Plano Diretor Sul, CEP 77015-434, Palmas/TO.
Telefone/Fax: (63) 3215.1825
E-mail: ambienoenaambienqer.com.br

Coordenador Geral dos Trabalhos: Enge. Ambiental Geraldo Moura de Oliveira Júnior
As Informações inerentes à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira estão sendo
disponibilizadasainda por meio do sítio eletrônico: www.draaaqemriomadeira.bloasoot.com.br
ou por meio da Ouvidoria DNIT: 0800 611 535.

Desde já, nos colocamos a inteira disposição.
Cordialmente,

Enge AmbienfaTGeraiaryM. de Oliveira Jr.
Diretor Geral

Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

NGER
Engenharia

Ambiental

Telefone/fax: (63) 3215-1825
www.arnbienger.com.br '

ANEXO A. Licença de Operação n9 580/2006

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL Cf? 77015-434 PALMAS/TO

SERVIÇO PUBLICO FEDERAI.
MINISTÉRIO DO ATEIOAMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006
(RETIFICAÇÃO)
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio,
publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe
conferem o art.22°, parágrafo único, inciso V do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de
2007; RESOLVE:

.

.

Expedir a presente Licença de Operação n° 580/2006 à:
;

EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/IBAMA: 671360
ENDEREÇO: SAN Quadra 3, Lote A- Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902

CIDADE: Brasília

UF: DF

TELEFONE: (61) 3315-4000
REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.001643/1996-48

Relativa à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, para manutenção do calado
mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de profundidade),
nos seguintes pontos: 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); além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio (retirada de

paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos, 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.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 04 (quatro) anos, a partir da data
de emissão, observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos

constantes doprocesso que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.
Brasília, DF,

06 FEV 2013

Data de emissão: 01 dc novembro de 2012

VOLNEY LAN
Presidente

Data da retificação:

Q0 pgy 2013

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
1. Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução n° 006/86 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão
ser encaminhadas ao IBAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspenderou cancelaresta licença, caso ocorra:
• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiarama expedição da
licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais
aprovados ou dos prazos previstos nesta Licença deverá serprecedida de anuência do IBAMA;
1.4. Deverá constar no escopo de todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais
e/ou fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que aquela ação faz
parte de condicionante de validade da licença ambiental exigida pelo IBAMA.

>

1.5. Os Programas Ambientais e os prazos previstos nas Condições Específicas desta Licença
de Operação somente poderão ser modificados, interrompidos ou encerrados mediante
motivação justificada pelo empreendedor e aprovação formal da DIL1C/IBAMA.

1.6.Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendoembarcações de navegação comercial ocorridos
na Hidrovia do Rio Madeira, incluindo dragas e demais embarcações utilizadas nas atividades de
manutenção da Hidrovia, o DNIT deverá comunicar ao IBAMA através do preenchimento do
formulário
"Comunicado
de
Acidente
Ambiental",
disponível
no
sítio
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o imediatamente para o e-mail
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br. Caso o
acidente provoque impactos ambientais relevantes, que gerem ameaça à vida, ou outros como
incêndios, explosões, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicado também deve ser realizado por telefone aos setores:
ê

•

Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA - (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61) 9909-4142 ou (61) 9982-7080-celulares de plantão;

«

Superintendências do IBAMA nos Estados de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do

.Amazonas (92) 3878-7100.
• Coordenação de Portos, Aeroportos eHidrovias -COPAH -(61) 3316-1392.

^
^

1.7. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida cm um prazo míni
mo de 120 (cento e vinte) dias antes do término da sua validade; dando publicidade ao requeri
mento, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publi
cações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.
1.8. Esta Licença não autoriza o início da dragagem.
2. Condições Específicas:

2.1. Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de ofício, as datas de início e fim das atividades de
dragagens, das atividades de manutenção da sinalização e de retirada de paliteiros;

2.2. As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização do IBA
MA . A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano de Draga
gem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, con
templando no mínimo o seguinte:
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)

Batimetria prévia dos locais a serem dragados, informando os volumes de sedimentos a

serem removidos em cada um dos passose indicando em mapas as áreas de descarte;

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 dc especificados os limites de quantificação para cada
parâmetro analisado;

Descrição metodológica da execução da dragagem.

*

2.3. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamente comunicada ao IBAMA, apresentando a localização dos pontos de draga
gem e de descarte, mapa batimétrico, cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização
dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de
autorização específica:
v
2.4. Para a retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado ao
IBAMA documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão
sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das ações. Sempre
que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio, deverá ser solicitada a
emissão do Documento de Origem Florestal - DOF;

2.5. Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de
doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega e Recebimento, com
identificação e CNPJ do recebedor, cujas cópias devem ser encaminhadas ao IBAMA;

2.6. Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das mar
gens do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação,o descarte de
troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao
IBAMA, para análise e autorização;
2.7. O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado 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 com a operação de dragagem, analisando os seguintes parâ
metros: pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas, e mercúrio;
2.8. 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
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 re
ferência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas,
aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas de extinção. Para as amostragens
de biota aquática é indispensável a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico, a ser emitida pela D1L1C/IBAMA;
2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao IBAMA informações sobre eventuais re
gistros 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;
2.10. Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo IBAMA;

2.11. Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA;
"^
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2.12. Encaminhar ao IBAMA, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios des
critivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e interven
ções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitoramentos
ambientais condicionados por esta Licença;

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) regular, e entregues impressos e em

formato digital; incluindo folha de.assinatura de todos os membros da equipe edo coordenador
geral, se responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado.
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ANEXO B. Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico na 518/2014

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 72015-434 RALMAS/TO

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO niLv.sii.Kino no 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

ATIVIDADE
TD70

•

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 518/2014

até Io de novembro dc 2016

LEVANTAMENTO

[x] MONITORAMENTO

• RECURSOS FAUNÍSTICOS

•

RESGATE/SALVAMENTO

|XJ RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: Dragagem dc Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira

EMPREENDEDOR: Departamento Nacional dc Infraestrutura deTransportes (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 dc Oliveira Júnior
CPF: 942.748.601-59

CTF: 722929

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Amostragem dc: I) PJâncion: coletas realizadas cm cada trecho dc dragagem, com um
ponto de amoslragcm a montante c outro ajusante do trecho dc dragagem/descarte, sempre cm momento concomitante à

operação dc dragagem. Rede dc piàncton; 2) Macrofauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem, cm 4pontos (3
em cada trecho a serdragado c 1em uma área dc referencia). Pcgador van Veen; c 3)Ictiofauna: coletas realizadas cm cada

trecho de dragagem, com um ponto dc amostragem amontante coutro ajusante do trecho de dragagem/descarte, sempre

cm momento concomitante à operação de dragagem. Bateria de redes malhadeiras e métodos complcmcntarcs. 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 dc avistamentos de indivíduos dc Trichechus inunguis
(pcixc-boi-da-amazõnia). Inia geoffrensis (boto cor-de-rosa) e Sotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante asalividades dc
dragagem e monitoramento ambiental.

ÁREAS AMOSTRAIS: As coletas serão efetuadas cm passos localizados no Rio Madeira, entre omunicípio dc Porto

Velho/RO ca foz do Rio Madeira no Rio Amazonas, conforme apresentado no Plano de Draaagcm anual aprovado pelo
Ibama.

PETRECHOS: Fitoplâncton - Rede dc 20 um dc malha c abertura de30x 70 cm c Zooplâncton - rede de 68 um dc
malha com abertura de30x 70cm; Macrofauna bentônica - pcgador dcVan Veen, com área de0.377 m>; Ictiofauna -

redes malhadeiras de malhas 20, 30,40, 50,60, 70 c 80.90,100,120 mm entre nós opostos: rede de arrasto (5 mm entre
nós); tarrafas (de fundo c de meio água) de diversos tamanhos; espinhas; anzol (diversos tamanhos) c linha.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material ictiológico: Laboratório de Ictiologia Sistemática, Fundação Universidade
Federal doTocantins (UFT), Campus de Porto Nacional/TO.

Material bcntôuico. fitoplâncton czooplâncton: Laboratório dc Polychacta, Departamento de Biologia Animal, Instituto dc

Biologia da Universidade Federal Rural doRio dcJaneiro (UFRRJ), Scropedica/RJ.

AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NA(S) FOLHA(S) EMANEXO.
LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

AUTORIDADE EXPEDrDORA(ASSINAI URA ECARIMBO):

Brasília,

15 SEI mu
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORLV DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

AUTORIZAÇÃO

N° 02001.001643/1996-48

N° 518/2014

VALIDADE
ate V dc novembro dc 2016

ESTA AUTORIZAÇÃO NÃO PERMITE:

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

2. CAPTURA/COLETATRANSPORTE/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
EANEXOS CITES, BEM COMO AS INs MMA 05/2004 c 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 dc Autorização c Informação cm Biodiversidade
(SISBIO) não podem ser utilizadas para a coleta de material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental de empreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:

NOMES:

CPF/CTF:

Geraldo Moura de Oliveira Júnior (Coordenador Geral)
Hugo Buratti Neto (Coordenador Técnico)

942.748.601-59/722929
611.933.482-34/5041425

Ronaldo de Carvalho Augusto
Taynara Pontes Franco

058.429.537-57/5182532

Vinícius da Rocha Miranda

123.026.807-31/5475220

124.242.097-58/5368857

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA ECARIMBO):

Ikrm Mwaft de toledo
Diretor da LcencUmento Ambiantal
Substituto

D1LIC/IBAMA
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LNSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCLVMENIO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO D3AMA

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 02001.001643/1996-48

N" 518/2014

até-1° de novembro dc 2016

CONDICIONANTES;

1. CONDIÇÕES GERAIS:
1.1. Válida somente sem emendas c/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 quesubsidiaram a expedição daautorização; e
c) superveniência dc graves riscos ambientais c dc saúde.

1-3. Aocorrência dc situações descritas nos itens "1.2.a" e "I.2.b"acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a equipe
técnica,à aplicação dc sançõesprevistas na legislação pertinente.

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

1.5.0 pedido dc renovação, caso necessário, deverá serprotocolado 60(sessenta) dias antes dcexpirar o prazo dc validade
desta Autorização.

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Dar ciência aos órgãos gestores das Unidades dc Conservação c 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 doprocesso dc licenciamento ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, e encaminhar cópia desta
documentação ao Ibama, em 90 dias.

2.2. Manter o CTF regular durante o tempo dc vigência da Autorização.

23. O Relatório consolidado final deve ser encaminhado (uma via impressa e duas vias digitais), contento análise c
apresentação dos resultados, contemplando, ainda, os itensa seguir:
a) lista de espécies encontradas, forma dc registro e habitat, destacando as espécies ameaçadas dc extinção (Lista
Vermelha das Espécies Ameaçadas da lüCN, Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada dc Extinção do MMA c
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 dc serem utilizadas como indicadoras de

qualidade ambiental, de importância econômica ,c cinegética, potencialmente invasoras ou dc risco epidemiológico,
inclusive as domésticas e migratórias;

b)caracterização doambiente encontrado naárea dcinfluencia doempreendimento, com descrição dos tipos dc habitais
mapeados com indicação dos seus tamanhos cm termos percentuais c absolutos, além de indicar os pontos amostrados
para cada grupo taxonômico;

c) esforço e eficiência amosual, parâmetros de riqueza c abundância dc espécies, indice dc diversidade e demais
análises cstaüsticas pertinentes, contemplando a sazonalidade em cada áreaamostrada;
d) anexo digital em planilha cditávcl incluindo lista dos dados brutos dosregistros dc todos os espécimes - forma dc
registro, local gcorreferenciado em resolução compatível para visualização (Sistema dc 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 tipodc identificação individual, registro c biometria; e
0 carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos dc cada espécie fc a
marcação individual e permanente utilizada cm cada espécime.

2.5,0 coordenador deve enviar declaração anexa ao rcialório se responsabilizando pelo seuconteúdo.

AMBIENGER
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Avenida Mário Ypiranga, n^ 3280, Parque Dez de Novembro, CEP 69057-022, Manaus/AM.

Assunto: Comunicado sobre o Início das atividades de monitoramento ambiental, com coleta de
material biológico, durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.

C

A Ambienger Engenharia Ambiental, empresa contratada para executar as ações de
monitoramento ambiental, com coleta de material biológico (ictiofauna, zooplânctons,
fitoplânctons e comunidade bentônica), durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do

Rio Madeira, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
(DNIT), vem informar aos órgãos gestores das Unidades de Conservação (UC) e Terras
Indígenas (TI) que se encontram a margem do Rio Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do
Madeira/AM (Quadro 1), sobre o início de suas atividades de monitoramento ambiental "durante
da dragagem nos trechos autorizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) para o ano de 2014 (Quadro 2).
Quadro 1. UC e TI que margeiam a Hidrovia do Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do Madeira/AM
Nome da UC
APA DO RIO MADEIRA

Reponsabilidadí
ESTADUAL

Município
PORTO VELHO - RO

ão Gestor
SECRETARIA DE ESTADO E
DESENVOLVIMENTO

AMBIENTAL DE RONDÔNIA
FLORESTA ESTADUAL
DE RENDIMENTO
SUSTENTADO DO RIO
MADEIRA

RESERVA EXTRATIVISTA

LAGO DO CUNIÃ
FLORESTA NACIONAL DE

JACUNDÁ

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
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Situação
IMPLANTADA

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.br

AMBIENGER
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Nome da TI

Ambiental

Reponsabilidade

Município

Órgão Gestor

Situação

HUMAITÁ -

FUNAl

EM ESTUDO

BAIXO GRANDE

FFOFRAI

LAGO JAUARI

FEDERAL

MANICORÉ - AM

FUNAl

REGULARIZADA

SETEMA

FEDERAL

NOVO ARIPUANA -AM

FUNAl

DECLARADA

' ARARY

AM/MANICORÉ - AM

BORBA - AM/NOVA

FEDERAL

DECLARADA

FUNAl

ARIPUANA - AM
""

"

Quadro 2. Trechos de dragagem da Hidrovia do Madeira no ano de 2014. ,
Ponto

1

2

3

Nome

Trecho

9090210

FINAL

8o 13' 54,320" S 63" 14' 45,110" W

472921

9090070

INICIAL

7 o 7' 20,680" S

62° 52' 25,580" W

513938

9212720

FINAL

7o 9' 37,460" S

62" 53' 3 5,220" W

511801

9208520

8o 33' 57,200" S 63° 41' 24,390" W

424057

9053070

8" 34' 14,820" S

422574

9052530

CINTRA

COJUBIM

INICIAL

8

?

63° 42' 12,950" W

8° 16' 15,530" S 63° 22' 48,570" W

458135
,,

CURICACAS

-*.

. .

.

9085730

457210

9083500

61° 48' 16,650" W

632276

9325280

61° 50' 8,050" W

628847

9323300

9054120

8' 17' 28,000" S

63" 23' 18,880" W

INICIAL

6o 6' 10,150" S

FINAL

6° 7' 15,080" S

MARME LOS

INICIAL

8° 33' 23,480" S 63° 38' 48,320" W

428827

FINAL

8" 33' 23,230" S 63° 39' 11,870" W

428107

9054120

8o 12' 59,560" S

470052

9091750

MUTUNS

INICIAL

7

S

ABELHAS

FINAL

6

; E
473663

INICIAL

5

Longitude ,

8o 13' 49,960" S 63° 14" 20,710" W

FINAL

4

Latitude

INICIAL

63" 16' 18,880" W

POMBAL
FINAL

8o 12' 38,570" S 63" 16' 39,740" W

469413

9092400

INICIAL

8o 37' 40,860" S 63° 49' 44,060" W

408797

9046170

TAMANDUÁ
FINAL

8o 38' 14,470" S 63° 50' 58,510" W

406524

9045140

INICIAL

6° 57' 22,770" S 62° 40' 14,030" W

536390

9231070

FINAL

6° 58' 24,880" S 62° 40' 42,850" W

535505

9229160

TRÊS CASAS

As atividades de monitoramento ambiental iniciadas fazem parte do processo de licenciamento

ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, conforme Licença de
Operação (LO) n^ 580/2006 emitida pelo IBAMA, apresentada no Anexo A.

Destaca-se ainda que os trabalhos de monitoramento ambiental com coleta de material

biológico encontram-se devidamente autorizados pelo IBAMA, através da Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ACCT) ns 518/2018, emitida em 15/09/2014
(Anexo B), sendo condicionante da referida autorização que os gestores das Unidades de
Conservação e Terras Indígenas localizadas sob influência do Rio Madeira - considerando o

trecho licenciado, sejam comunicados quanto à execução das atividades de monitoramento

PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

AMBIENGER
Engenharsa

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
vAvw.anTbienger.com.br

Ambientai

Em caso dedúvidas e/ou maiores esclarecimentos sobre as atividades a serem desenvolvidas,
abaixo, são apresentados os dados para contato.
DADOS PARA CONTATOS

Razão Social: Ambienger Engenharia Ambiental Ltda
CNPJ: 11.358.829/0001-87

Registro no Conselho: CREA 6318/EM-RO
Cadastro Técnico Federal: 4959061

Endereço: 305 Sul, Rua 09, Lote 04, QI 01, Plano Diretor Sul, CEP 77015-434, Palmas/TO.
Telefone/Fax: (63) 3215.1825
E-mail: ambienaer@ambienQer.com.hr

Coordenador Geral dos Trabalhos: Enge. Ambiental Geraldo Moura de Oliveira Júnior
As Informações inerentesà dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira estão sendo
disponibilizadas ainda por meio do sítio eletrônico: www.draaaaemriomadeira.bloasoot.com.hr
ou por meio da Ouvidoria DNIT: 0800 611 535.

Desde já, nos colocamos a inteira disposição.
Cordialmente,

Enge Ambiental Gerãiaryfo. de Oliveira Jr.
Diretor Geral

Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1

PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

AMBIENGER
Engenharia

AmDientat

Telefone/fax: (63) 3215-1825'
www.ambienger.com.br '

ANEXO A. Licença de Operação n^ 580/2006

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CP 77015-434 PALMAS/TO

SERVIÇO PUBLICO FEDERAI.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006
(RETIFICAÇÃO)
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEmO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio,
publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe
conferem o art.22D, parágrafo único, inciso V do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de
2007; RESOLVE:

Expedir a presente Licença de Operação n° 580/2006 à:
EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/D3AMA: 671360
ENDEREÇO: SAN Quadra 3, Lote A-Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902

CIDADE: Brasília

UF: DF

TELEFONE: (61)3315-4000
REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.001643/1996-48

Relativa à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, para manutenção do calado
mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de profundidade),
nos seguintes pontos: 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); além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio (retirada de

L

paliteirqs), implantação e manutenção dos balizamentos, 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.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 04 (quatro) anos, a partir da data
de emissão, observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos

constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.
Brasília, DF,

06 FEV 2013

Data de emissão: 01 de novembro de 2012

VOLNEY SAN
Presidente

i'---.

Icação:

06 FEV 2013

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
1. Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada cm conformidade com a Resolução n° 006/86 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão
ser encaminhadasao IBAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias:

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:
• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da
licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais
aprovados ou dos prazos previstos nesta Licença deverá ser precedida de anuência do IBAMA;
1.4. Deverá constar no escopo de todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais
e/ou fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que aquela ação faz
parte de condicionante de validade da licença ambiental exigida pelo IBAMA.

J

1.5. Os Programas Ambientais e os prazos previstos nas Condições Específicas desta Licença
de Operação somente poderão ser modificados, interrompidos ou encerrados mediante
motivação justificada pelo empreendedor e aprovação formal da DLLIC/IBAMA.
1.6. Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendo embarcações de navegação comercial ocorridos

na Hidrovia do Rio Madeira, incluindo dragas e demais embarcações utilizadas nas atividades de
manutenção da Hidrovia, o DNIT deverá comunicar ao IBAMA através do preenchimento do
formulário
"Comunicado
de
Acidente
Ambiental",
disponível
no
sítio
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o imediatamente para o e-mail
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br. Caso o
acidente provoque impactos ambientais relevantes, que gerem ameaça à vida, ou outros como
incêndios, explosões, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicado também deve ser realizado por telefone aos setores:

•

Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA - (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61) 9909-4142 ou (61) 9982-7080 - celulares de plantão;

•

Superintendências do IBAMA nos Estados de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do

Amazonas (92) 3878-7100.

^

• Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH - (61) 3316-1392.
1.7. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida em um prazo míni
mo de 120 (cento e vinte) dias antes do término da sua validade; dando publicidade ao requeri
mento, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publi
cações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.8. Esta Licença não autoriza o início da dragagem.
2. Condições Específicas:

2.1. Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de ofício, as datas de início e fim das atividades de

dragagens, das atividades de manutenção da sinalização e de retirada de paliteiros;
2.2.As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização do IBA
MA . A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano de Draga
gem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, con
templando no mínimo o seguinte:
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO
Batimetria prévia dos locais a serem dragados, informando os volumes de sedimentos a

serem removidos emcada um dos passos e indicando em mapas as áreas de descarte;

•

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 dc especificados os limites de quantificação para cada
parâmetro analisado;
Descrição metodológica da execução da dragagem.

2.3. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamentecomunicada ao IBAMA, apresentando a localização dos pontos de draga
gem e de descarte, mapa batimétríco, cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização
dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de
autorização específica:

c

2.4. Para a retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado ao
IBAMA documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão
sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das ações. Sempre
que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio, deverá ser solicitada a
emissão do Documento de Origem Florestal - DOF;
, .

2.5. Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de
doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega e Recebimento, com
identificação e CNPJ do recebedor, cujas cópias devem ser encaminhadas ao IBAMA;

2.6. Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das mar
gens do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação,o descarte de
troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao
IBAMA, para análise e autorização;
2.7. O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado 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 com a operação de dragagem, analisando os seguintes parâ
metros: pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas, e mercúrio;
2.8. Os monitoramentos das comunidades planctônicas e da ictiofauna deverão ser realizados
em cada trecho de dragagem, com um ponlo de amostragem à montante e outro à jusante do
trecho de dragagem/descarte, sempre em momento concomitante à operação de dragagem. 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 re
ferência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas,
aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas de extinção. Para as amostragens
de biota aquática é indispensável a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico, a ser emitida pela D1L1C/IBAMA;
2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao IBAMA informações sobre eventuais re
gistros 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;

2.10. Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo IBAMA;

2.11. Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA;

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA ÒE OPERAÇÃO N" 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
2.12. Encaminhar ao IBAMA, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios des
critivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e interven

ções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitoramentos
ambientais condicionados por esta Licença;

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiemal (CTF) regular, e entregues impressos e em

formato digital; incluindo folha de assinatura de todos os membros da equipe edo coordenador
geral, se responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado.
\

r
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ANEXO B. Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n9 518/2014

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAI.

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

ATIVIDADE
TIPO

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N" 518/2014

até 1° de novembro dc 2016

• LEVANTAMENTO
•

g| MONITORAMENTO

RECURSOS FAUNÍSTICOS

Q RESGATE/SALVAAIENTO

E] RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: Dragagem dc Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira

EMPREENDEDOR: Departamento Nacional dcInfraestrutura dc Transportes (DNIT)
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CTF: 671360

ENDEREÇO: SAN Quadra 3. BI. A- Ed. Núcleo dos Transportes - Brasília - DF

—^^^_—_^——

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Ambicrger Engenharia Ambiental Ltda.
CNPJ/CPF: 11.358.829/0001-87

CTF: 4959061

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Geraldo Moura dc Oliveira Júnior
CPF: 942.748.601-59

,

CTF: 722929

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Amoslragcm de: I) Piàncton: coletas realizadas cm cada trecho dc dragagem, com um

ponto de amostragem a montante c outro ajusante do trecho dc dragagem/descarte, sempre cm momento concomitante à

operação dc dragagem. Rede dc piàncton; 2) Macrofauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem, era 4pontos (3
em cada trecho aser dragado e 1em uma área dc referencia). Pcgador van Veen; c3) Ictiofauna: coletas realizadas cm cada

trecho dc dragagem, com um ponto dc amostragem amontante coutro ajusante do trecho de dragagem/descarte, sempre
cm momento concomitante à operação dc dragagem. Bateria de redes malhadeiras c métodos complcmcmarcs. 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 dc avistamentos de indivíduos dc Trichechus inunguis

(pcixc-boi-da-amazónia). Inia geoffrensis (boto cor-dc-rosa) cSotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades dc
dragagem e monitoramento ambiental.

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

r

PETRECHOS: Fitoplâncton - Rede de 20 (im dc malha cabertura de 30 x 70 cm cZooplâncton - rede dc68 um dc
malha com abertura de 30 x 70 cm; Macrofauna bentônica - pcgador dc Van Veen. com área dc 0.377 m3; Ictiofauna redes malhadeiras dc malhas 20, 30,40, 50,60. 70 c80.90. 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) elinha.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material iciiológico: Laboratório dc Ictioloaia Sistemática, Fundação Universidade

Federal doTocantins (UFT), Campus dc Porto Nacional/TO.

Material bentônico, fitoplâncton czooplâncton: Laboratório dc Polychacta, Departamento de Bioloaia Animal, Instituto dc
Biologia da Universidade Federal Rural do Rio dc Janeiro (UFRRJ), Seropcdica/RJ.
AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO.
LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA EC,

Brasília,

15 SEI 29)14

JSámmuQàtolèto-J

/

^ Diretor dt UaMuranto Anrtõntal \"
RiibstMo
OIUC/1BAMA
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MINISTÉRIO DOMEIOAMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 02001.001643/1996-48

N° 518/2014

até 1° de novembro dc 2016

ESTAAUTORJZAÇÃO NÃO PERMITE:

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

2. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURÂ 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
EANEXOS CITES, BEM COMO AS INs MMA 05/2004 c 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

c

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001;

Observação: As autorizações obtidas por meio do Sistema dc Autorização c Informação cm Biodiversidade
(SISBIO) não podem ser utilizadas para acoleta de material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental dc empreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:

NOMES:

CPF/CTF:

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

124242.097-58/5368857

Taynara Pontes Franco

058.429.537-57/5182532

Vinícius da Rocha Miranda

123.026.807-31/5475220

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

QhmatOáiazafjé toledo
Diretor ia LiesnciaRwnto Ambiantal
Substituto

D1LIC/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

LNSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORJA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAI.

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

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N" 02001.001643/1996-48

N" 518/20*14

até Io de novembro dc 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 quaisquer condicionantes ou normas Jçgais;
b) omissão oufalsadescrição dc informações relevantes quesubsidiaram a expedição da autorização; e
c) superveniência dc graves riscos ambientais e dc saúde.

13.Aocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a" e "i.2.b" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a equipe
técnica, à aplicação dc 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 dc divulgação - devem citar a origem dos dados: Licenciamento
Ambiental Federal.

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

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Dar ciência aos órgãos gestores das Unidades dc Conservação c 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 pane do processo de licenciamento ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, e encaminhar cópia desta
documentação ao Ibama, em 90 dias.

2.2. Manter o CTF regular durante o tempo de vigência da Autorização.

23. O Relatório consolidado final deve ser encaminhado (uma via impressa c duas vias digitais), contento análise c
apresentação dos resultados, contemplando, ainda, os itens a seguir.

a) lista de espécies encontradas, forma dc registro e habitat. destacando as espécies ameaçadas dc extinção (Lista
Vermelha das Espccics Ameaçadas da IUCN, Livra Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada dc 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 dc serem utilizadas como indicadoras de

qualidade ambiental, de importância econômica c cinegética, potencialmente invasoras ou dc risco epidemiológico,
inclusive as domésticas e migratórias:

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

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

d)anexo digital em planilha editávcl incluindo lista dos dados brutos dos registros dc todos os espécimes - forma dc
registro, local gcorreferenciado em resolução compatível para visualização (Sistema deCoordenadas Planas, Projeção
UTM, DATUM SIRGAS2000), habitat e data;

c) detalhamento da captura, triagem e demais procedimentos adotados para os exemplares capturados ou coletados,
informando o tipo dc identificação individual, registro c biometria; c
f) carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos dc cada espécie c a
marcação individual e permanente utilizada em cada espécime.
•

2.5.0 coordenador deve enviar declaração anexa ao relatório se responsabilizando pelo seu conteúdo.
'••
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OFICIO N^ 077/2014 - AMBIENGER

Porto Velho/RO, 30 de Setembro de 2

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
BR-230, Km 01, n^ 1957, Bairro São Cristóvão, CEP 69800-000, Humaitá/AM.
Assunto: Comunicado sobre o Início das atividades de monitoramento ambiental, com coleta de

material biológico, durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.

A Ambienger Engenharia Ambiental, empresa contratada para executar as ações de
monitoramento ambiental, com coleta de material biológico (ictiofauna, zooplânctons,
fitoplânctons e comunidade bentônka), durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do
Rio Madeira, de responsabilidade do Departamento Nacional de' Infraestrutura e Transportes
(DNIT), vem informar aos órgãos gestores das Unidades de Conservação (UC) e Terras
Indígenas (TI) que se encontram a margem do Rio Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do
Madeira/AM (Quadro 1), sobre o início de suas atividades de monitoramento ambiental durante

da dragagem nos trechos autorizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) para o ano de 2014 (Quadro 2).
Quadro 1. UC e TI que margeiam a Hidrovia do Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do Madeira/AM

RUA09 ÍÍ3ÍE04 Ql-1
FLANO D&ETOR SUL CB> 72015-434 mjfoSffO

Chefe de ServÇõT

Port.N° 454/Pres. 05.04.10
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Engenharia

5215-1825-
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Município
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bituaçâo

HUMAITÁ AM/MANICORÉ - AM

FUNAl

EM ESTUDO

BAIXO GRANDE

FEDERAL

LAGO JAUARI

FEDERAL

MANICORÉ-AM

FUNAl

REGULARIZADA

SETEMA

FEDERAL

NOVO ARIPUANA - AM

FUNAl

DECLARADA

ARARY

FEDERAL

FUNAl

DECLARADA

BORBA - AM/NOVA

ARIPUANA - AM

Quadro-2. Trechos de dragagem da Hidrovia do Madeira no ano de 2014.
.
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Ponto

Nome

1

ABELHAS

Latitude

Longitude

E

INICIAL

8o 13" 49.960" S

63° 14' 20.710" W

473668

9090210 ,

472921

9090070

513938

9212720

FINAL

2

INICIAL

4

5

/"-' 1' 20,680" 5

62° 52' 25,580" W

7° 9' 37,460" S

COJUBIM

s

62° 53'35,220" W

511801

9208520

INICIAL

8° 33' 57,200" S 63° 41' 24,390" W

424057

9053070

FINAL

8o 34' 14,820" S 63° 42' 12,950" W

422574

9052530

INICIAL

8o 16' 15,530" S 63° 22' 48,570" W

458135

9085730

FINAL

8o 17'28,000" S 63° 23' 18.880" W

CURICACAS
INICIAL

457210

9083500

6o 6' 10,150" S

61° 48' 16.650" W

632276

9325280

6° T 15,080" S

61° 50' 8,050" W

MARMELOS
FINAL

6

8o 13' 54,320" S 63° 14'45.110" W

CINTRA
FINAL

3

•

Trecho

628847

9323300

INICIAL

8o 33' 23,480" S 63° 38" 48,320" W

428827

9054120

FINAL

8° 33' 23,230" S 63° 39' 11,870" W

428107

9054120

INICIAL

8o 12' 59,560" S 63° 16' 18,880" W

470052

9091750

FINAL

8° 12' 38,570" S 63° 16' 39.740" W

469413

9092400

8o 37' 40,860" S

408797

9046170

MUTUNS
.

7

8

9

POMBAL

TAMANDUÁ

INICIAL

63° 49' 44,060" W

FINAL

8o 38' 14,470" S 63° 50' 58,510" W

406524

9045140

INICIAL

6° 57'22,770" S 62° 40' 14,030" W

536390

9231070

FINAL

6o 58' 24,880" S 62° 40' 42,850" W

535505

9229160

TRÊS CASAS

As atividades de monitoramento ambiental iniciadas fazem parte do processo de licenciamento

ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, conforme Licença de
Operação (LO) ne 580/2006 emitida pelo IBAMA, apresentada no Anexo A.

J
Destaca-se ainda que os trabalhos de monitoramento ambiental com coleta de material

biológico encontram-se devidamente autorizados pelo IBAMA, através da Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ACCT) n^ 518/2018, emitida em 15/09/2014

(Anexo B), sendo condicionante da referida autorização que os gestores das Unidades de
Conservação e Terras Indígenas localizadas sob influência do Rio Madeira - considerando o

trecho licenciado, sejam comunicados quanto à execução das atividades de monitoramento
ambiental.exigidas no processo.

Engenhar

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
VAWii.ambienger.corn.br

e n t a i

Em caso de dúvidas e/ou maiores esclarecimentos sobre as atividades a serem desenvolvidas,
abaixo, são apresentados os dados para contato.
DADOS PARA CONTATOS

Razão Social: Ambienger Engenharia Ambiental Ltda
CNPJ: 11.358.829/0001-87

Registro no Conselho: CREA 6318/EM-RO
Cadastro Técnico Federal: 4959061

Endereço: 305 Sul, Rua 09, Lote 04, QI 01, Plano Diretor Sul, CEP 77015-434, Palmas/TO.
Telefone/Fax: (63) 3215.1825
E-mail: ambienger@ambienqer.com.br

Coordenador Geral dos Trabalhos: Enge. Ambiental Geraldo Moura de Oliveira júnior
As Informações inerentes à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira estão sendo
disponibilizadas ainda por meio do sítio eletrônico: wvvw.draciaqemriomadeira.bloosoot.com.br
ou por meio da Ouvidoria DNIT: 0800 611 535.
*

Desde já, nos colocamos a inteira disposição.
Cordialmente,

EngQ Ambiental Gèraldo/M. de Oliveira Jr.
Diretor Geral

Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

AMBIENGER
Engenharia

Ambientai

Telefone/Fax: (63) 3215-1823
- www.ambienger.com.br '

ANEXO A. Licença de Operação n^ 580/2006

J

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTOBRASILEIRODO MEIOAMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
\

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006
(RETIFICAÇÃO)
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio,
publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe
conferem o art.22°, parágrafo único, inciso V do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de
2007; RESOLVE:
i

Expedir a presente Licença de Operaçãon° 580/2006 à:
.

EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/LBAMA: 671360
ENDEREÇO: SAN Quadra 3, Lote A - Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902
CIDADE: Brasília
TELEFONE: (61) 3315-4000

UF: DF

REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.0(H 64-3/1996-48

Relativa à dragagem de manutenção da Hidroyia do Rio Madeira, para manutenção do calado
mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de profundidade),
nos seguintes pontos: 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); além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio (retirada de

paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos, 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.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 04 (quatro) anos, a partir da data
de emissão, observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos

constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.
Brasília, DF,

06 FEV 2013

Data de emissão: 01 de novembro de 2012

VOLNEY J&AN^RDI JÚNIOR
Presidente do IBÀÍ

icação:

06 FEV 2013

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
1. Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada cm conformidade com a Resolução n° 006/86 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão
ser encaminhadas ao IBAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:
• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais,"
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da
licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais
aprovadosou dos prazos previstos nesta Licença deverá ser precedida de anuência do IBAMA;
1.4. Deverá constar no escopo de todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais
e/ou fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que aquela ação faz

parte de condicionante de validade da licença ambiental exigida pelo IBAMA.

^

1.5. Os Programas Ambientais e os prazos previstos nas Condições Específicas desta Licença
de Operação somente poderão ser modificados, interrompidos ou encerrados mediante
motivação justificada pelo empreendedor e aprovação formal da DILIC/IBAMA.
1.6. Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendo embarcações de navegação comercial ocorridos
na Hidrovia do Rio Madeira, incluindo dragas e demais embarcações utilizadas nas atividades de
manutenção da Hidrovia, o DNIT deverá comunicar ao IBAMA através do preenchimento do
formulário
"Comunicado
de
Acidente
Ambiental",
disponível
no
sítio
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o imediatamente para o e-mail
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br. Caso o
acidente provoque impactos ambientais relevantes, que gerem ameaça à vida, ou outros como
incêndios, explosões, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicado também deve ser realizado por telefone aos setores:

•

Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA - (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61) 9909-4142 ou (61) 9982-7080-celulares de plantão;

•

Superintendências do IBAMA nos Estados de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do
Amazonas (92) 3878-7100.

•

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH - (61) 3316-1392.

1.7. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida em um prazo míni
mo de 120 (cento e vinte) dias antes do término da sua validade; dando publicidade ao requeri
mento, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publi
cações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.8. Esta Licença não autorizao inícioda dragagem.
2. Condições Específicas:

2.1. Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de ofício, as datas de início e fim das atividades de

dragagens, das atividades de manutenção dasinalização e de retirada de paliteiros;
2.2. As dragagens de manutenção somente poderão serefetuadas mediante autorização do IBA
MA . A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano de Draga
gem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, con
templando no mínimo o seguinte:
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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;

•

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 dc especificados os limites de quantificação para cada
parâmetro analisado;

•

Descrição metodológica da execução da dragagem.

2.3. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamente comunicada ao IBAMA, apresentando a localização dos pontos de draga
gem e de descarte, mapa batimétrico, cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização
dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de
autorização específica;
2.4. Para a retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deve ser apresentado ao

IBAMA documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão

c

sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das ações. Sempre
que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio. deverá ser solicitada a
emissão do Documento de Origem Florestal - DOF;

2.5. Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de
doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega e Recebimento, com
identificação e CNPJ do recebedor, cujas cópias devem ser encaminhadas ao IBAMA;

2.6. Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das mar
gens do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação.o descarte de
troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao
IBAMA, para análise e autorização;
2.7. O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado 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 com a operação de dragagem, analisando os seguintes parâ

metros: pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas, e mercúrio;

c

2.8. 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
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 re
ferência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas,
aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas de extinção. Para as amostragens
de.biotaaquática é indispensável a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico, a ser emitida pela DIL1C/IBAMA;
2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao IBAMA informações sobre eventuais re
gistros de avistamentos de indivíduos de Trichechus inunguis (peixe-boi-da-amazônia), Inia
geoffrensis (boto cor-de-rosa) e Sotalia fltmatilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades de
dragagem e monitoramento ambiental;

2.10. Executar o Programa de EducaçãoAmbiental, conforme escopo aprovado pelo IBAMA;
2.11. Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA;
•*-*
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
2.12. Encaminhar ao IBAMA, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios des
critivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e interven
ções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitoramentos
ambientais condicionados por esta Licença;

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) regular, e entregues impressos e em

formato digital; incluindo folha de assinatura de todos os membros da equipe e do coordenador
geral, se responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado.

J
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ANEXO B. Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n^ 518/2014

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 RALMAS/TO

MINISTÉRIO DOMEIOAMBIENTE

.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

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

TIF-O

•

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE
até Io de novembro dc 2016

PC 518/2014

LEVANTAMENTO

[x] MONITORAMENTO

• RECURSOS FAUNÍSTICOS

D

RESGATE/SALVAMENTO

[XJ RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: Dragagem dc Manutenção da Hidrovia doRio Madeira

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

CTF: 671360

ENDEREÇO: SAN Quadra 3,BI. A- Ed. Núcleo dos Transportes - Brasília - DF

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Ambierger Engenharia Ambiental Ltda.
CNPJ/CPF: 11.358.829/0001-87

CTF: 4959061

COORDENADORGERAL DAATÍVIDADE: Geraldo Moura dc Oliveira Júnior
CPF: 942.748.601-59

CTF: 722929

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Amoslragcm de: 1) Piàncton: coletas realizadas cm cada trecho de dracagem, com um
ponto de amostragem a montante c outro a jusante do trecho de dragagem/descane, sempre cm momcnto^concomiiamc à

operação dc dragagem. Rede de piàncton; 2) Macrolauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem, cm 4pontos (3

em cada trecho aser dragado e I em uma área dc referencia). Pcgador van Veen; c3)Ictiofauna: coletas realizadas cm cada

trecho de dragagem, com um ponto dc amostragem amontante coutro ajusante do trecho de draeagem/descarte, sempre
cm momento concomitante à operação de dragagem. Bateria de redes malhadeiras emétodos complementara.' Após a

biometria os espécimes da ictiofauna serão devolvidos ao rio, somente serão transportados para laboratório os indivíduos

considerados inaptos ao retomo à vida Iíttc.

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 dc avistamentos de indivíduos dc Trichechus inunguis

(peixe-boi-da-amazônia). Inia geoffrensis (bolo cor-de-rosa) cSotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades de
dragagem c monitoramento ambiental.

ÁREAS AMOSTRAIS: As coletas serão efetuadas cm passos localizados no Rio Madeira, entre omunicípio de Porto

Velho/RO c a foz do Rio Madeira no Rio Amazonas, conforme apresentado no Plano de Drasaecm anual aprovado dcIo
Ibama.

PETRECHOS: Fitoplâncton - Rede de 20 um dc malha cabertura de 30 x70 an e Zooplâncton - rede de 68 um dc
malha com abertura de 30 x 70 cm;Macrofauna bentônica - pcgador dc Van Veen, com área dc 0.377 m2; Ictiofauna -

redes malhadeiras dc malhas 20,30,40, 50,60, 70 e80.90, I00~ 120 mm entre nós opostos: rede de arrasto (5 mm entre
nós); tarrafãs (de fundo cde meio água) dc diversos tamanhos: espinheis; anzol (diversos tamanhos) clinha.
DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material ictiológico: Laboratório de Ictiologia Sistemática, Fundação Universidade
Federal do Tocantins (UFT), Campusde Porto Nacional/TO.

Material bentônico. fitoplâncton czooplâncton: Laboratório de Polychaeta, Departamento de Bioloeia Animal, instituto dc
Biologia da Universidade Federal Rural do Rio dc Janeiro (UFRRJ), Scropcdica/RJ.
AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO.
LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

AUTORIDADE EXPEDIDORA (A&SINATURA E CARIMBO):

Brasília,

15 SE! 2814

7
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAI.

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

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 02001.001643/1996-48

N" 518/2014

até Io de novembro de 2016

ESTA AUTORIZAÇÃO NÃO PERMITE:
1. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM ÁREA PARTICULAR SEM O

CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO;
2. CAPTURA/COLETAATRANSPORTE/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
EANEXOS CITES, BEM COMOAS INs MMA05/2004 c 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

c

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001;
Observação: As autorizações obtidas por meio do Sistema dc Autorização c Informação cm Biodiversidade
(SISBIO) não podem ser utilizadas para a coleta dc material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental de empreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:

NOMES:

CPF/CTF:

Geraldo Moura deOliveira Júnior (Coordenador Geral)
Hugo Buratti Neto(Coordenador Técnico)
Ronaldo de Carvalho Augusto
Taynara Pontes Franco

942.748.601-59/722929
611.933.482-34/5041425
124.242.097-58/5368857

058.429.537-57/5182532

Vinícius da Rocha Miranda

123.026.807-31/5475220

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

VOom 9dméj de toledo
Diretor deLicenciamento Ambiental
Substituto

D1LIC/IBAMA
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LNSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

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

AUTORIZAÇÃO
N" 518/2014

VALIDADE
até Io dc novembro de 2016

CONDICIONANTES!

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

1.2. OIBAMA 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; c
c) superveniência dc graves riscos ambicnlais c dc saúde.

1.3. Aocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a" e"1.2.b" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda aequipe

técnica, à aplicação dcsanções previstas na legislação pertinente.

1.4. Todos os produtos gerados com os dados oriundos das atividades dc monitoramemo ambiental do empreendimento -

artigos, teses c dissertações, dentre outras formas dc divulgação - devem ciiar a oriecm dos dados: Licenciamento
Ambiental Federal.

1.5.0 pedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 60 (sessenta) dias antes de expirar oprazo de validade
desta Autorização.

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Dar ciência aos órgãos gestores das Unidades dc Conservação c 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. Manter o CTF regular durante o tempo dc vigência daAutorização.

23. O Relatório consolidado final deve ser encaminhado (uma via impressa c duas vias dieitais), contento analise e

apresentação dos resultados, contemplando, ainda, os itens a seguir:

a) lista de espécies encontradas, forma dc registro c habitat, destacando as espécies ameaçadas dc extinção (Lista

Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN, Livra Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do MMA e
lista estadual da fauna ameaçada. Outras listas podem ser usadas dc forma complementar), endêmicas, raras, não
descritas previamente para a arca estudada ou pela ciência, passíveis de serem utilizadas como indicadoras de

qualidade ambiental, de importância econômica c cinegética, potencialmente invasoras ou de risco cpidemiolóaico,
inclusive as domésticas e migratórias;

b) caracterização do ambiente encontrado na área dc influencia do empreendimento, com descrição dos tipos de habitais
mapeados com indicação dos seus tamanhos cm termos percentuais cabsolutos, além de indicar os ponlos amostrados
para cada grupo taxonômíco;

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

d) anexo digital em planilha cditávcl incluindo lista dos dados brutos dos registros dc todos os espécimes - forma de
registro, local gcorreferenciado cm resolução compatível para visualização (Sistema dc Coordenadas Planas Projeção
ÜTM, DATUM SIRGAS2000), habitat e data;

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

0 carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos dc cada espécie c a

marcação individual c permanente utilizada cmcadaespécime.

2.5.0coordenador deve enviar declaração anexa ao relatório se responsabilizando pelo seu conteúdo.

MjjAMBIENGER
HürÂ Engenharia Ambiental

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.

OFÍCIO NO 078/2014 - AMBIENGER

Porto Velho/RO, 30 de Setembro de

A

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua Maceió, n^ 224, Bairro Adrianópolis, CEP 69057-010, Manaus/AM.
Assunto: Comunicado sobre o Início das atividades de monitoramento ambiental, com coleta de

material biológico, durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.

A Ambienger Engenharia Ambiental, empresa contratada para executar as
monitoramento ambiental, com coleta de material

ações de

biológico (ictiofauna, zooplânctons,

fitoplânctons e comunidade bentônica), durante a dragagem de manutenção da Hidrovia do
Rio Madeira, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
(DNIT), vem informar aos órgãos gestores das Unidades de Conservação (UC) e Terras
Indígenas (TI) que se encontram a margem do Rio Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do
Madeira/AM (Quadro 1), sobre o início de suas atividades de monitoramento ambiental durante

da dragagem nos trechos autorizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) para o ano de 2014 (Quadro 2).

Quadro 1. UC e TI que margeiam a Hidrovia do Madeira, trecho: Porto Velho/RO a Foz do Madeira/AM
Nome da UC

Reponsabilidade

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1 •
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Município

Situação

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
www.ambienger.com.br

AMBIENGER
Engenharia

Ambiental

unicípio

Nome da TI

Reponsabilidade

BAIXO GRANDE

FEDERAL

LAGO JAUARI

FEDERAL

MANICORÉ-AM

FUNAl

REGULARIZADA

SETEMA

FEDERAL

NOVO ARIPUANA - AM

FUNAl

DECLARADA

FUNAl

DECLARADA

ARARY

Situação

HUMAITÁ -

EM ESTUDO

AM/MANICORÉ-AM

BORBA - AM/NOVA

FEDERAL

ARIPUANA - AM

Quadro 2. Trechos de dragagem da Hidrovia do Madeira no ano de 2014.
•

Ponto

Nome

Trecho
INICIAL

1

. INICIAL
FINAL

4

5

COJUBIM

7

9

8o 13' 54,320" S

63° 14'45,110" W

472921

9090070

7° T 20,680" S

62" 52' 25,580" W

513938

9212720

7' 9' 37,400" S

62° 53' 35,220" W

511801

9208520

8o 33' 57,200" S 63° 41' 24,390" W

424057

9053070

FINAL

8o 34' 14,820" S 63° 42' 12,950" W

422574

9052530

INICIAL

8° 16' 15,530" S 63° 22' 48,570" W

458135

9085730

FINAL

8o 17' 28.000" S 63° 23' 18,880" W

457210

9083500

INICIAL

6o 6' 10,150" S

61° 48' 16,650" W

632276

9325280

FINAL

6° 7" 15,080" S

61° 50' 8,050" W

628847

9323300

MARMEL0S

INICIAL

8o 33' 23,480" S 63° 38' 48,320" W

428827

9054120

FINAL

8o 33' 23,230" S 63° 39' 11,870" W

428107

9054120

MUTUNS

INICIAL

8o 12' 59,560" S 63° 16' 18,880" W

470052

9091750

FINAL

8o 12' 38,570" S 63° 16' 39,740" W

469413

9092400

POMBAL

INICIAL

8

S

9090210

CURICACAS

V

6

E
473668

CINTRA

INICIAL

3

Longitude

8° 13' 49,960" S 63" 14' 20,710" W

ABELHAS
FINAL

2

Latitude

8" 37'40,860" 5

63° 49' 44,060" W

408797

9046170

FINAL

8° 38' 14,470" S 63° 50' 58,510" W

406524

9045140

INICIAI

6° 57' 22,770" S 62° 40' 14,030" W

536390

9231070

FINAL

6° 58' 24,880" S 62° 40' 42,850" W

535505

9229160

TAMANDUÁ

TRÊS CASAS

As atividades de monitoramento ambiental iniciadas fazem parte do processo de licenciamento
ambiental da dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, conforme Licença de
Operação (LO) ns 580/2006 emitida pelo IBAMA, apresentada no Anexo A.
Destaca-se ainda que os trabalhos de monitoramento ambiental com coleta de material

biológico encontram-se devidamente autorizados pelo IBAMA, através da Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ACCT) n^ 518/2018, emitida em 15/09/2014
(Anexo B), sendo condicionante da referida autorização que os gestores das Unidades de
Conservação e Terras Indígenas localizadas sob influência do Rio Madeira - considerando o
trecho licenciado, sejam comunicados quanto à execução das atividades de monitoramento
-amb+ental_exigidas no processo.
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PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

J

Telefone/Fax: (63) 3215-1825
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AMBIENGER
Engenharia

Ambiental

Em caso de dúvidas e/ou maiores esclarecimentos sobre as atividades a serem desenvolvidas,
abaixo, são apresentados os dados para contato.

:V
'o

DADOS PARA CONTATOS

Razão Social: Ambienger Engenharia Ambiental Ltda

^

Fi.

.Ass.

CNPJ: 11.358.829/0001-87

Registro no Conselho: CREA 6318/EM-RO
Cadastro Técnico Federal: 4959061

Endereço: 305 Sul, Rua 09, Lote 04, QI 01, Plano Diretor Sul, CEP 77015-434, Palmas/TO.
Telefone/Fax: (63) 3215.1825
E-mail: ambienqerQambienqer.com.br

Coordenador Geral dos Trabalhos: Eng9. Ambiental Geraldo Moura de OliveiraJúnior
As Informações inerentes à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira estão sendo
disponibilizadas ainda por meio do sítio eletrônico: www.draaaqemriomadeira.bloqspot.com.br
ou por meio da Ouvidoria DNIT: 0800 611 535.

Desde já, nos colocamos a inteira disposição.
Cordialmente,

Eng° Ambiental Geraldo-M. de Oliveira Jr.
Diretor Geral

Ambienger Engenharia Ambiental Ltda.
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ANEXO A. Licença de Operação n^ 580/2006

PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-434 PALMAS/TO

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DEOPERAÇÃO N° 580/2006
(RETIFICAÇÃO)
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio,
publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe
conferem o art.22°, parágrafo único, inciso V do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que

aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de
2007; RESOLVE:

Expedir a presente Licença

ão n° 580/2006 à:

EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura deTransportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/IBAMA: 671360
ENDEREÇO: SAN Quadra 3, Lote A- Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902

CIDADE: Brasília

UF: DF

TELEFONE: (61) 3315-4000
REGISTRO NO LBAMA: Processo N° 02001.001643/1996-48

Relativa à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, para manutenção do calai
mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de profundidade),
nos seguintes pontos: Três Casas-AM (km 807), Puruzinho-AM (km 885), Salomão/Fausto-AM

(km 922), Papagaios-RO (km 1026), Curicacas-RO (km 1076), Cojübim/Mutuns-RO (km 1161) e
Tamanduá-RO (km 1174); além da retirada de troncos caídos das barrancas do'rio (retirada de

paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos, 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.

:í"

Esta Licença de Operação"é válida pelo período de 04 (quatro) anos, a partir da data
de emissão, observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos
constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.

Brasília, DF,

06 FEV 2013

Data de emissão: 01 de novembro de 2012

VOLNEY LAN

Presidente

06 FEV 2013

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICAÇÃO)
1. Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução n° 006/86 do
Conselho Nacional do MeioAmbiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão
ser encaminhadas ao IBAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

•

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:

• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da
licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais
aprovados ou dos prazos previstos nesta Licença deverá ser precedida de anuência do IBAMA;
1.4. Deverá constar no escopo de todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais
e/ou fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que aquela ação faz
parte de condicionante de validade da licença ambiental exigidapelo IBAMA.
1.5. Os Programas Ambientais e os prazos previstos nas Condições Específicas desta Licença
de Operação somente poderão ser modificados, interrompidos ou encerrados mediante
motivação justificada pelo empreendedor e aprovação formal da DILIC/IBAMA.
1.6. Ao tomar ciência sobre acidentes envolvendo embarcaçõesde navegação comercial ocorridos

na Hidrovia do Rio Madeira, incluindo dragas e demais embarcações utilizadas nas atividades de
manutenção da Hidrovia, o DNIT deverá comunicar ao IBAMA através do preenchimento do
formulário
"Comunicado
de
Acidente
Ambiental",
disponível
no
sítio
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, enviando-o imediatamente para o e-mail
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br, com cópia para copah.sede@ibama.gov.br. Caso o
acidente provoque impactos ambientais relevantes, que gerem ameaça à vida, ou outros como

incêndios, explosões, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas ou de áreas
ambientalmente sensíveis, o comunicado também deve ser realizado por telefone aos setores:

•

Coordenação Geral de Emergências Ambientais - CGEMA - (61) 3316-1070 ou (61)
3316-1662; (61) 9909-4142 ou (61) 9982-7080 - celulares de plantão;

• Superintendências do IBAMA nos Estados de Rondônia - (69) 3217-2700 - e do
Amazonas (92) 3878-7100. .

•

Coordenação de Portos,Aeroportos e Hidrovias - COPAH - (61) 3316-1392.

1.7. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida em um prazo míni
mo de 120 (cento e vinte) dias antes do término da sua validade; dando publicidade ao requeri
mento, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publi
cações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.8. Esta Licença não autoriza o início da dragagem.
2. Condições Específicas:

2.1. Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de ofício, as datas de início e fim das atividades de
dragagens, das atividades de manutenção da sinalização e de retirada de paliteiros;
2.2. As dragagens de manutenção somente poderão ser efetuadas mediante autorização do IBA
MA . A solicitação dessa autorização deverá ser apresentada na forma de um Plano de Draga
gem, o qual deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, con
templando no mínimo o seguinte:
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETIFICA
•

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

• 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;

•

Descrição metodológica da execução da dragagem.

2.3. Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamente comunicada ao IBAMA, apresentando a localização dos pontos de draga
gem e de descarte, mapa batimétrico, cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização
dos sedimentos conforme legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de
autorização especí fica;

2.4; Para a retirada de troncos caídos;.no,'Jeito dó rio (paliteiros), deve ser apresentado ao
IBAMA-documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão
sobre a disposição e destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das ações. Sempre
que houver transporte ou armazenamento da madeira retirada do rio, deverá ser solicitada a
emissão do Documento de Origem Florestal - DOF;

2.5. Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de
doação da madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega e Recebimento, com
identificação e CNPJ do recebedor, cujas cópias devem ser encaminhadas ao IBAMA;

2.6. Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das mar
gens do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação,o descarte de
troncos, sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao
IBAMA, para análise e autorização;
2.7. O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado 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 com a operação de dragagem, analisando os seguintes parâ
metros: pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas, e mercúrio;
2.8. 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
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 re
ferência, sempre com 3 réplicas em cada ponto. Ressaltar, dentre as espécies identificadas,
aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e as ameaçadas de extinção. Para as amostragens
de biota aquática é indispensável a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico, a ser emitida pela DILIC/IBAMA;
2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao IBAMA informações sobre eventuais re
gistros 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;
2.10. Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo IBAMA;
2.11. Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de Co
municação Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA;

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (RETLFICAÇÃO)
2.12. Encaminhar ao IBAMA, anualmente, documento consolidado contendo os relatórios des
critivos das atividades realizadas (dragagens, retirada de troncos caídos e paliteiros, e interven

ções de sinalização e balizamento), bem como os resultados dos Programas e Monitoramentos
ambientais condicionados por esta Licença;

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados por profissionais habilitados, com Cadastro Téc
nico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) regular, e entregues impressos e em

formato digital; incluindo folha de assinatura de todos os membros da equipe edo coordenador
geral, se responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado.
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ANEXO B. Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico ns 518/2014

305 SUL RUA 09 LOTE 04 Ql-1
PLANO DIRETOR SUL CEP 7Z015-434 PALMAS/TO

T,

MINISTÉRIO IK) MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRyV.SII.EIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

AUTORIZAÇÃO

N° 02001.001643/1996-48

N° 518/2014

ATIVIDADE
nro

Q LEVANTAMENTO

VALIDADE
até Io de novembro de 2016

[xj MONITORAMENTO

• RECURSOS FAUNÍSTICOS

O

RESGATE/SALVAMENTO

[Xj RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: Dragagem dc Manutenção da Hidroviado Rio Madeira

EMPREENDEDOR: Departamento Nacional de Infraestrutura dcTransportes (DNIT)

CNPJ: 04.892.707/0001-00

CTF: 671#360

ENDEREÇO: SAN Quadra 3,BI. A- Ed. Núcleo dos Transportes - Brasília - DF

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Ambicrger Engenharia Ambiental Ltda.
CNPJ/CPF: 11.358.829/0001-87

CTF: 4959061

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Geraldo Moura de Oliveira Juníor
CPF: 942.748.601-59

CTF: 722929

DESCRIÇÃO DA AT1VJJDADE: Amoslragcm dc: 1) Piàncton: coletas realizadas cm cada trecho dc dragagem, com um
ponto de amostragem a montante c outro ajusante do trecho dc dragagem/descarte, sempre cm momento concomitante à
operação dc dragagem. Rede de piàncton; 2) Macrofauna Bentônica: coletas realizadas antes da dragagem, cm 4 pontos (3
em cada trecho a serdragado c 1cm uma área dc referencia). Pcgador van Veen; c 3)Ictiofauna: coletas realizadas cm cada

trecho dc dragagem, com um ponto dc amostragem a montante c outro ajusante do trecho dc dragagem/descarte, sempre
cm momento concomitante à operação dc dragagem. Bateria dc redes malhadeiras c métodos complcmcntarcs. Após a
biometria os espécimes da ictiofauna serão devolvidos ao rio, somente serão transportados para laboratório os indivíduos
considerados inaptos ao retomo à vida livre.

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

encaminhados ao Ibama infonnaçòcs sobre eventuais registros dc avistamentos dc indivíduos de Trichechus inunguis
(peixe-boi-da-amazônia), Inia geoffrensis (boto cor-dc-rosa) c Sotaliafluviatilis (tucuxi) ocorridos durante as atividades dc
dragagem e monitoramento ambiental.

ÁREAS AMOSTRAIS: As coletas serão efetuadas cm passos localizados no Rio Madeira, entre o município dc 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 eabertura de 30 x 70 cm eZooplâncton - rede de 68 um de
malha com abertura de30 x 70 cm; Macrofauna bentônica - pcgador de Van Veen, comáreade 0,377 m2; Ictiofauna redes malhadeiras de malhas 20, 30,40,50, 60, 70e 80,90, 100,120 mm entre nós opostos; rede dearrasto (5mm entre
nós); tarraías (defundo c dcmeio água) de diversos tamanhos; espinheis; anzol (diversos tamanhos) e linha.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Material icüológico: Laboratório dc Ictiologia Sistemática, Fundação Universidade
Federaldo Tocantins (UFT), Campus dc Porto Nacional/TO.

Material bentônico, fitoplâncton c zooplâncton: Laboratório dcPolychacta, Departamento de Biologia Animal, Instituto dc
Biologia da Universidade Federal Rural doRiodc Janeiro (UFRRJ), Seropcdica/RJ.

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

AUTORIDADE EXPED03ORA(ASSINATURA E CARLMBO)

Brasília,

15SET WH
y^\Stm^
DIUC/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE .
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
Nu 02001.001643/1996-48

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 518/2014

até 1° de novembro dc 2016

ESTAAUTORIZAÇÃO 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 LNs 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 dc Autorização e Informação cm Biodiversidade
(SISBIO) não podem ser utilizadas para a coleta de material biológico referente ao processo de Licenciamento
Ambiental de empreendimentos.
EQUIPE TÉCNICA:

NOMES:

CPF/CTF:

Geraldo Moura de Oliveira Júnior (Coordenador Geral)
Hugo Buratti Neto (Coordenador Técnico)

942.748.601-59/722929
611.933.482-34/5041425

Ronaldo de Carvalho Augusto
Taynara Pontes Franco

058.429.537-57/5182532

Vinícius da Rocha Miranda

123.026.807-31/5475220

124.242.097-58/5368857

C

VUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

Ifiomt Miuiati}de toledo

Diretor deLicenàamento Ambiental
Substituto
D1LIC/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

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

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

N° 02001.001643/1996-48

N° 518/2014

até Ia dc novembro de 2016

CONDICIONANTES:

1.CONDIÇÕES GERAIS:
1.1. Válida somente sem emendas c/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 dc quaisquer condicionantes ou normas legais;
b) omissão oufalsa descrição de informações relevantes quesubsidiaram a expedição daautorização; e
c) superveniência de graves riscos ambientais e dc saúde.

1.3. A ocorrência de situações descritas nos itens "lia" 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 dc divulgação - devem citar a origem dos dados: Licenciamento
Ambiental Federal.

1.5.0 pedido derenovação, caso necessário, deverá serprotocolado 60(sessenta) dias antes deexpirar o prazo devalidade
desta Autorização.

2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

2.1. Darciência aos órgãos gestores das Unidades dc Conservação c Terras Indígenas que margeiam a Hidrovia do Rio
Madeira de que as atividades de monitoramento ambiental, com coleta dc material biológico, estão ocorrendo na região,
como parte doprocesso de licenciamento ambiental da dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, c encaminhar cópia desta
documentação ao Ibama, em 90 dias.

2.2. Manter o CTF regular durante o tempo de vigência da Autorização.

2.3. O Relatório consolidado final deve ser encaminhado (uma via impressa c duas vias digitais), contento análise c
apresentação dos resultados, contemplando, ainda, os itensa seguir:
a) lista de espécies encontradas, forma dc registro c habitat, destacando as espécies ameaçadas de extinção (Lista
Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN, Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada dc Extinção do MMA c
lista estadual da fauna ameaçada. Outras listas podem ser usadas dc forma complementar), endêmicas, raras, não
descritas previamente para a área estudada ou pela ciência, passíveis dc serem utilizadas como indicadoras dc

qualidade ambiental, dc importância econômica e cinegetica, potencialmente invasoras ou dc risco epidemiológico,
inclusiveas domésticas c migratórias;

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

c) esforço e eficiência amostrai, parâmetros de riqueza c abundância dc espécies, índice dc diversidade c demais
análises estatísticaspertinentes, contemplandoa sazonalidadecm cada área amostrada;
d) anexo digital em planilha editável incluindo lista dos dados brutos dos registros dc todos os espécimes - forma dc

registro, local georreferenciado em resolução compatível para visualização (Sistema dc Coordenadas Planas, Projeção
UTM, DATUM SIRGAS2000), habitat e data;

e) detalhamento da captura, üiagem e demais procedimentos adotados para os exemplares capturados ou coletados,
informandoo tipo dc identificação individual, registro c biometria; e
0 carta de recebimento da Instituição depositária contendo a quantidade dos animais recebidos dc cada espécie c a
marcação individuale permanente utilizada em cada espécime.

2.5.0 coordenador deve enviardeclaração anexa ao relatório se responsabilizando pelo seu conteúdo.
")|.!H
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Assinatura

Brasília, 13 de novembro de 2014.

A Sua Senhoria a Senhora
Marcus Vinícius leite Cabral de Melo

Coordenador Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis - CGTMO/DILIC
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília/DF

Assunto:

Reitera solicitação de AUTORIZAÇÃO para desassoreamento do rio Madeira
de mais dois trechos de dragagem;

Anexo:

Ofício n°. 2139/2014/CGMAB/DPP, de 5 de novembro de 2014.

Senhor Coordenador,

Reiteramos o Ofício n° 2139/2014/CGMAB/DPP, anexo, relativo a dragagem de
mais dois trechos, além dos identificados no Plano de Dragagem 2014, aprovado por esse Instituto.
Respeitosamente,

Georgestjbrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário

cs.Ws.Wa

SAN - Selor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lotej\

\

Edifício Núcleodos Transportes - Fone: (61) 3315 4000
CEP: 70.040-920 - BrasihVDF - wwwdnit.gov.br

U:\CGMeioAmbiente\COORDENACAO HIDROVIÁR1A\4\OF2014 noMadeira_Dragagem_IBAMA_reitera autorização mais dois trechos., nov.doc
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Coordenadora de Portos,

Aeroportos e Hidrovias
COPAH/CCTMO/DILIC
Matricula: 1712SH0
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente
Ofício n°â?i392014/CGMAB/DPP

sinaSra
Btasília,t)5 de novembro de 2014

A Sua Senhoria o Senhor-

jy^eus.Vmiçius.LciteXabra{de-Melo

"Coordenador Geral dêTransportes; Mineração e Obras Crvis^ÇGTMQ

;

~

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dosRecursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF.

c

Assunto:

Solicitação de AUTORIZAÇÃO para Desassoreamento do

no

Madeira de maisdois trechos de díagageín.
Referência:
•

Ofício h° 0174/2013-GSAHIMOC, de 04/11/2014.

•

*

Anexos:

Ofício n° 0174/2013-GSAHIMOC, de 04/11/2ÒÍ4.

NOTA TÉCNICA N°.38^pl4 -NOWÁBIMOÇ, de 03/11/20Í4.
3 Mapas batimetricosdQ*Pàsso Papagaios.
3 Mapas batimetricos do Passo Miriti.

%

Senhor Coordenador Geral,

\l- . , .-., A batimetria indicou a necessidade de dragar os trechos de Papagaios, e
Miriti, no rio Madeira,''que não constam no Plano de Dragagérn aprovado 'por esse
. Instituto. Dessa forma, solicitámos AUTORIZAÇÃO para dragai e pára árealização da

' coleta de material biológico, uma vez que aAutorização n°. 518/2014 vincula os trechos
ao Plano de Dragagem.

C

2.

•:

'•'•".

As empresas responsáveis pelos serviços-, tanto da execução quanto as de

Monitoramento Ambiental, do Programa de Educação Ambiental é do Programa de

Comunicação Social eslão mobilizadas aguardando uma posição do DNIT para iniciai os
•.. trabalhos.

•'*•

'."•'.'

*

•3--...,
Os dados de coleta de sedimentos e bentos dePapagaios foram entregues
na campanha do ano passado e neste ano serão realizadas novas campanhas, No caso dó
Passo do Miriti, hão consta em nossos registros que foram coletados, entretanto, ambos
serão enviados posteriormente, quando da referida autorização
.• t '
4::
Informações complemcntares constam na NOTA TÉCNICA N°38/2014 NÔN/AHDyíOC é nos colocamos à disposição para maiores' esclarecimentos;
•
Respeitosamente,
•". ' •
De ordem,

/
:i •'

'•".'-

1: I

-v

GeorgesIbrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviáriò
SAN- Sstot d! Auuquias Norte- Qucir» 3 - LoteA'

I
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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. 02001.004692/2014-94 COPAH/IBAMA

/^

Assunto: Hidrovia do Madeira. Processo nQ 02001.001643/96-48

\ ^

"*Ç\

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Avaliação da solicitação de autorização de
dragagem de manutenção, em novos
trechos, da hidrovia do Rio Madeira.

INTRODUQÃO
O Parecer nQ 3573/2014-COPAH/IBAMA de 09/09/2014, emitido no âmbito do processo de
licenciamento ambiental da dragagem de manutenção da hidrovia do Rio Madeira, avaliou,
entre outras demandas, o Plano de Dragagem (protocolizado em 20/06/2014, protocolo nQ
02001.011356-2014-06) relativo à solicitação de autorização para realização de dragagem

em trechos específicos da referida hidrovia no ano de 2014, conforme condicionado na
Licença de Operação nQ 580/2006. Tal solicitação foi autorizada por meio do Ofício
10036/2014-DILIC/IBAMA de 10/09/2014.

Ressalta-se que a mencionada solicitação indicou a necessidade inicial de realização de
dragagem no ano de 2014 em nove trechos: Marmelos, Três Casas, Cintra, Abelha,
Pombal, Curicacas, Mutuns, Cojubim e Tamanduá. Entretanto, o empreendedor, visto que
observou necessidade, solicita autorização para dragar em mais dois passos (trechos),
sendo eles: Papagaios e Miriti. Esta nova solicitação foi realizada por meio do Ofício nQ
2139/2014-CGMAB/DPP, protocolizado neste Instituto em 05/11/2014 (protocolo nQ
02001.021397/2014-01).

Observa-se que Miriti não está entre os trechos da hidrovia indicados, para realização de
dragagem de manutenção, na Licença de Operação nQ 580/2006. Contudo, a
Condicionante 2.3 dessa licença prevê a realização de dragagens específicas, ou seja, fora
do trecho compreendido pela referida licença, condicionando-a à autorização prévia do
Ibama.

O presente parecer objetiva, portanto, avaliar essa solicitação como forma de subsidiar
uma possível emissão de autorização para realização de dragagem nos novos trechos
indicados.

ANÁLISE E CONSIDERATJÕES

Conforme a Condicionante 2.2 da Licença de Operação nQ 580/2006, a solicitação de

autorização de dragagem de manutenção da hidrovia do rio Madeira deverá ser
apresentada na forma de um Plano de Dragagem, o qual deverá possuir os procedimentos
IBAMA
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e o cronograma de execução de dragagem, contemplando no mínimo: (/) 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; (ii) caracterização dos
sedimentos a serem dragados conforme legislação vigente, incluindo apresentação da
malha amostrai, metodologias de amostragem e de análise, bem como especificação dos
limites de quantificação para cada parâmetro analisado e (üz) descrição metodológica de
execução da dragagem.
A Condicionante 2.3, dessa mesma licença, também condiciona a emissão de autorização
para dragagens específicas à apresentação da localização dos pontos de dragagens e de
descartes do material dragado, mapa batimétrico, cálculo dos volumes, além da
caracterização dos sedimentos conforme legislação vigente.
^

Apesar de não ter havido, especificamente para essa nova solicitação de dragagem, a
apresentação de um Plano de Dragagem propriamente, foi apresentada a Nota Técnica nQ
38/2014-NOM/AHIMOC, a qual contém informações referentes à localização, batimetria,
volumes de sedimentos a serem dragados, entre outras informações. Essa nota técnica
será aqui analisada considerando as orientações constantes nas Condicionantes 2.2. e 2.3,
destacadas acima.

Conforme indicado na nota técnica apresentada e salientado anteriormente, serão
dragados dois novos trechos: Papagaios e Miriti. O primeiro, localiza-se no estado de
Rondônia a jusante de Curicacas, trecho apresentado na solicitação de dragagem
protocolizada em 20/06/2014 e cuja dragagem foi autorizada por meio do Ofício nfi
10036/2014-DILIC/IBAMA de 10/09/2014. O segundo trecho, Miriti, localiza-se no estado
do Amazonas a jusante dos trechos abrangidos pela Licença de Operação ns 580/2006.

Em relação ao trecho Miriti, salienta-se que as coordenadas geográficas apresentada nc^
Quadro 2 da Nota Técnica n° 38/2014-NOM/AHIMOC não condizem com as coordenadas

apresentada na grade das cartas batimétricas. Neste sentido, recomenda-se que, em caso
de uma possível emissão de autorização de dragagem, tais informações sejam
corrigidas/padronizadas nos relatórios de monitoramentos a serem protocolizados, neste
Instituto, em atendimento à Condicionante 2.12 da Licença de Operação nQ 580/2006.
De acordo com a nota técnica, os volumes de sedimentos previstos para serem dragados
foram estimados em 191.532,00 m3 para o trecho de Papagaios e 249.167,00 m3 para o
trecho de Miriti. Cabe destacar que não foram apresentadas as áreas de descartes do
material dragado, também não foi apresentada a metodologia de execução da atividade de

dragagem, nem a caracterização dos sedimentos a serem dragados nos dois trechos.
Assim, em caso de uma possível emissão de autorização de dragagem, esta equipe
recomenda que o descarte do material dragado ocorra conforme vem sendo realizado nos
trechos já autorizados por meio do Ofício 10036/2014-DILIC/IBAMA, ou seja, que esse
"Mfd
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material seja lançado próximo às margens, dentro do próprio rio. Ressalta-se que tal
atividade deve ser monitorada, e que o monitoramento ocorra conforme orientações e

recomendações do Parecer nQ 3573/2014-COPAH/IBAMA. Adicionalmente, recomenda-se
que sejam apresentados, nos relatórios de monitoramentos a serem protocolizados neste
Instituto em atendimento à Condicionante 2.12 da Licença de Operação nQ 580/2006,

mapas com a localização das áreas de descartes desse material, além de outras
informações relevantes. Quanto à execução da atividade de dragagem, esta equipe
recomenda que seja realizada conforme metodologia apresentada no Plano de Dragagem,

protocolizado em 20/06/2014, e aprovada por meio do Parecer nQ
3573/2014-COPAH/IBAMA.

No que se refere à caracterização dos sedimentos, a Resolução CONAMA 454/2012 em
seu parágrafo único do Art. 4Õ estabelece que:
"Fica dispensado de caracterização ambiental prévia o
material a ser dragado que atenda a pelo menos uma
das seguintes condições:

I - quando a dragagem ocorrer no atendimento a casos
de emergência ou calamidade publica, decretadas ou
declaradas oficialmente;
(...)

TV- oriundo de "terras caídas" (grifo nosso)

V - oriundo de dragagem de manutenção e sujeito a

programa de monitoramento da Qrea a dragar,
aprovado e acompanhado pelo []rgão ambiental
licenciador".

É importante ressaltar que o fenômeno "terras caídas", o qual se constitui num processo
natural de erosão fluvial, que promove a ruptura e o solapamento das margens do rio, é
característico do Rio Madeira. Entende-se, portanto, que a caracterização prévia dos
sedimentos oriundos da dragagem desses trechos específicos, possa ser dispensada.
Adicionalmente, destaca-se que as atividades de coletas, do material biológico, para os
monitoramentos da dragagem estão contempladas no âmbito da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio) nQ 518/2014, que apresenta validade até
lQ/novembro/2016. Esta Abio abrange as coletas necessárias aos monitoramentos nos
trechos localizados entre o município de Porto Velho e a foz do Rio Madeira no Rio
Amazonas, sem nomear os passos a serem dragados, porém, vinculando ao Plano de
Dragagem aprovado pelo Ibama.
Com o acréscimo dos dois novos trechos (Papagaios e Miriti), considera-se que com a
IBAMA
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aprovação do adendo ao plano de dragagem, a Abio vigente se aplica sem necessidade de
uma retificação, dado que os dois passos adicionais localizam-se no trecho abrangido pela

autorização. Ressalta-se, contudo, que as coletas referentes aos dois novos trechos sejam
realizadas como nos demais já autorizados, ou seja, seguindo as orientações da própria
Abio nQ 518/2014 e as constantes nos Pareceres de nQ 3573/2014-14 e nQ
3659/2014-COPAH/IBAMA.

Por fim, salienta-se que, sendo emitida autorização para realização de dragagem nos
trechos solicitados, os monitoramentos e demais programas ambientais relativos a esta

atividade deverão ser executados conforme aprovado e seguindo as recomendações e
orientações deste e do Parecer n° 3573/2014-COPAH/IBAMA. Além das orientações e
recomendações constantes nos pareceres que subsidiaram a renovação e retificação d? .
Licença de Operação nQ 580/2006.

CONCLUSÃO

Considerando o exposto ao longo deste parecer, esta equipe recomenda que, caso seja
emitida autorização para realização de dragagem nos dois trechos solicitados, estas
atividades deverão ser monitoradas e que este monitoramento seja realizado conforme as
recomendações deste parecer.

É o parecer. Àconsideração superior.

Brasília, 21 de novembro de 2014

í^- ac^^/
Ai/u/iti

PW*'

NelsonTaícümi Yòneda
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

-\1*.

M . tf

Tqoíofa<Derpssi

Verônica Moreira Ramos

Aeroportos e Hidrovias

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Coordenadora de Portos,

COPAH/CGTMO/DILIC
Matricula: 1712580
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OF 02001.013351/2014-18 DILIC/IBAMA

Brasília, 24 de novembro de 2014.

À Senhora
Aline Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora-Geral da Dnit/Cgmab
Setor de Autarquias Norte - SAN, Quadra 3, Lote A
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040920

Assunto: Dragagem de Manutenção da Hidrovia do Rio Madeira - Processo nQ
02001.001643/1996-48
REFERENCIA: OF 02001.021397/2014-01/DNIT

Senhora Coordenadora-Geral,

1.
No âmbito do processo de licenciamento n° 02001.001643/1996-48 - "
Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção)", informo que fica aprovada a
execução de dragagens nos trechos de Papagaios e Miriti, solicitada por meio do Ofício na
2139/2014-CGMAB/DPP protocolizado neste Instituto em 05/11/2014 (protocolo ne
02001.021397/2014-01).

2.
Informo, ainda, que foi emitido o Parecer ne 4692/2014-94-COPAH/IBAMA, o
qual avaliou a referida solicitação, recomendando que a metodologia de amostragem, a
disposição do material dragado e os monitoramentos a serem realizados nesses dois
trechos ocorram conforme recomendação do Parecer ns 3573/2014-COPAH/IBAMA de

09/09/20. Destaco que as atividades de coletas, do material biológico, para
os monitoramentos dessa dragagem estão contempladas no âmbito da Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio) nQ 518/2014, a qual encontra-se
válida até 01/11/2016.

3.
Ressalto que os referidos pareceres encontram-se disponíveis para consulta e
podem ser acessado no portal eletrônico do Ibama, no seguinte endereço:
www.ibama.gov.br/licenciamento / Consulta / Empreendimentos / [preencher o respectivo
ne. do Processo]: 02001.001643/1996-48) / Pesquisar / Nome do empreendimento /
IBAMA
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,

www.Ibama.gov.br

Documentos do Processo.

4.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos

que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

IBAMA
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Brasília, Qj, de dezembro de 2014.
A> Sua Senhoria o Senhor
Marcus Vinícius Leite Cabral de Melo
Coordenador Geral/CGTMO/DILIC

,

\

, v '

•Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília/DF

' .'

-

Assunto: Hidrovia do Rio Madeira - Comprovante de pagamento referente ao Auto de
Infração N° 635544D
Anexo: Cópia da Guia de Recolhimento

Senhor Coordenador-Geral,

'

1.
Encaminhamos, em anexo, cópia da Guia de Recolhimento n°. 2014GR800335, no
valor total de R$ 176.026,48 (cento e setenta e seis mil, vinte e seis reais e quarenta e oito
centavos), comprovando o pagamento do Auto do Infração N° 635544-D, o qual se referente a
ocupação/intervenção de 02,2848 Hectares de área de preservação permanente sèm
autorização do IBAMA, na Instalação de Placas de sinalização para a Hidrovia do Rio
Madeira (Porto Velho/RO - Itaçoatiara/AM).
2. '
Diante do exposto, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem
necessários.

..,

.

."

aia

Coordena

mbiente Terrestre

cb./tt-S^
SAN - Setor Autarquias Norte - Quadra 3 - lote A

EdifícioNúcleo dos Transportes - Fone: (61) 3315-4000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

CEP: 70.040-902 - Brasilia/DF - www.dnit.gov.br
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Documento -Tipo: _

Na. 02001.025lÇè/2QÍ4-^r

Recebido em19/12/2014

Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Assirfatura'

Ofício n°J?£íf0 /2014/CGMAB/DPP

ília, ./ ^ de dezembro de 2014.

A Sua Senhoria a Senhora
Fabíola Cândido Derossi

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH/CGTMO/DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF.

C

Assunto:

Atendimento à Condicionante 2.1 da Licença de Operação - LO n°

580/2006 (RETIFICAÇÃO), relativa à dragagem de manutenção da
hidrovia do rio Madeira.

Senhora Coordenadora,

1.

A Condicionante 2.1, da LO n° 580/2006 (RETIFICAÇÃO), exige:
"Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de Oficio, as datas de
início e fim das atividades de dragagens, das atividades de
manutenção da sinalização e de retirada de paliteiros ";

2.
Nesse entendimento, informamos que os serviços de engenharia para
dragagem de manutenção (desassoreamento) de calado operacional da Hidrovia do rio
Madeira, ao longo de 1.086 km, no trecho compreendido entre Porto Velho (RO) e sua
foz no rio Amazonas (AM), a fim de possibilitar a passagem das embarcações na faixa

do canal de navegação iniciaram em 29/9/2014 no ponto crítico Tamanduá e foram
suspensos no dia 24/11/2014, em função da elevação do nível do rio Madeira, o que não
justifica a continuidade da dragagem.
3.
Maiores informações serão posteriormente encaminhadas por meio do
relatório descritivo dos serviços realizados.

Atenciosamente,

üine Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora Geral de Meio Ambiente

SAN - Selor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A

Edificio Núcleo dos Transportes - Fone (61) 3315-4000
CEP: 70.040-902 - Brasilia/DF - www.dnit.gov.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 02001.000112/2015-71 COPAH/IBAMA

Assunto: Ação Civil Pública nQ 2202-94.2014.4.01.3200 em curso na 7a Vara Federal do
Amazonas.

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Ementa: Análise da manifestação âp*©seiítada pelo
DNIT em atendimento ao consignado no
Termo de Audiência realizada no âmbito da

Ação

Civil

Pública

ne

2202-94.2014.4.01.3200.

1. INTRODUDÃO

Em 24/09/2014, por meio do ofício nQ 1805/2014/CGMAB/DPP (documento nQ
02001.018410/2014/36), foi protocolizada neste Instituto a Nota Técnica nõ
185/2014/CGMAB/DPP, elaborada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, além de anexos.

Tal documentação refere-se à determinação constante no Termo de Audiência Judicial,
emitido em 28/07/2014 no âmbito da Ação Civil Pública rfi 2202-94.2014.4.01.3200, a qual
encontra-se em curso na 7a Vara Federal do Amazonas.

De acordo com essa determinação, o DNIT deve apresentar ao Ibama, em 90 dias,

manifestação quanto ao cumprimento das condicionantes ambientais da Licença de
Operação - LO nQ 580/2006 e quanto ao atendimento às notificações de nQ 511485/2009 e
nQ 511486/2009, emitidas pelo Ibama. É importante salientar que a citada LO foi
concedida ao DNIT, no âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental nQ

02001.001643/1996-48, para realização de dragagem de manutenção do canal de
navegação da hidrovia do rio Madeira, retirada de troncos caídos (paliteiros) e para
implantação, manutenção de balizamentos e sinalização náutica nas margens desse rio, no
trecho compreendido entre Porto Velho/RO e sua foz no Rio Amazonas.

Ainda de acordo com a determinação judicial, o DNIT deve apresentar ao Ministério
Público Federal, no prazo de 180 dias, o parecer técnico do Ibama contendo a análise da
manifestação apresentada por esse Departamento.

Assim, o presente parecer tem como objetivo avaliar e apresentar as considerações acerca
da manifestação encaminhada por meio do ofício n^ 1805/2014/CGMAB/DPP, do DNIT.

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

2. ANÁLISE E CONSIDERAOÕES
2.1. Manifestação quanto às condicionantes da LO nQ 580/2006

Inicialmente, é importante destacar que, de acordo com as informações apresentadas pelo
empreendedor por meio do Ofício nQ 1496/2012/CGMAB/DPP (protocolo nQ
02001.041275/2012-61 de 31/08/2012), não foram realizadas atividades e/ou intervenções

na hidrovia do Madeira a partir do ano de 2008 até a renovação da LO n° 580/2006, a qual
ocorreu em 6/2/2013.

Cabe ainda destacar que, em relação às condicionantes da LO nQ 580/2006, o Parecer
Técnico n° 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA de 1/9/2009, avaliou seu atendimento

no que se refere às atividades realizadas até aquele momento (dragagem de manutenção }

retirada de troncos caídos, balizamentos e sinalização). Tal parecer constatou que houve"descumprimento da maioria das condicionantes da licença e, assim, recomendou a
autuação administrativa para o empreendedor, originando o Auto de Infração n° 635534-D.
Ressalta-se que a maioria das condicionantes da licença, especialmente aquelas relativas

às atividades de dragagem, não demandavam um atendimento contínuo visto que se
referiam a ações que deveriam ser executadas anteriormente ou concomitantemente a

essas atividades. Desse modo, entende-se que não há mais como o empreendedor
executar ações que deveriam ter sido executadas no âmbito do planejamento e da
realização das atividades de manutenção da hidrovia, ocorridos em 2007. Adicionalmente,
salienta-se que o Auto de Infração nQ 635534-D, o qual culminou na abertura do Processo

Administrativo nQ 02001.009775/2009-11, foi julgado administrativamente. Assim, apDs
análise desse auto, onde foi assegurado o pleno exercício de defesa e o amplo
contraditório, ficou decidido pela manutenção e pagamento da multa devida (Decisão nQ
0096/2 014-DIPLAN/COADM/DIMAM).

A

Quanto à Nota Técnica nQ 185/2014/CGMAB/DPP, esta traz um breve histDrico dos
acontecimentos, sobretudo a partir de 2010, no âmbito do processo de licenciamento
ambiental em questão. Inicialmente, faz referência à manifestação do Ibama em relação à
validade da LO ne 580/2006, ocorrida em reunião realizada no dia 24/02/2012. Salienta

que nessa reunião o Ibama informou ao empreendedor que a referida licença
encontrava-se válida, visto que a solicitação de renovação havia sido requerida
considerando o prazo mínimo de 120 dias antes do término de sua validade, conforme
orientação da Condicionante 1.4.

A nota faz referência também ao Parecer nQ 55/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, o
qual, tendo em vista à solicitação de renovação de licença, fez uma nova análise de
atendimento das condicionantes da LO nQ 580/2006. Contudo, considerando a análise
realizada pelo Parecer Técnico nQ 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, considerando
que muitas das condicionantes da licença não demandavam um atendimento contínuo,
IBAMA
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visto que, conforme já ressaltado, se referiam a atividades que deveriam ter sido
executadas anteriormente ou concomitantemente aos serviços de dragagem e, por fim,

considerando que o empreendedor já havia sido penalizado pelo descumprimento das
condicionantes, tal parecer ficou restrito apenas à análise da Condicionante 2.16, que

tratava do Programa de Educação Ambiental - PEA e possuía caráter contínuo, e das
Condicionantes 2.8, 2.9 e 2.10, que tratavam das questões relativas à retirada e

destinação dos troncos flutuantes (paliteiros) encontrados no leito do rio.

No que se refere à Condicionante 2.16, o Parecer nQ 55/2012 COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, constatou que as pendências, relativas ao PEA,
identificadas e solicitadas pelo Parecer nQ 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA de
1/9/2009 não haviam sido apresentadas até então. Deste modo, recomendou que o PEA

fosse reapresentado ao IBAMA. Além disso, esse parecer recomendou que fosse
apresentada, a título de esclarecimento, uma relação de todos os serviços efetivamente
realizados na hidrovia do Rio Madeira desde 2007. Quanto às Condicionantes 2.8, 2.9 e

2.10, tendo em vista as dificuldades e problemáticas apontada pelo empreendedor em

relação à destinação dos paliteiros encontrados no leito do rio, o Parecer nQ 55/2012 COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA entendeu que essas três condicionantes deveriam ser

revisadas e que deveria ser retirada da LO a obrigatoriedade de doação da madeira para
prefeituras municipais ou secretarias estaduais com atuação social na região.
Os dois últimos pareceres citados na nota técnica, Parecer nQ 83/2012 COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA e nQ 308/2013 foram emitidos com o intuito de subsidiar a

renovação (ocorrida em 1/11/2012) e retificação da renovação (ocorrida em 6/2/2013) da
LO nQ 580/2006, respectivamente. O Parecer n° 83/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA

apresentou a análise e as considerações acerca das documentações solicitadas a partir do
Parecer nQ 55/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA. Além disso, esse parecer analisou a

pertinência das condicionantes específicas da licença, atualizando-as. Assim, com a
renovação da licença, os serviços de manutenção da hidrovia do Madeira voltaram a ser
autorizados por este Instituto.

Ressalta-se que, especificamente em relação às atividades de dragagens, a Condicionante
2.2 da LO nQ 580/2006 (retificada) estabelece que estas atividades sD poderão ser
efetuadas mediante autorização do IBAMA. Sendo necessário, para tanto, a apresentação
de um Plano de Dragagem, o qual deverá seguir, além das orientações constantes na
condicionante, as determinações estabelecidas pela Resolução CONAMA nQ. 454/2012.

Deste modo, apDs análise do Plano de Dragagem (protocolizado neste Ibama com o nQ.
02001.007507/2013-32), foi emitida autorização para realização de dragagens de

manutenção da hidrovia no ano de 2013 (Ofício n° 9130/2013-56 DILIC/IBAMA de
01/07/2013). Destaca-se que foram protocolizados, em atendimento às condicionantes da
LO nQ 580/2006 (retificada), os relatDrios das atividades realizadas nesse ano de 2013

(protocolo nQ 02001.010210-2014-35 de 08/06/2014), bem como os relatDrios dos
IBAMA
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programas ambientais executados no âmbito dessas atividades (protocolo nQ
02001.008507/2014-31 de 12/05/2014). Tais relatDrios foram analisados por meio do

Parecer ne 3573/2014-14 COPAH/IBAMA de 09/09/2014, o qual considerou que, em
relação às atividades executados ano de 2013, as condicionantes foram atendidas. Esse

parecer analisou, ainda, a solicitação para realização de dragagem de manutenção no ano
de 2014, a qual foi autorizada por meio do Ofício ne 10036/2014-DILIC/IBAMA de
10/09/2014.

Éimportante salientar que a Nota Técnica nQ 185/2014/CGMAB/DPP afirma que não
houve descumprimento de condicionantes, mas apenas de formalidades. Além disso,

ressalta que não houve dano ambiental decorrentes das atividades realizadas. Em relação
às atividades de intervenções realizadas no ano de 2007, apesar da afirmação da nota

técnica, entende-se que houve sim descumprimento de condicionantes. Fato que pode sei^
constatado a partir do Parecer nQ 129/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA e em outros

documentos que integram o processo de licenciamento ambiental. Entende-se que não se
pode afirmar que "não houve" dano ambiental em decorrência das atividades realizadas,
visto que as campanhas de monitoramentos não foram realizadas adequadamente e,
portanto, não se teve um diagnostico da situação ambiental antes, durante e apDs a
execução das atividades.

Contudo, por entenderque a sinalização e a manutenção das vias navegáveis são aspectos
fundamentais para garantir a segurança da navegação, uma vez que ajudam a reduzir o
número de acidentes, com benefícios ambientais e sociais, bem como por entender que
tais atividades devem ser monitoradas do ponto de vista ambiental, este Instituto

considerou que seria mais adequado proceder à renovação da licença, apesar do
descumprimento das condicionantes. Além do que, foi considerado o fato de o
empreendedor já ter sido penalizado administrativamente.

2.2. Manifestação quanto às Notificações ne 511485-B e nQ 511486-B

Conforme observado nos autos do processo de licenciamento ambiental, essas notificações
foram emitidas devido à necessidade de informações adicionais quanto a intervenção

ocorrida em Área de Preservação Permanente - APP, para instalação de placas de
sinalização (Notificação nQ 511485-B); bem como pela necessidade de maiores
esclarecimentos quanto à destinação final da madeira retirada do leito do rio (Notificação
n° 511486-B).

Por meio do Ofício nQ 1461/2009/CGMAB/DPP de 30/10/2009, o DNIT apresentou as
informações e/ou esclarecimentos solicitados por meio dessas notificações. Tais
informações e/ou esclarecimentos foram analisados a partir da Nota Técnica nQ
153/2009-COTRA/CGTMO/DILIC de 13/11/2009.
IBAMA
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Com base nas informações apresentadas, a Nota Técnica nQ
153/2009-COTRA/CGTMO/DILIC de 13/11/2009, no que se refere à destinação final da
madeira, concluiu que não houve destinação para prefeituras municipais ou secretarias
estaduais, ou outra destinação que implicasse na necessidade de obtenção dos
Documentos de Origem Florestal - DOF's ou de Guias Florestais. Tampouco houve

aproveitamento econômico da madeira pelo DNIT, ocorrendo, apenas, transferência da
madeira do leito do rio para as suas margens, como forma de aumentar a segurança da
navegação. Assim, em relação à Notificação nQ 511486-B, foi recomendado a dispensa de
Auto de Infração.

Quanto à Notificação nQ 511485-B, ainda de acordo com a Nota Técnica nQ
153/2009-COTRA/CGTMO/DILIC, as informações apresentadas indicaram que houve

intervenção em um total de 22.848 m2 de APPs do rio Madeira, para a instalação de placas
de sinalização. Assim, considerando que tais intervenções foram realizadas sem
autorização do Órgão competente, foi emitido o Auto de Infração nQ 635544-D (Art. 43 do
Decreto nQ 6514/2008).

3. CONSIDERA0ÕES FINAIS
Diante da análise exposta, considera-se que de fato não houve atendimento de algumas
condicionantes da LO nQ 580/2006, relativas às atividades executadas em 2007, não sendo

mais possível seu atendimento no momento atual. Em relação às notificações de nQ
511485/2009 e nQ 511486/2009, entende-se que estas foram atendidas, visto que as
informações solicitadas por este Instituto foram respondidas.

É o Parecer. À consideração superior.

Brasília, 13 de janeiro de 2015

,4 ^«fU^èí

{Gabriel Angotti Magnino
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Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
Tabi&ia <-Lfcrossr

Coordenadora de Portos..

1 !0MX«>UA. RfA-v^oS
Verônica Moreira Ramos

Aeroportos e Hidro
COPAH/CCTMO/DILIC
Matricula: \

•

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
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Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cz. Postal n> 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1392

www.ibama.gov.br
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OF 02001.000502/2015-41 COPAH/IBAMA

Brasília, 13 de janeiro de 2015.
À Senhora

Aline Figueiredo Freitas Pimenta
Coordenadora-Geral do Dnit/Cgmab
Setor de Autarquias Norte - SAN, Quadra 3, Lote A
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040920

Assunto: Ação Civil Pública nfi 2202-94.2014.4.01.3200 em curso na 7a Vara
Federal do Amazonas.

Senhora Coordenadora-Geral,

No âmbito do processo de licenciamento n° 02001.001643/1996-48 - "Dragagem Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção)", informo que foi realizada, e registrada no
Parecer ne 0112/2015-71 COPAH/IBAMA de 13/01/2015, a análise da documentação
encaminhada por meio do ofício nQ 1805/2014/CGMAB/DPP (documento nQ
02001.0184/2014-36 de 24/09/2014). Tal parecer encontra-se disponível para consulta e
pode ser acessado no portal eletrônico do Ibama, no seguinte endereço:
www.ibama.gov.br/licenciamento / Consulta / Empreendimentos / (preencher o respectivo
nQ. do Processo: 02001.001643/1996-48) / Pesquisar / Nome do empreendimento /
Documentos do Processo.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
Atenciosamente,

FABIOÍ VNVNES DEROSSI
Coordenadora da COPAH/IBAMA

IBAMA
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Ofício n° Lf \ O /2015/CGMAB/DPP

Assinatura

Brasília, 0\ demarco de 2015.
A Sua Senhoria a Senhora
Fabíola Cândido Derossi

Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH/CGTMO/DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF.

Assunto:

Encaminhamento do Plano de Dragagem do rio Madeira 2015.
*

Anexo:

Plano de Dragagem rio Madeira 2015.

Senhora Coordenadora,

1.

Encaminhamos, anexo, o Plano de Dragagem relativo à dragagem de

manutenção da hidrovia do rio Madeira, visando autorização para a realização destes serviços
neste ano de 2015.-

2.

-O Plano de Dragagem anexo faz menção a quarenta possíveis pontos de

dragagem, os quais foram sinalizados a partir da realização do perfil batimétrico longitudinal
de Porto Velho à sua foz do rio Amazonas, ocorridos em 2013 e 2014.

3.

Essa autorização, visando os possíveis pontos de dragagem (quarenta), ocorre

em função da experiência realizada ano passado (2014), em que dois novos pontos surgiram
após a autorização emitida para nove pontos iniciais, o que inviabilizou, face ao tempo
necessário para análise desse Instituto e o tempo hábil para a execução da dragagem, o
desassoreamento destes dois novos pontos.

,

4. Conforme também descrito no Plano anexo, a batimetria somente será realizada

imediatamente anterior ao início da dragagem. Dessa forma, propomos o encaminhamento dos

mapas das áreas de descarte e do relatório de batimetria, contendo os volumes que foram
previstos e os efetivamente dragados, ao final da campanhade dragagem, no âmbito do relatório
de execução dos serviços realizados em 2015.

5. Com relação à caracterização dos sedimentos, o relatório também será

encaminhado após a execução dos serviços em 2015, juntamente com os demais relatórios do
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.gov.br

P:\CO MEIO AMBIENTECGMAB_COORDENACAO_AQUAVIARIA\4\OF20I5 rio Madeira dragagemJBAMA_Plano de dragagem mar.docx

&

DMT
monitoramento ambiental, considerando que ficou dispensada, conforme o Parecer
02001.004692/2014-94 COPAH/IBAMA, a apresentação da caracterização prévia de material
oriundo de "terras caídas" no plano de dragagem.

Atenciosamente,

Georges Ibrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário
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PLANO DE DRAGAGEM

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO
(DESASSOREAMENTO) DE CALADO OPERACIONAL A HIDROVIA DO
MADEIRA, AO LONGO DE 1.086 KM, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE

PORTO VELHO (RO) E A SUA FOZ NO RIO AMAZONAS (AM)
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1. INTRODUÇÃO
<

Este trabalho tem como objetivo a execução de serviços de dragagem de manutenção
(desassoreamento) de calado operacional da Hidrovia do Madeira, incluindo o levantamento

topobatimétrico, ao longo de 1 086 km, no trecho compreendido entre Porto Velho (RO) e a sua foz
no Rio Amazonas>

O rio Madeira assume sua denominação a partir da junção dos rios Mamoré e Beni, no estado
de Rondônia, e é a principal via de transporte da Amazônia, depois do rio Amazonas, sendo o
principal afluente da margem direita deste rio.

J
É navegável na extensão de 1 086 km, entre sua foz, no rio Amazonas e a cidade de Porto
Velho e sua largura varia entre 440 metros a 9.900 metros, com profundidade também variável,
chegando a maís de 55 metros, de acordo com as estações seca e chuvosa.

Nas cheias permite a navegação de grandes comboios com até 40.000 t, embora, na época de
estiagem, somente seja possível o tráfego de comboios menores e com menores carregamentos em
face das limitações de profundidades e de largura em diversos locais onde a passagem das
embarcações torna-se difícil.

., .

Além de desempenhar papel relevante no abastecimento de inúmeras localidades da Amazônia

Ocidental ao longo de seu curso, o Madeira compõe o importante Corredor Noroeste de Exportação
de Grãos do Centro-Oeste do Brasil para os mercados consumidores, especialmente do hemisfério
norte. ,

Assim, com o objetivo de possibilitar a passagem das embarcações comerciais na faixa do

canal de navegação do Rio Madeira nos períodos de estiagem, ao longo de 1.086 km no segmento
entre a cidade de Porto Velho (RO) e a sua foz no Rio Amazonas, faz-se necessária a dragagem do
canal em todos os pontos críticos.

Com os serviços de dragagem de manutenção de calado realizados, o transporte hidroviário terá
maior fluidez e permitirá o tráfego de forma permanente na hidrovia, facilitando o escoamento de

cargas de importância fundamental para o desenvolvimento da região, não esquecendo a

necessidade de transportar passageiros, já que o meio de deslocamento das pessoas na região
ocorre desta forma.
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2. DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
a^ Serviço a ser executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.
b. Local: Rio Madeira

c. TRECHO: Compreendido entre Porto Velho (RO) e a sua foz no Rio Amazonas (AM).

d. EXTENSÃO: 1 086 km

^

e. PONTOS CRÍTICOS: 40 (quarenta) pontos críticos levantados durante a realização dos
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE
VIABILIDADE TECNICO-ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEA, PROJETO BÁSICO E.
i

EXECUTIVO PARA MELHORAMENTOS NA HIDROVIA DO RIO MADEIRA, MAMORÉ E

GUAPORÉ - EVTEA E, RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO, QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER DRAGADO,
PROJETO DA FAIXA (CANAL) DE NAVEGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DO VOLUME DRAGADO,
EM PASSOS CRÍTICOS NO CANAL DE NAVEGAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO MADEIRA
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO
3.1. DRAGAGEM E DESPEJOS

3.1.1. Locais e Volumes de Dragagem

Os serviços de dragagem serão executados na faixa do canal de navegação e anualmente nas
passagens, onde os levantamentos batimetricos executados confirmarem a necessidade de sua

realização, conforme gabarito do canal de navegação Os trechos críticos foram definidos à partir da
análise e composição dos resultados obtidos em 02 (dois) estudos distintos desenvolvidos:

- Os estudos atualizados pela empresa contratada para a realização dos SERVIÇOS DE

CONSULTORIA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICOECONOMICA

E

AMBIENTAL -

EVTEA

E

PROJETO

BÁSICO

E

EXECUTIVO

PARA

MELHORAMENTOS NA HIDROVIA DO RIO MADEIRA, MAMORÉ E GUAPORÉ - EVTEA

• - Resultados contidos no RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO, QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER DRAGADO, PROJETO
DA FAIXA (CANAL) DE NAVEGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DO VOLUME DRAGADO, EM PASSOS
CRÍTICOS NO CANAL DE NAVEGAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO MADEIRA (Dezembro de 2014).
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Quanto ao estudo de viabilidade realizado, esclarece-se que este baseou-se nos levantamentos

batimetricos realizados em 2013/2014, e obteve como resultado a necessidade de execução de
serviços de dragagem em 09 (nove) pontos críticos para a manutenção -do calado operacional.
Somando-se aos passos críticos detectados para o biênio 2013/2014, o EVTEA aponta para a

importância de monitoramento de profundidade de 23 locais adicionais, perfazendo-se o total de 32
(trinta e dois). Além de historicamente serem pontos problemáticos e restritivos à navegação, a
inclusão dos locais, cuja batimetria realizada para a EVTEA não apontou qualquer empecilho à
operação da hidrovia (23), justifica-se pela constante mutabilidade da morfologia, hidrodinâmica e
sedimehtologia do Rio Madeira (curso d'água recente e em processo de formação).
Comprovando-se a intensa dinâmica fluvial e sedimentológicas do Rio Madeira anteriormente
mencionada, o relatório elaborado a partir dos elementos coletados em levantamentos batimetricos
realizados de maneira conjunta à dragagem executada no ano de 2014, apresenta relação de 27

locais, em que a profundidade não encontra-se em conformidade com àquelas exigidas pelo
comboio-tipo definido para o segmento compreendido entre a foz do Rio Madeira e Porto Velho (<
3,50 m).

Assim sendo, em função da incapacidade de se definir com exatidão, a priori, os locais e os

volumes a serem dragados em uma campanha qualquer realizada, optou-se, como já dito, em
aglutinar os passos contidos em ambos relatórios supracitados, eliminando-se, obviamente, aqueles
comuns aos ambos documentos Realizada a triagem mencionada, obteve-se o total de 40

(quarenta) passos críticos, sendo que estes, conforme a boa pratica da engenharia recomenda,
devem ser confirmados quando da execução da batimetria imediatamente anterior a atividade de
dragagem

Por fim, reafirma-se ainda que outros locais, além dos previstos/referenciados, podem serobjeto
de intervenções devido às características do corpo d'água anteriormente destacadas e exemplificada
pelos diferentes resultados obtidos pelos relatórios confrontadas e que sé basearam em
levantamentos de campo distintos, mas com hiato temporal significativamente curto (EVTEA - Final
de 2013 e início de 2014, Relatório Final da Dragagem -fim de 2014)
Apresenta-se a seguir tabela contendo número (ordenação de ocorrência no sentido foz do Rio
Madeira até Porto Velho), a toponímia (denominação da área), distância entre os trechos e

localização geográfica dos passos críticos (coordenadas latitude e longitude) adotados cor
referência para a previsão de dragagem:

V.
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DENOMINAÇÃO DA

PONTOS

:';':;:;[.. ÁREA .- '. • /[•

DISTÂNCIA

. MARCOS (PK)

Foz do Madeira

2

-.-•

-5 ;

.
•

PARA O

. INÍCIO

FIM

• PRÓXIMO
•

1

'.-•'•

0

10

25

3°21'52,13"S

58°44'53,44"C

Urucurituba

34

37

8

3°34'51,29"S

58o56'44,54"0

. 3

Ilha do Ipiranga

45

50

41

3°38'1,81"S

59°Õ1'25,19"0

4

Ilha do Maracá

91

100

13

3°54'53,45"S

59°10'33,48"O

5

Ilha do Aximi

1.13

115

12

4°0r53,37"S

59o20'29 69"O

6

Fortaleza •

127

128

2

4°08'42 73"S

59°21'49,83"0

7

Guariba

130

136

49.

4°09'26,02"S

59°21 '38,86"0

8

Guará

185

186

68

'4°19'27 62"S

59°43'37,99"0

9

Ilha do Jacaré

254

260

11

4"50'24,49"S 59°57-\7AVO

10

José João

271

275

11

4°54'58,39"S

60°05'40,15"O

11

Santo Amaro

286*

293

52

4°58,38,04"S

60o14'52,82"O

12

Bom Malcher

345"

. 350

10

5°15!40,0Ú"S

60°33'59,01"O

13

Vila do Vencedor

365

375

7

5°18'35,66"S

60°43'40,49"O

14

Macaco Prego

382

391

0

5°27'58,15"S

60°44'19,05"O

15

Jenipapo

391

412

34

5°29,35,33"S

60°47'43,30"O

' 16

Remansp

446

447

20

s^õsse-s

61°13'18 50"O

17

Manicoré

467

477

16

5°47'29,37"S

61°17'55,60"O

18

Jatuarana

493

500

60

5°51'25,33"S

61o27'16,86"0

19

Marmelos

560

560

16

20

Paraná de Santa Cruz

576

589

19

6°13'47,94"S

6r50'6,04"O

2.1

Baeta

608

617

10

e-n-^^-s

62°07'34,97"O

22

Baianos

627

628

' 15

6°14'1680"S

62"14,50.85"O

23

Itapuru

643

656

20

6°22"43 64"S

62°15'50 33"O

24

Miriti/Porto Lavras

676

682

14

6°34'48,93"S

62°21'6,65,,0

•

.

.

COORDENADAS

TRECHO

6°06'0,10"S. 6r47'55,37"0

25

• Cupim

696,

705

26

6°46'4 83"S

62°25'45 12"0

26

Tabuleta

696

705 '

38

6°46'4 83"S

62°25,45 12nO

1

27

Três Casas

743

751

22

6°56'2,79"S

62°39'20.11"O

28

Cintra

773

784

23

7°02'28,68"S

62°51'12,33"0

29

Pupunhas

807

808

37

7017,44 85"S

62°58'12.27"0

30

llhà do Salomão

845

856

9

7°35,32,02"S

52°57'10,56"O

31

Tambaqui

865

880

37

7°45,25,0e"S

S2°56'31,35nO

32

Papagaios

917

925

37

8°09'0,49"S

62°59'4,72"0

- .
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33

Curicacas

962

967

24

8°iri9,54"S

63°20'48,25"O

34

Vila São Carlos

991

997

0

8°24'23,35"S

63°277,02"O

•>?

997

1001

15

8°24'23,35"S

63°277,02"O

.'•

35

Costa Ilha da
Brasileira

36

Costa Belém

1016

1021

18

8028'55,18"S

63°35'21,97"0

37

Ilha dos Veados

1039

1043

4

8°36'54,82"S

63°33'47,43"0

38

Mutum

1039

1043

4

8°36,54,82,,S

63°33'47,43"0

39

. São Miguel

1058

1064

15

8°37'6,13"S

63°48'40,62"O

40

Tamanduá

1058

1064

6

8*37,6,13"$

63°48'40,62"O

(,77

l

(-. 9?
)

3.1.2 Locais de Despejo e Disposição dos Materiais Dragados

Com b'asè no item 2.4.2 do Volume 02 - Relatório dos Estudos e Projeto Básico dos

Melhoramentos Cotejados, que é produto dos SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA A
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEA
E PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA MELHORAMENTOS NA HIDROVIA DO RIO MADEIRA,

MAMORÉ E GUAPORÉ - EVTEA, se têm as seguintes considerações:
- Os materiais dragados serão lançados em bota-foras determinados no Plano Anual de
Dragagem aprovado pelo DNIT, tendo como base o Projeto Executivo. Estes materiais, serão sempre
que possível, lançados à distância mínima de aproximadamente 300 (trezentos) metros, medida

perpendicularmente a partir da linha de projeto do canal de navegação à jusante do trecho de
operação da draga, em função dos levantamentos topo batimetricos.

- Os locais de bota-fóras para lançamento dos materiais, oriundos dos serviços, deverão
respeitar rigorosamente os termos da legislação ambiental vigente e estão sinalizados através de
coordenadas UTM no projeto de dragagem.
- Deverão ser tomados todos os cuidados técnicos necessários para evitar o possível retomo
dos materiais dragados e o reassoréamento do canal de navegação, em função de intempéries e
velocidade das águas de cada local específico. Caso seja constatado por. meio de levantamentos

topo batimetricos que houve reassoréamento dos materiais, deverá se refazer os serviços em todo o
trecho. ;

•'•i[

;,%

- Deverá ser promovido, se necessário, quando da retirada e lançamento dos materiais, o

remariejamento periódico dos pontos de descarga, espalhando o material e evitando a concentração
em um único local.
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3.1.3 Levantamento Batimétrico

Na campanha de 2015, utilizaremos como referência os estudos batimetricos realizados nos

SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE
TÉCNICO-ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEA, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA .
MELHORAMENTOS NA HIDROVIA DO RIO MADEIRA, MAMORÉ E GUAPORÉ - EVTEA E

RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO,
QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER DRAGADO, PROJETO DA FAIXA (CANAL) DE
NAVEGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DO VOLUME DRAGADO, EM PASSOS CRÍTICOS NO CANAL
DE NAVEGAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO MADEIRA
Serão realizados levantamentos batimetricos antes do início dos serviços a fim de verificar quais
os pontos que apresentarão maior volume para que os mesmos sejam dragagados, desobstruindo o
canal de navegação, permitindo assim a navegabilidade da hidrovia.

. •

3.1.4 Gabarito de Navegação

A empresa contratada deverá executar o serviço de dragagem conforme gabarito do canal de
navegação definido pelo Estudo de Viabilidade Técnico Econômico e Ambiental (EVTEA) da hidrovia
do Madeira, definido por:

a) Largura da base do gabarito final: 75 (setenta e cinco) metros;

b) Altura da lamina d'água: 3,50 m (três metros e meio);
c) Inclinação dos taludes: 1:8 (V:H)
I

c

3.1.5 Nível de Referência e Posicionamento da Draga

Os níveis de referência a serem adotados para execução dos serviços de dragagem serão

informados pela FISCALIZAÇÃO, quando da execução dos serviços.
Deverá ser informada, no impresso apropriado para acompanhamento de dragagem, a leitura
dos níveis das réguas linimétricas instaladas nos trechos críticos no início e no término de cada dia.

A empresa contratada deverá instalar junto ao painel de comando das dragas, sistema de

posicionamento DGPS, de forma a ser inserido o canal de projeto no equipamento para o preciso
posicionamento das dragas no eixo do canal a ser dragado A antena deverá ser posicionada com
uma extensão de aço no suporte da lança das dragas para que fique posicionada em concordância
com o desagregador Os operadores (draguistas) deverão estar habilitados a operar o sister
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Antes de iniciar os serviços a empresa contratada deverá adotar a sinalização luminosa exigida
pela Capitania dos Portos, conforme a Lei no 9 537/97 que dispõe sobre a segurança do tráfego
..aquaviário, normatizado pela NORMAN 11: "Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagens,
Pesquisas e Lavra Mineral sob, sobre e às margens das águas sob Jurisdição Nacional".
Será de plena, total e irrestrita responsabilidade da empresa contratada o balizamento diurno e

noturno da operação de dragagem, contemplando todos os parques de dragagem e linhas de
recalque com seus flutuantes Para tal, deverá submeterà aprovação da CFAOC - Capitania Fluvial
da Amazônia Ocidental - um projeto de balizamento cego (bóias).
3.1.6 Mobilização e Início dos Serviços

Considera-se como início das atividades a emissão da Ordem, de Serviço, que autorizará a
mobilização dos parques de dragagem e demais equipamentos. Após chegada ao passo inicial de
dragagem, já munida da batimetria de início com o projeto da faixa do canal e o volume a dragar, a
empresa contratada, deverá elaborar um Plano de Dragagem submetendo à aprovação prévia da

FISCALIZAÇÃO. Somente após a aprovação deste Plano de Dragagem, é que a empresa estará
autorizada a iniciar os serviços nos passos críticos.

O Plano de Dragagem deve estabelecer todos os quantitativos de pessoal e equipamentos
empregados, diretrizes para a operação das dragas, indicando a seqüência de dragagem nos
passos, áreas de ancoragem das embarcações, canal alternativo de navegação e sinalização de
acordo com a legislação vigente - NORMAN 17: "Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à
Navegação". Para a fixação da linha flutuante, deverá estar indicado o tipo de âncora, a quantidade
de âncoras para cada 100 m de linha, a quantidade de bóias por âncora e a especificação do cabo
de aço a ser empregado

Antes de iniciar os serviços a empresa contratada deverá adotar a sinalização luminosa exigida
pela Capitania dos Portos, conforme a Lei no 9.537/97 que dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário, normatizado pela NORMAN 11: "Normas da Autoridade Marítima-para Obras, Dragagens,
Pesquisas e Lavra Mineral sob, sobre e às margens das águas sob Jurisdição Nacional";

Será deplena, total e irrestrita responsabilidade da empresa contratada o balizamento diurno e
noturno da operação de dragagem, contemplando todos os parques de dragagem e linhas de

recalque com seus flutuantes. Para tal, deverá submeter à aprovação da CFAOC - Capitania Fluvial^,
da Amazônia Ocidental - um projeto de balizamento cego (bóias).
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Após a liberação da 1a Ordem de Serviço, deverá haver reunião do CONTRATANTE e

CONTRATADA tendo por objetivo a entrega do programa de dragagem elaborado pela
CONTRATADA e fazer os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, com ata
correspondente.
>

A Mobilização completa dos parques de dragagem deverá ocorrer em um prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

3.1.7 Equipe de Pessoal e Equipamentos a Serem Utilizados nos Serviços
A empresa contratada disponibilizará a equipe de pessoal e equipamentos, para a execução
dos serviços de dragagem, objeto da licitação, em conformidade com as exigências da Capitania dos
Portos. A mobilização (equipamentos) deverá ser composta e previamente apresentada à
CONTRATANTE para a aprovação.

Os equipamentos deverão encontrar-se em condições necessárias para a realização do serviço.
Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de barcos de apoio,
empurradores e balsas necessárias para a mobilização e desmobilização de todo o parque de
dragagem, além de todos os combustíveis, graxas, lubrificantes e óleo hidráulico, bem como todo o

material para segurança (EPI's) necessários a execuçãodos serviços.
A empresa contratada deverá fornecer, às suas expensas, todos os equipamentos de
segurança, tais como: capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, colete salva-vidas, camisas de
manga comprida, protetor de ouvido e abafador de ruídos e outros que se fizerem necessários de

acordo as normas de segurança vigentes. Também deverá fornecer, às suas expensas, todos os
medicamentos básicos e necessários para o pessoal envolvido nos trabalhos de dragagem.
3.1.8 Mobilização da Equipe de Pessoal e Equipamentos:

A empresa contratada mobilizará para execução dos serviços de escavação e dragagem, os
itens a seguir:

3.1.8.1 Equipe de pessoal:

- Engenheiro civil - Coordenador geral dos serviços, com experiência em dragagem;
-'Mestre fluvial;
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- Técnico em batimetria;

- Draguista (operador de draga);
- Maquinista ou marinheiro de máquinas;

- Mestre e /ou auxiliarde linha;

.

-

- Marinheiro e/ou auxiliar de convés.

.

:

«
•

•

•

•

rs

- Eletricista;
- Piloto;
- Mecânico;
- Soldador.

3.1.8.2 Equipamentos: r

../"*•

- Botes de alumínio (voadeira) equipados com motor de popa de 90 HP;
- Draga de Sucção e Recalque com potência instalada de 1350 kW - Cortador de 170 kW e diâmetro
da tubulação de Recalque de 500 mm;
- Balsas com mínimo de capacidade de 400 t;

- Embarcação para alojamento - Lancha 470 HP;

- Empurradores com mínimo de 500 HP, equivalente ou superior, dotado de guindaste para
movimentação de linha;

- Veículo Comercial leve (pick-up) com capacidade de carga de 700 kg
;i

A CONTRATANTE se reserva ao direito de solicitar do proponente a prova de propriedade ou
disponibilidade do equipamento proposto bem como fazer a inspeção do mesmo.

3.1.8.3 Ferramentas:

- Grupo gerador (mínimo 60 KVA);
- Grupo gerador portátil 7,5 KVA;

\

>

- Máquina de solda 450 ampères;
- Conjunto de oxicorte e acetileno;
- Prensa para 20 ton.;
—
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- Compressor de ar;

- Furádeira industrial Mandril 1";
- Furadeira Manual profissional Mandril 1";

- Esmerilhadora de corte &retifica mínimo 7500 RPM;
- Esmeril de bancada 1,5 cv;
I

-

-

•

- Torno de bancada n° 08;
- Jogo de Chaves de caixa até 36 mm;
- Jogo de Chaves combinada até 32 mm.

c
3.1.8.4 Equipamentos de apoio:

- Ecobatímeíro mono ou multifeixe marca Raytheon ®, similar ou superior, e pacote de softwares
para posicionamento global, processamento dé dados batimetricos e integrador entre os sistemas de
batimetria e posicionamento;

• Notebook Pentium Dual Core ®, similar ou superior;

- Máquina fotográfica digital 05 Megapixels ou superior (capaz de datar as fotos);
- Impressora jato de tinta formato A3 e A4;
- Telefone celular via satélite;
- GPS portáteis;

»Suprimentos necessários para os equipamentos acima relacionados.

3.1.9 Providências Necessárias para Início dos Serviços

A empresa contratada deverá adotar as seguintes providências para a realização dos serviços
de dragagem:

a) Instalar um sistema de posicionamento eletrônico - DGPS, que deverá estar disponibilizado para
utilização da Fiscalização;

b) Asinalização luminosa exigida pela Capitania dos Portos, conforme a Lei no 9 537/97 que dispões
sobre a segurança do tráfego aquaviário, normatizado pelas "Normas da Autoridade Marítima para
Obras, Dragagens, Pesquisas e Lavra Mineral sob, sobre e às margens das águas sob Jurisdição
Nacional-NORMAN 11";
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c) Será de plena, total e irresfrita responsabilidade da CONTRATADA o balizamento diurno e noturno

da operação de dragagem, contemplando todo o parque de dragagem e linha de recalque com seus

flutuantes. Para tal, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CFAOC - Capitania dos
Fluvial da Amazônia Ocidental - um projeto de balizamento cego (bóias);
d) A CONTRATADA previamente deverá elaborar programa de dragagem para a Operação dos
equipamentos e submeter à aprovação da Fiscalização;

e) Estabelecer uma programação para a fixação da linha flutuante, a ser submetida à aprovação
prévia da Fiscalização, determinando o tipo de âncora, a quantidade de âncoras para cada 100 m de
linha; a quantidade de bóias por âncora e a especificação do cabo de aço a ser empregado;

f) O canal alternativo de navegação e o local de dragagem deverão ser sinalizados de acordo com a
legislação vigente - NORMAN 17.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O prazo previsto para realização dos serviços de dragagem será de no máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de expedição da Ordem de Serviço para início dos mesmos, conforme
cronograma físico em anexo:
Os serviços de dragagem de todo o volume previsto em Contrato deverão ser executados em
um período de 120 (cento e vinte) dias.

Os serviços serão autorizados mediante Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE.
Assim, o DNIT reserva-se o direito de autorizar a execução dos serviços, aqui discriminados, dando
prioridade à época è o trecho a ser dragado para possibilitar a liyre passagem das embarcações em
qualquer época do ano, no trecho compreendido entre Porto Velho (RO) e a sua Foz no Rio
Amazonas.

A Autorização ambiental para a dragagem será providenciada pela CGMAB/DNIT.

Se houver necessidade de extensão do prazo, deverá então ser justificado pela CONTRATADA

e aceito pela FISCALIZAÇÃO do MAR.

•
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Documento -Tipo: Çfc
Nu.02001.(X)80ãQ20i5-^i
Recebido em.30/C4/20JS i
Assinatura

Coordenação Geral de Meio Ambiente

Ofício n° 3-Q-V /2015/CGMAB/DPP
Brasília,

%q de abril de 2015.

Çamk

A Sua Senhoria o Senhor
Thomaz Miazak de Toledo

Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renova
IBAMA
»

Brasília, DF

Assunto.

Esclarecimento

sobre a

condicionante ambiental

2.6,

da

580/2006.

Senhor Diretor,

Este Departamento está planejando as atividades futuras no rio
Madeira, desta forma, necessitamos de esclarecimento se será necessário

solicitar ao IBAMA uma Autorização Simples ou uma Autorização de Supressão

de Vegetação - ASV para o caso de ocorrerem em Áreas de Preservação
Permanente. Abaixo transcrevemos a condicionante 2.6, da LO 580/2006, de
01/11/2012.

"2.6. As atividades que demandem intervenções nas Áreas de
Preservação Permanente das margens do rio (como manutenção da
sinalização náutica, a supressão de vegetação, o descarte de troncos,
sedimentos ou outros materiais nas margens) devem serpreviamente
solicitadas ao IBAMA, para análise e autorização".

Figueiredo Freitas Pimenta

Coordenadora Geral de Meio Ambiente
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i Documento - Tup: „értyLCÃ.£>._„
I Recebido tni03Á06/2í)l

Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Assinatura

Ofício n° «5| 5 £ /2015/CGMAB/DPP
Brasília, 03 de maio de 2015.
A Sua Senhoria o Senhor
Thomaz Miazaki de Toledo

Diretor de Licenciamento Ambiental (Substituto) - DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

C

Assunto:

Atendimento das Condicionantes 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 da
Licença de Operação - LO n° 580/2006 (Retificação), relativa à dragagem de
manutenção do rio Madeira, ano 2014.

Anexos:

1. Relatório Anual de Atividades - Monitoramento Ambiental, volume I

(impresso);
2. Relatório Anual de Atividades - Monitoramento Ambiental, volume II
(impresso);
3. Relatório Anual de Atividades - Monitoramento Ambiental, volume I e II

(mídia digital);
4. Relatório Anual de Atividades - Programa de Educação Ambiental
(impresso e mídia digital);
5. Relatório do Programa de Comunicação Social (impresso e mídia digital).

Senhora Coordenadora,

1.

Em atendimento às Condicionantes 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 da

Licença de Operação n° 580/2006 (Retificação), encaminhamos, anexo, os relatórios do
monitoramento ambiental, do Programa de Educação Ambiental - PEA e do Programa de
Comunicação Social - PCS.

2.

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 2014.

Atenciosamente,*

De ordem.

(W^jrwL
Georges Ibrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário
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Documento -Tipo:
ipo: J(Íf7

,<",j

N°. 02001.0084 ü/2015-J2=?

Recebido em 03/05/2015^

Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente
Ofício n° ^-36 /2015/CGMAB/DPP

li
Assinatura

Brasília, O^- de maio de 2015.

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.

C

Assunto:

Atendimento da Condicionante 2.12 da Licença de Operação - LO n" 580/2006
(Retificação) relativa à dragagem de manutenção do rio Madeira 2014.

Anexo:.

1. Relatório de dragagem rio Madeira 2014 (digital e impresso);
2. Relatório de batimetria rio Madeira 2014 (Execução de serviços de
levantamento batimétrico, quantificação do material a ser dragado, projeto
da faixa - Canal - de navegação e confirmação do volume dragado, em
passos críticos no canal de navegação da hidrovia do rio Madeira impresso).

Senhora Coordenadora,

1.
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 e o Relatório de Batimetria,
relativos aos serviços realizados na hidrovia do rio Madeira, ano de 2014, para análise desse
Instituto.

Atenciosamente,

GeorgesIbrahim Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário
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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. 02001.001752/2015-06 COPAH/IBAMA

Assunto: Dragagem de manutenção da Hidrovia do Madeira. Processo ns '
02001.001643/96-48

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Avaliação da solicitação de autorização de
dragagem de manutenção da hidrovia do
Rio Madeira, no trecho compreendido entre
Porto Velho (RO) e a sua foz no Rio
Amazonas.

INTRODUDÃO
Trata-se do processo de licenciamento ambiental nQ. 02001.001643/96-48, no âmbito do
qual foi solicitada autorização para execução de dragagem de manutenção da hidrovia do
Madeira, no trecho compreendido entre Porto Velho (RO) e a sua foz no Rio Amazonas.
Essa solicitação foi encaminhada a este Instituto por meio do Ofício nQ
410/2015-CGMAB/DPP, em 10/03/2015 (protocolo nQ 02001.004164/2015-16).
Cabe destacar que a Licença de Operação - LO nfi 580/2006, renovada em 01/11/2012,

condiciona a emissão de autorização de dragagem à aprovação prévia de um Plano de
Dragagem, o qual deve ser apresentado em conformidade às orientações constantes na
Resolução Conama nQ 454/2012, bem como no parecer anuente à renovação da LO
(Parecer nfi 83/2012-COPAH/IBAMA de 11/10/2012).

Deste modo, o presente parecer objetiva avaliar tal solicitação, como forma de subsidiar
uma possível emissão de autorização para realização de dragagem naquela hidrovia.

ANÁLISE E CONSIDERA0ÕES
Inicialmente, é importante salientar que a LO n° 580/2006 é relativa à dragagem de
manutenção em trechos específicos da hidrovia: 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). Contudo, a
Condicionante 2.3 dessa licença estabelece que qualquer nova área com demandas de
dragagem, além das elencadas na licença, deve ser previamente comunicada ao IBAMA,
apresentando a localização dos pontos de dragagem e de descarte, mapa batimétrico,
cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização dos sedimentos conforme
legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de autorização específica.
Como já indicado, a LO nQ 580/2006 condiciona que a solicitação de autorização de
dragagem de manutenção da hidrovia deva ser apresentada na forma de um "Plano de
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Dragagem", o qual deve possuir os procedimentos e o cronograma de execução de
dragagem, contemplando no mínimo:

(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.

De acordo com o Plano de Dragagem apresentado, no trecho da hidrovia compreendido
entre Porto Velho e a sua foz no Rio Amazonas (cerca de 1.086 km de extensão) existem
40 passos que são considerados críticos à navegação. No plano, foi apresentada a
localização geográfica desses 40 passos. Entretanto, não foi apresentada a batimetria
prévia dos locais a serem dragados, tampouco o volume de sedimentos a serem removidos
e as áreas de descarte do material dragado.
Foi informado que, para a campanha de 2015, será utilizado o levantamento batimetrico
realizado no âmbito do Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico e Ambiental - EVTEA.

Ainda, que a batimetria sQ será realizada imediatamente anterior ao início da dragagem,
para confirma a sua necessidade.

Quanto ao descarte do material dragado, de acordo com o plano, este será realizado
considerando, sempre que possível, uma distância mínima aproximada de 300 metros,
medida perpendicularmente a partir da linha de projeto do canal de navegação, a jusante
do trecho de operação da draga.
Ressalta-se que o empreendedor propõe encaminhar os mapas da área de descarte e
relatDrio batimetrico com os volumes que foram previsto e os efetivamente dragados, bem
como a caracterização dos sedimentos, apQs a realização da atividade de dragagem.
(íz) caracterização dos sedimentos a serem dragados conforme legislação vigente*,
incluindo apresentação da malha amostrai, metodologias de amostragem e de análise,
bem como especificação dos limites de quantificação para cada parâmetro analisado.
O plano não apresentou nenhuma informação relativa à caracterização dos sedimentos,
nem da metodologia de amostragem e de análise.

{iii) descrição metodológica de execução da dragagem.
O plano apresentado não descreve adequadamente a metodologia de execução da
dragagem. Este, na realidade, apresenta premissas do projeto a serem seguidos pelo
eventual contratado, o qual, por sua vez, deverá estabelecer o Plano de Dragagem. De
acordo com o cronograma, todas as atividades ocorrerão em um prazo máximo de 180
dias, sendo necessário 45 dias para mobilização da draga e 150 dias para a execução da
dragagem, propriamente.
Com base no exposto, pode se constatar que o "Plano de Dragagem" apresentado não
IBAMA
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contemplou os procedimentos mínimos exigidos pela Resolução Conama nQ 454/2012,
tampouco aqueles mencionados pela LO nQ 580/2006. Sendo apresentado somente os

pontos críticos existentes na hidrovia, sem, contudo, realizar batimetria para confirmar a
real necessidade de dragagem nesses locais.
CONCLUSÃO

O "Plano de Dragagem" apresentado não atende a contento os procedimentos mínimos
exigidos pela Resolução Conama nQ 454/2012 ou mesmo pela LO ne 580/2006.

Devido à significante ampliação de locais indicados para haver intervenções (em relação
às autorizações anteriores), esta equipe entende que é cabível haver avaliação mais detida
sobre os componentes ambientais mínimos a serem exigidos do empreendedor, tais como
estudos, mapeamentos de unidades de conservação e avaliação de impactos, dentre outros,
a fim de viabilizar a ampliação do escopo do LO nQ 580/2006, previamente à emissão de
nova autorização.

Para esta avaliação sugerida, ressalta-se que a licença vigente descreve as dimensões do
corte do canal de navegação como: 60 m x 3,0 m (largura, profundidade), ao passo que o
pedido aqui avaliado requer 70 m x 3,5 m. Ou seja, além da ampliação de trechos a serem

dragados, também há um pequeno aumento de dimensões, o que neste momento não é
avaliado pela carência de informações em termos de possíveis impactos ambientais disso
decorrentes.

Ademais, solicita-se que o empreendedor encaminhe as informações já apontadas neste
parecer, bem como o traçado do canal de navegação em arquivo digital .kml, indicando os
trechos e sinalizando mais precisamente os locais ou extensão previamente apontados
como passíveis de serem dragados.

É o parecer. Àconsideração superior.

1'JL

C\£*r<Uè •

Brasília, 12 de maio de 2015

cJj^Ç /• vHc^tZic/

\jGabriel Angotti Magnino
JX/ q5I 203-5

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Mariana Gracfasfffêft
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
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OF 02001.005317/2015-42 COPAH/IBAMA

Brasília, 20 de maio de 2015.

Ao Senhor

Georges Abrahim Andraos Filho
Coordenador do Dnit/Cgmab
SAN Quadra 03 Lote A - Ed. Núcleo dos Transportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040902

Assunto: Solicitação de autorização para realização de dragagem na Hidrovia do
Madeira. Processo n9 02001.001643/96-48.

/
Senhor Coordenador,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.001643/96-48, informo que
foi emitido O Parecer nQ 02001.001752/2015-06 COPAH/IBAMA, o qual avaliou a
solicitação de autorização de dragagem de manutenção da hidrovia do Madeira,
encaminhada a este Instituto por meio do Ofício n9 410/2015 - CGMAB/DPP, e concluiu

pela necessidade de apresentação de maiores informações, para continuidade da análise.

Tal parecer pode ser consultado na página eletrônica do Ibama, seguindo o caminho:
www.ibama.gov.br/licenciamento/Consulta/Empreendimentos/(preencher o respectivo ne.
do Processo: 02001.001643/96-48)/Pesquisar/Nome do empreendimento/Documentos do
Processo.

Atenciosamente,

^(^ |
) .I^AAM^.
MARL4NA GRACIOSA PEREIRA
Coordenadora da-eOPAH/IBAMA
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

MMA/IBAMA/SEPE - PROTOCOLO

Documento -Tipo: (QjjsZi o
N°. 02001.0 i1QiSjmi-èâRecebido em: 18/06/2015 j

rJn*i/&
Assinatura

Ofício n°j[Q^ /2015/CGMAB/DPP

Brasília, l\\ de junho de 2015.
A Sua Senhoria o Senhor
Thomaz Miazaki de Toledo

Diretor de Licenciamento Ambiental (Substituto) - DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF.

Assunto:

Reiteração de solicitação de autorização de dragagem para o ano de 2015.

Referência:

Ofício n° 410//2015/CGMAB/DPP de 09 de março de 2015, que encaminha
o Plano de Dragagem do rio Madeira/2015.

Senhor Diretor.

1.

Vimos por meio deste, reiterar solicitação de autorização de dragagem para o

ano de 2015, a qual foi requerida por meio do Ofício e referência, com o respectivo Plano de
Dragagem do rio Madeira.
2.

Esclarecemos que a solicitação de dragagem dos quarenta possíveis pontos

advém devido às incertezas inerentes à dinâmica dos rios, em especial a do Rio Madeira, objeto

dessa autorização, que é geologicamente recente, com altos níveis de vazão, cuja hidrografia se
torna extremamente dinâmica, quanto mais com a existência do seu fenômeno de "Terras
Caídas".

C

3.

Além disso, essa autorização, visando os possíveis pontos de dragagem

(quarenta), ocorre em função da experiência do ano passado (2014). em que dois novos pontos

surgiram apósa autorização emitidapara nove pontos iniciais, o que inviabilizou, face ao tempo
necessário para análise desse Instituto e o tempo hábil para o desassoreamento destes dois novos
pontos, o qual deve ocorrer, obrigatoriamente, antes da cheia do rio.

Respeitosamente,

Yonara Patrícia Freitas Lobo

Coordenadora Geral do Meio Ambiente
Substituta

jfuBõ César Maia ,
de Meio AmbienteTemUre
CGMAB/DPP/DNIT

SAN - Selor de Autarquias Norte Quadra 3 - Lote A
Edificio Núcleo dos Transportes - Fone (61) 3315-4000
CEP: 70.040-902 - Brasilia/DF - www.dnft.gov br
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PAR. 02001.002548/2015-02 COPAH/IBAMA

Assunto: Dragagem de manutenção na hidrovia do rio Madeira.
Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Ementa: Pedido de autorização de dragagem na
hidrovia do Rio Madeira e avaliação de
condicionantes.
Processo
02001.001643/96-48.

ns

AVALIAQÃO

Em suma, este parecer versa sobre os pedidos de autorização de dragagem e avalia o atendimento de
condicionantes específicas da Licença de Operação (LO) nQ 580/2006 (Retificação), no âmbito do
processo de licenciamento ambiental da dragagem de manutenção da hidrovia do Rio Madeira.
Destaca-se que os pedidos de autorização para dragagem foram registrados neste Ibama em 10/03/2015,
por meio do Ofício nQ 410/2015-CGMAB/DPP (protocolo nQ 02001.004164/2015-16), e reiterado em
18/06/2015, por meio do Ofício nQ 1051/2015-CGMAB/DPP (protocolo n° 02001.011445/2015-25).
Quanto às condições específicas, segue a análise.

Cond. 2.1 - Comunicar ao IBAMA-Sede, por meio de ofício, as datas de início e fim das atividades de
dragagens, das atividades de manutenção da sinalização e de retirada de paliteiros;

Em relação às atividades no ano de 2014, por meio do Ofício ne 2640/2014/CGMAB/DPP, de 19/12/2014,
foi informado que as dragagens de manutenção foram realizadas entre 29/09/2014 a 24/11/20014.
Condicionante em atendimento.

Cond. 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 deverá possuir os procedimentos e o cronograma de execução de dragagem, contemplando no
mínimo o seguinte:

• 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;
• 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;
• Descrição metodológica da execução da dragagem.
Trata-se de condicionante autorizativa. Em 12/05/2015 foi emitido o Parecer nQ 02001.001752/2015-06

COPAH/IBAMA, por meio do qual avaliou-se o mais recente pedido de dragagem (para o ano de 2015),
encaminhado por meio do Ofício nQ 410/2015-CGMAB/DPP (protocolo n° 02001.004164/2015-16, de
10/03/2015). Dessa avaliação, detectou-se a necessidade de complementações.
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Condicionante parcialmente atendida.

Cond. 2.3 - Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas elencadas nesta licença,
deve ser previamente comunicada ao IBAMA, apresentando a localização dos pontos de dragagem e de
descarte, mapa batimetrico, cálculo dos volumes a serem dragados e a caracterização dos sedimentos
conforme legislação vigente, permitindo a análise do IBAMA e a emissão de autorização específica;
Conforme o Ofício ne 410/2015-CGMAB/DPP, foram informados 40 "passos críticos" com previsão de
dragagem, localizados ao longo da hidrovia do Madeira. Contudo, detectou-se, por meio do Parecer nQ
02001.001752/2015-06 COPAH/IBAMA, a necessidade de complementações.
Condicionante parcialmente atendida.

Cond. 2.4 - Para a retirada de troncos caídos no leito do rio (paliteiros), deveser apresentado ao IBAMA

documento contendo o mapeamento dos trechos que sofrerão intervenção, previsão sobre adisposição
destinação da madeira a ser retirada, e o cronograma das ações. Sempre que houver transporte ou
armazenamento da madeira retirada do rio, deverá ser solicitada a emissão do Documento de Origem
Florestal - DOF;

Cond. 2.5 - Quando possível, a madeira deve ser doada para órgãos do poder público que manifestem
interesse, sendo vedado a venda direta ou doação para empresas ou particulares. Em caso de doação da
madeira, deverá ser preenchido um Termo de Entrega e Recebimento, com identificação e CNPJ do
recebedor, cujas cópias devem ser encaminhadas ao IBAMA;

Até o momento não foi solicitada remoção de troncos caídos ou paliteiros na hidrovia.
Condicionante em atendimento.

Cond. 2.6 - Atividades que demandem intervenções nas Áreas de Preservação Permanente das margens
do rio (como a manutenção da sinalização náutica, a supressão de vegetação, o descarte de troncos,
sedimentos ou outros materiais nas margens) devem ser previamente solicitadas ao IBAMA, para anális°..
e autorização;

Até o omento, não houve pedidos para intervenção em APP.
Condicionante em atendimento.

Cond. 2.7-0 monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado 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 com a operação de dragagem, analisando os seguintes parâmetros: pH,
temperatura, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total,
óleos e graxas, e mercúrio;
Cond. 2.8 - Os monitoramentos das comunidades planctônicas e da ictiofauna deverão ser realizados 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 Qoperação de dragagem. 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. Ressaltar, dentre as espécies identificadas, aquelas exóticas, as potencialmente invasoras e
as ameaçadas de extinção. Para as amostragens de biota aquática é indispensável a obtenção da
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Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico, aser emitida pela DILIC/IBAMA;
Cond. 2.9 - Incluir 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;

Cond. 2.10 - Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo aprovado pelo IBAMA;

Cond. 2.11 - Elaborar e apresentar, em um prazo de 90 (noventa) dias, proposta de Programa de
Comunicação Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA;
Cond. 2.13 - Todos os relatórios devem serfirmados por profissionais habilitados, com Cadastro Técnico
Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF) regular, e entregues impressos e em formato digital;

incluindo folha de assinatura de todos os membros da equipe e do coordenador geral, se
responsabilizando pelo conteúdo ali apresentado.

Em relação às condicionantes que tratam do monitoramento ambiental da dragagem ocorrida em 2014,
foi protocolado o Ofício ns 952/2015/CGMAB/DPP (protocolo nQ 02001.010471/2015-36, de 03/06/2015),
por meio do qual foram encaminhados os respectivos relatQrios. Tais relatDrios protocolados
recentemente ainda não puderam ser avaliados.

Condicionante em atendimento, ressalvando-se a necessidade de anQlise dos relatórios.
Cond. 2.12 - Encaminhar ao IBAMA, anualmente, 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
condicionados por esta Licença;

Atividade de dragagem realizada em 2014

Documentos analisados: (i) RelatQrio de dragagem, 2014; (ii) Execução dos serviços de levantamento

batimetrico, quantificação do material a ser dragado, projeto da faixa (canal) de navegação e
confirmação do volume dragado, em passos críticos no canal de navegação da hidrovia do rio Madeira.
Relatório final; (iii) Execução dos serviços de levantamento batimetrico, quantificação do material a ser
dragado, projeto da faixa (canal) de navegação e confirmação do volume dragado, em passos críticos no
canal de navegação da hidrovia do rio Madeira. Relatório final, anexo I (volumes 1 e 2). Tais documentos
foram protocolados, neste Instituto, por meio do Ofício nQ 736/2015/CGMAB/DPP, protocolo nQ
02001.008473/2015-65 de 08/05/2015.

De acordo com os documentos apresentados, 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 suafoz no rioAmazonas (cerca de 1.086 km de extensão), tiveram
início com a mobilização dos equipamentos e deslocamento de pessoal para a área de dragagem, em

15/08/2014. ApDs a realização do levantamento batimetrico e conseqüente definição dos pontos críticos,
foi executada a atividade de dragagem, a qual ocorreu entre os dias 29/09 a 24/11 de 2014.
Conforme consta no Parecer n° 3573/2014 COPAH/IBAMA de 09/09/2014, o qual avaliou o Plano de

Dragagem de 2014, as atividades de dragagem estavam previstas para ocorrer em 9 trechos da Hidrovia
do Madeira (Marmelos - AM; Três Casas - AM; Cintra - AM; Abelha - RO; Pombal - RO; Curicacas - RO;
IBAMA
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Mutuns -RO; Cojubim - RO; Tamanduá - RO), e com remoção de um volume total de 1.085.646,46 m3 de
sedimentos. Posteriormente, conforme consta no Parecer ne 4692/2014 - COPAH/IBAMA, foi solicitada
autorização de dragagem de manutenção em mais dois trechos da hidrovia (Papagaio - RO e Miriti -AM).

Contudo, segundo relatório apresentado, as atividades de dragagem foram realizadas apenas no trecho
de Tamanduá, Curicacas e Cintra. Ainda, que o volume total de sedimentos removidos nos três trechos

foi de 197.231,00 m3, menos que ovalor de 231.745,43 m3 previstos no Plano de Dragagem, apenas para
o trecho de Tamanduá. De acordo com o relatório, a diferença entre o volume previsto inicialmente e
aquele dragado, deveu-se ao atraso do início da dragagem, decorrente da preparação da draga e à
elevação do nível do rio Madeira.

Com relação à disposição do material dragado, foi informado que esse foi lançado por meio de tubulação
de recalque 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, conforme previsto no
Plano de Dragagem. Por fim, cabe salientar que foram apresentados registros fotográficos das ativida „>
realizadas, bem como as plantas batimétricas de toda a área prevista paraser dragada.
Portanto, no que se refere à atividade de dragagem realizada no ano de 2014, a condicionante foi
atendida.

Condicionante em atendimento.

CONCLUSÃO

Esta equipe entende que, quanto ao atendimento às condicionantes, o empreendedor vem envidando
esforços para seu cumprimento, não tendo sido detectadas condições não atendidas.

Quanto às solicitações de autorização de dragagens, entende-se que o 2° pedido equivale-se ao 1°,
portanto, devendo ser observado o Parecer n° 02001.001752/2015-06 COPAH/IBAMA, de 12/05/2015,
encaminhado ao DNIT por meio do Ofício nQ 02001.005317/2015-42 COPAH/IBAMA, de 20/05/2015.
Contudo, esta equipe ressalta o já observado pelo Parecem0 02001.001752/2015-06:

Devido 0 significante ampliação de locais indicados para haver
intervenções (em relação Qs autorizações anteriores), esta
equipe entende que é cabível haver avaliação mais detida
sobre os componentes ambientais mínimos a serem exigidos
do empreendedor, tais como estudos, mapeamentos de
unidades de conservação e avaliação de impactos, dentre
outros, a fim de viabilizar a ampliação do escopo do LO nQ
580/2006, previamente 0 emissão de nova autorização.

Para esta avaliação sugerida, ressalta-se que a licença vigente
descreve as dimensões do corte do canal de navegação como:
60 mx 3,0 m (largura, profundidade), ao passo que o pedido
aqui avaliado requer 70 m x 3,5 m. Ou seja, além da
ampliação de trechos a serem dragados, também há um
pequeno aumento de dimensões, o que neste momento não é

avaliado pela carência de informações em termos de possíveis
impactos ambientais disso decorrentes.
IBAMA
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Ademais, solicita-se que o empreendedor encaminhe as

informações já apontadas neste parecer, bem como o traçado
do canal de navegação em arquivo digital .kml, indicando os
trechos e sinalizando mais precisamente os locais ou extensão
previamente apontados como passíveis de serem dragados.

Salvo melhor juízo, é o parecer. Àconsideração superior.

Brasília, 26 de junho de 2015
ru

\\ Gabriel Angotti Magnino
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Veronlcâ^oireiraRam^^
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

£&•

Fabiola Nuneè Prosai
Analista Ahiblentíl
COPAH/CGTMO/DH.IC
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OF 02001.006884/2015-16 COPAH/IBAMA

Brasília, 26 de junho de 2015.
À Senhora
Aline Figueiredo Freitas Pimenta

Coordenadora-Geral do Aline Figueiredo Freitas Pimenta
SAN Quadra 03 Lote A - Ed. Núcleo dos Transportes
BPASILIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040902
.

Assunto: Esclarecimento quanto a necessidade de solicitação de Autorização de
Supressão de vegetação -ASV em Áreas de Preservação Permanente.

Senhora Coordenadora-Geral,

1. Em atenção ao Ofício nQ 707/2015-CGMAB/DP, protocolizado neste Instituto, em 30/04/2015, sob o n°
02001.008020/2015-39, apresenta-se as seguintes informações:
2. As atividades que demandem intervenções em Áreas de Preservação Permanente - APP devem ser

previamente solicitadas ao Ibama para análise e autorização. Asolicitação das intervenções previstas
deverão conter:

• delimitação e quantificação das áreas de intervenção. As poligonais que representam tais áreas
deverão ser apresentadas em formato de arquivo shapefile;

• caracterização da vegetação ou classe de uso do solo presente nas áreas de intervenção (poligonais) e
caracterização geral da vegetação nas imediações dos polígonos de intervenção, por meio de
mapeamento;

• os tipos de intervenção previstas em cada poligonal (por exemplo: supressão de vegetação para
implantação de sinalização, entre outras).

3. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

FÁBIO

Coordenadora Substituta da COPAH/IBAMA
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OF 02001.006894/2015-51 COPAH/IBAMA

Brasília, 26 de junho de 2015.
À Senhora
Yonara Patrícia Prado Lobo

Coordenadora-Geral Substituta do Dnit/Cgmab
SAN Quadra 03 Lote A - Ed. Núcleo dos Transportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040902

Assunto: Avaliação de condicionantes e da reiteração da solicitação de autorização
de dragagem na hidrovia do Madeira. Processo nfi 02001.001643/96-48.

Senhora Coordenadora-Geral Substituta,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental nQ 02001.001643/96-48, informo que foi emitido o
Parecer n° 02001.002548/2015-02 COPAH/IBAMA, o qual avaliou o atendimento de condicionantes

específicas da LO n° 580/2006 (Retificação) relativo às atividades de dragagens de manutenção
realizadas na hidrovia no ano de 2014, concluindo que não foram detectadas condições não atendidas.

Oreferido parecer avaliou, ainda, a reiteração de solicitação de autorização de dragagem para o ano de
2015 (Oficio n« 1051/2015-CGMAB/DPP de 18/06/2015), ressaltando o já observado pelo Parecer n»
02001.001752/2015-06 COPAH/IBAMA de 12/05/2015.

Destaca-se que tais pareceres podem ser consultados na página eletrônica do Ibama, seguindo o
caminho: www.ibama.gov.br/licenciamento/Consulta/Empreendimentos/(preencher o respectivo ne. do
Processo: 02001.001643/96-48)/Pesquisar/Nome do empreendimento/Documentos do Processo.
Atenciosamente,

FABIOÉ^ NÜípES DEROSSI
Coordenadora Substituta da COPAH/IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

DESPACHO 02001.017689/2015-11 COPAH/IBAMA

Brasília, 29 de junho de 2015
À: Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental
Assunto: Arquivamento de Documentos
Solicito o arquivamento dos documentos abaixo relacionados, referente ao licenciamento ambiental da
dragagem de manutenção da hidrovia do rio Madeira. Processo nQ 02001.001643/96-48:

• Relatório de Dragagem, 2014;
• Execução de serviços de levantamento batimetrico, quantificação do material a ser dragado, projeto da
faixa (canal) de navegação e confirmação do volume dragado, em passos críticos no canal de
navegação da hidrovia do rio Madeira. Relatório Final, 2014;
• Execução de serviços de levantamento batimetrico, quantificação do material a ser dragado, projeto da
faixa (canal) de navegação e confirmação do volume dragado, em passo críticos no canal de navegação
da hidrovia do rio Madeira. Relatório Final, 2014. Anexo I (Volumes 1 e 2).
Tais documentos foram protocolizados, neste Instituto, por meio do Ofício nQ 763/2015/CGMAB/DPP, sob
o protocolo n° 02001.008473/2015-65 de 08/05/2015.

VERÔNICA MOREIRA RAMOS

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
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Coordenação Geral de Meio Ambiente

—Assinatura

Ofício n° 4^^- /2015/CGMAB/DPP
Brasília, 09" de julho de 2015.
A Sua Senhoria o Senhor
Thomaz Miazak de Toledo

Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto

\ass.:

^

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

Brasília, DF

Assunto:

Reitera esclarecimento sobre a condicionante ambiental 2.6, da LO
580/2006.

Senhor Diretor,

1.

Reiteramos o Ofício n° 707/2015/CGMAB/DPP, protocolado

em

30/04/2015, nesse Instituto, o qual solicita esclarecimento do Subitem 2.6 da

LO 580/2006, para dragagem do rio Madeira, abaixo transcrita:

"2.6. As atividades que demandem intervenções nas Áreas de
Preservação Permanente das margens do rio (como manutenção da
sinalização náutica, a supressão de vegetação, o descarte de troncos,
sedimentos ou outros materiais nas margens) devem serpreviamente
solicitadas ao IBAMA, para análise e autorização".
2.

Sobre esse Subitem, o DNIT tem dúvida se para atendê-lo será

necessário uma Autorização Simples ou uma Autorização de Supressão de
Vegetação - ASV. Esta informação é importante para este Departamento
planejar as atividades futuras no ria
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa

Ofício n° 5^3

/2015/DPP

Brasília, q£

de agosto de

A Sua Senhoria o Senhor

Proc Mil ,'lí

.

Thomaz Miazak de Toledo

Ph,: Hi'Í

I

Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto

v» ruj^

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBA*"

Assunto:

Plano de Dragagem do rio Madeira 2015.

Referência:

Ofício n° 410/2015/CGMAB/DPP, de 09/03/2015.

Senhor Diretor,

Informamos que o DNIT não dragará o rio Madeira neste ano de 2015, desta
forma, solicitamos desconsiderar o Plano de Dragagem, protocolado em 10/03/2015, por meio
do ofício em referência.

Atenciosamente,

Z

ADAILTON CARDOSO
so DIAS
(

L

Diretor de Planejamento^ Pesquisa

SAN Selor dc Autarquias Norte - Quadra 3 - Lole A
Edifício Núcleo dos Transportes- Fone (61) 3315-4000
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF - www.dnil.aov.br
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DESPACHO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

N° do documento: 02001.016662/2015-10-Ofício n° 1330/2015/DG.
Interessado: DNIT

Assunto: Encaminhamento de nota técnica n° 158/2015/CGMAB/DPP acerca da licença de

operação n° 580/2006(retificação) relativa à dragagem de manutenção da hidrovia do rio
Madeira/AM-RO.
Destinatário: DILIC

Io Despacho: Para conhecimento e demais encaminhamentos.
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A Sua Senhoria a Senhora

Proc:./<^3 : U 2r\

Marilene de Oliveira Ramos Murias dos Santos

Rs... fHlj

Presidente

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

& Rubra* _ $©

Brasília - DF

Assunto:

Considerações acerca da Licença de Operação n° 580/2006 (Retificação),
relativa à dragagem de manutenção da hidrovia do rio Madeira/AM-RO.

Anexo:

Nota Técnica n° 158/2015/CGMAB/DPP, de 21/08/2015.

Senhora Presidente,

Encaminhamos anexa a Nota Técnica n° 158/2015/CGMAB/DPP que traz

considerações acerca da Licença de Operação n° 580/2006 (Retificação), relativa à dragagem
de manutenção da hidrovia do rio Madeira.

Cumpre informar que o objetivo desta Nota é o de simplificar a LO n° 580/2006

(Retificação), de forma que esta esteja coerente com o serviço dinâmico que é a dragagem de
manutenção do rio Madeira. Outra questão discutida é a necessidade de alteração da validade
da referida LO para o período de 5 anos, o qual concomitante com a execução dos serviços de
dragagem. Além disso, trata-se também da adequação da seção do canal de navegação e dos
trechos de dragagem previstos na licença.
Nesse entendimento, solicitamos agendamento de reunião com essa Presidência
de forma a tratar dos assuntos apresentados.

Atenciosamente,

Valter

SAN - Selor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lole A
Ediilcio Núcleo dos Transportes - Fone (61) 3315-4000
CEP: 70.040-902

Brasília/DF - www.dnil.gov.br
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente
Nota Técnica n^ 158/2015/CGMAB/DPP

Brasília, 21 de agosto de 2015.

Assunto: Considerações a respeito da Licença de Operação ns 580/2006
(Retificação) relativa à dragagem de manutenção da hidrovia do rio
Madeira/AM-RO.

I- INTRODUÇÃO

1.
Esta Nota Técnica tem o objetivo de avaliar a Licença de Operação ns
580/2006 (Retificação) relativa ao serviço de dragagem de manutenção executado
pelo DNIT, com o fim de criar procedimentos que possibilitem tornar o processo
mais eficiente econômico.

2.
A dragagem de hidrovias fluviais são empreendimentos de elevada
especificidade. Isto se deve ao fato de que o início dos serviços de dragagem e,
por sua vez, dos serviços ambientais associados à estes, estão atrelados aos

eventos climáticos de cada ano, ou seja, dos regimes de chuvas e períodos de
estiagem. Dessa forma, no momento da janela hidrológica - de seca do rio - todas
as equipes necessárias para o correto funcionamento e operação dos serviços já
devem estar mobilizadas.

3.

A janela hidrológica do rio Madeira e, consequentemente os serviços de

dragagem de manutenção e ambientais, costuma ocorrer entre os meses de junho
e outubro. Além dos fatores climáticos supramencionados, o rio Madeira ainda
possui as particularidades de ser um rio extremamente dinâmico com vazões,
taxas de carregamento de sedimento no rio, erosão das margens ("terras caídas")
bastante elevadas. Essas particularidades aumentam ainda mais a incerteza dos

trechos em que os sedimentos serão depositados e, portanto, necessitarão ser
dragados para permitir a navegação contínua e segura.
4.

Estas características ambientais inerentes às dinâmicas dos rios e seu

fundo, eventos climáticos de secas e chuvas que variam a cada ano, exigem que
os procedimentos executivos sejam simplificados, céleres e o mais eficiente
quanto possível, de tal forma que o poder público possa atender no tempo certo a
uma demanda de cunho social e de utilidade pública.
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5.

Há todo um trabalho técnico/administrativo para possibilitar a dragagem

no período mencionado, no sentido de que as empresas que irão prestar os
serviços de supervisão e de execução estejam disponíveis. Entretanto, ocorre que
quando as empresas estão mobilizadas, há certos procedimentos que bloqueiam
o início imediato dos serviços, como, por exemplo, a necessidade de aprovação do

Plano de Dragagem e, consequentemente, dos pontos que necessitam de
dragagem.
6.

Entende-se, ainda, haver necessidade premente de revisão da LO ns

580/2006 (retificação), no sentido de que as exigências relacionadas ao
monitoramento ambiental não seja apenas mera formalização, mas que resulte,
de fato, em retorno prático, quanto ao controle das questões ambientais que
envolvem este tipo de serviço, caso contrário, tem-se ações inócuas ou de pouca
amplitude.

7.
Partindo destas premissas, esta Nota Técnica é composta pelos tópicos
listados abaixo, a fim de subsidiar a análise e o entendimento do órgão ambiental
licenciador (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA) quanto às considerações aqui expostas:

Introdução;
Breve Histórico do Licenciamento Ambiental;

Plano de Dragagem - Condicionante 2.2 da LO ns 580/2006;
IV
V

VI

Escopo, Validade e Seção do canal de navegação da LO ne 580/2006;
Demais Condicionantes da LO ns 580/2006;
Conclusão.

- BREVE HISTÓRICO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

8.
Em 01/03/2007, o IBAMA emitiu a Licença de Operação n^ 580/2006,
relativa à dragagem de manutenção da hidrovia do rio Madeira, para manutenção

do calado mínimo do canal de navegação (de dimensões de 60 metros de largura
e 3 metros de profundidade), nos seguintes pontos: Três Casas/AM (km 807),
Puruzinho/AM (km 885), Salomão/Fausto/AM (km 922), Papagaios/RO (km 1026),
Curicacas/RO (km 1076), Cujubim/Mutuns/RO (km 1161) e Tamanduá/RO (km
1174); além da retirada de troncos caídos das barrancas do rio (retirada de

paliteiros), implantação e manutenção dos balizamentos, instalação e manutenção
R:\COORDENACAO AQUAVIARIA\4\NT2015 rio Madeira Dificuldades ago-FINALdocx
G8320
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da sinalização náutica nas margens do rio, entre a cidade de Porto Velho/RO e a
foz do rio Madeira no Rio Amazonas.

9.

Em 13/11/2007, por meio do Ofício n». 1288/2007/CGMAB/DPP, foi

protocolizado no IBAMA solicitação de agendamento de reunião para discutir a
pertinência das condicionantes 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.16. Abaixo
resume-se o conteúdo do citado ofício:

a) 2.8, 2.9 e 2.10 - A atividade de retirada de paliteiros e sua destinação
é de responsabilidade da Administração da Hidrovia da Amazônia
Ocidental - AHIMOC, tendo em vista que a LO foi emitida em nome deste
Departamento, entendemos que tais exigências deverão ser feitas
diretamente àquela Administração.
b) 2.6 - O estudo de biomagnificação somente é necessário quando a
caracterização físico-química do sedimento acusar contaminação
significativa, em acordo com a Resolução CONAMA ns 344/2004, vigente
à época.

c) 2.11 e 2.12 - Não é necessária a exigência de Autorização de
Supressão de Vegetação para a manutenção/implantação de placas de
sinalização, pois se trata de serviço contínuo, objetivando garantir a
segurança da navegação. A não execução desse serviço pode significar
riscos potenciais à vida e ao meio ambiente.

d) 2.16 - Atividades de manutenção não requerem um Programa de
Educação Ambiental. Destacamos que a atividade é pontual e tem como
objetivo a segurança da navegação e que o impacto da atividade na
população diretamente atingida é positivo, já que permite o seu
deslocamento com maior segurança. Desta forma, considerando o que
reza a legislação vigente, os programas ambientais visam mitigar
impactos. Logo, não existindo esse impacto, não há como se falar em
remediação, assim, não caberia tal condicionante.

10.
Em relação à mencionada condicionante 2.16, em 21/11/2007, em
reunião realizada naquele Instituto, o IBAMA iniciou a reunião informando que "o
DNIT apresentou requerimento de revisão da Licença de Operação da Hidrovia
do rio Madeira, devido a problemas licitatórios de atendimento dos prazos
constantes da licença". Segue resumo das argumentações do IBAMA sobre cada
condicionante:

a) 2.6 - Sobre a biomagnificação, o IBAMA solicita que o DNIT formalize
proposta de retirada da mesma.
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b) 2.8, 2.9 e 2.10 - Retirada de paliteiros e destinação da madeira - O
DNIT informa da dificuldade de doação/destinação. O IBAMA solicita que

o DNIT apresente as possibilidades de destinação da madeira para
consulta à Procuradoria Geral. Sobre a possibilidade de emissão de
licença ambiental para a AHIMOC ser responsável por esses serviços: o
IBAMA negou afirmando que dificulta a gestão ambiental das ações de
trafegabilidade da hidrovia.
c) 2.16 - O IBAMA negou o pedido do DNIT de retirar o Programa de
Educação Ambiental, argumentando se tratar de "empreendimentos de
grande porte".
d) Por fim, o DNIT, ao ser questionado quanto ao atendimento das demais
condicionantes, tendo em vista que a dragagem desse ano já havia sido
realizada, informou que foi prorrogado um contrato de consultoria para

abranger as outras condicionantes, até a realização de novas licitações
para esse fim. (fls. 167/171. Processo nQ. 50600 003592/2009-77).
11.
Em 21/03/2012, com a retomada das dragagens de manutenção, por meio
do Ofício ns. 506/2012/CGMAB/DPP, o DNIT solicitou consulta a procuradoria
jurídica do IBAMA, para esclarecer sobre as questões que envolvem as
condicionantes 2.8, 2.9 e 2.10, relacionadas ao DOF, para o transporte de madeira
(troncos caídos no leito do rio - paliteiros) e sua doação a comunidade.
12.

Em 21/03/2012, o DNIT encaminha a Nota Técnica n9 10/2012/CGMAB/DPP

ao IBAMA, contendo relatório de atendimento das condicionantes, com o intuito de

renovar a LO, por meio do Ofício n9 507/2012/CGMAB/DPP.
13.

Em 25/07/2012, o DNIT recebe o Ofício n9 155/2012-COPAH/CGTMO/DILIC

do IBAMA, o qual informa da emissão do

Parecer Técnico ns 55/2012-

COPAH/CGTMO/DILIC. Tal Parecer trata de solicitação de informações para

proceder à renovação da LO.

14.
Em 31/08/2012, o DNIT responde ao IBAMA por meio do Ofício n9
1496/2012/CGMAB/DPP, encaminhando as informações necessárias para
renovação da LO.
15.

Em 21/09/2012, o DNIT encaminha a localização dos pontos de dragagem

e de deposição, bem como os mapas batimetricos, ao IBAMA, por meio do Ofício
n9 1593/2012/CGMAB/DPP, em complementaçao aos documentos entregues
anteriormente.

16.
Em
11/10/2012,
por
meio
do
PARECER
NQ
83/2012
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, o IBAMA analisou a solicitação do DNIT relativa à

renovação da Licença de Operação ns 580/2006, referente às obras de
4
R:\COORDENACAO AQUAVIARIA\4\NT2015 rio Madeira Dificuldades_ago-FINAL.docx
G8320

.

DNIT

.

-

-

• — -—••

/vai

PROCESSO Ne 50600.00262^/2007-44

manutenção da Hidrovia do Rio Madeira. Ao analisar as informações apresentadas

pelo DNIT, a equipe que elaborou o aludido parecer técnico procedeu à análise de
pertinência das condicionantes específicas da LO nQ 580/2006, atualizando-as.
Algumas condicionantes tiveram apenas alteração redacional, enquanto outras
sofreram alteração de conteúdo. Na conclusão do citado parecer técnico foi
recomendada a renovação da LO nQ 580/2006.
17.

Em 01/11/2012, a LO ns 580/2006 foi renovada, sendo posteriormente

retificada em 06/02/2013. O escopo da LO se manteve, tanto da licença de 2012

quanto da de 2007. Segue sua transcrição:
"Relativa à dragagem de manutenção da Hidrovia do rio Madeira,

para a manutenção do calado mínimo existente no canal de
navegação (de dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de

profundidade) nos seguintes pontos: Três Casas-AM (Km 807),
Puruzinho-AM (Km 885). Salomão/Fausto-AM (Km 922). PapagaiosRO (Km 1026), Curicacas-RO (Km 1076) Cujubim/Mutuns - RO (Km
1161) e Tamanduá-RO (Km 1174); além de retirada de troncos

caídos das barrancas do rio (retirada de paliteiros), implantação e
manutenção dos balizamentos,

instalação e

manutenção da

sinalização náutica nas margens do rio, entre a cidade de Porto
Velho/RO e a foz no rio Amazonas.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 04 (quatro) anos,
a partir desta data, observadas as condições discriminadas neste
documento e nos demais anexos constantes do processo que,
embora

não

transcritos,

são

partes

integrantes

deste

licenciamento."

18.

Em 01/11/2012, por meio do Ofício n°. 1792/2012/CGMAB/DPP, o DNIT

solicitou ao IBAMA a revisão das Condicionantes Ambientais 1.6 e 1.7 da LO nfl

580/2006 (renovada em 01/11/2012) que tratam, respectivamente, dos acidentes

ambientais relacionados com a navegação comercial e do prazo para entrega do
relatório de atendimento a estes acidentes.

19.

Em 07/11/2012, o DNIT solicitou ao IBAMA a correção dos numerais da

Condicionante 2.2, a inclusão do Passo Vila São Carlos na Licença de Operação ns
580/2006 (Renovação), bem como reiterou a revisão dos itens 1.6 e 1.7 por meio
do Ofício ns 1810/2012/CGMAB/DPP.

20.

Em 28/01/2013, em atendimento à Condicionante 2.11 da referida LO,

apresentou-se o Programa de Comunicação Social para a dragagem ao IBAMA por
meio do Ofício n9 107/2013/CGMAB/DPP.

21.

Em 06/02/2013, o IBAMA retificou a referida LO, passando a ser LO ns

580/2006 (Retificação), alterando a redação dos itens 1.6 e 1.7 e a correção dos
5
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numerais, permanecendo os mesmos Passos da anterior e mesma data de
emissão.

22.

Em 25/02/2013 e em atendimento à Condicionante 2.8 e 2.10 da referida

LO, foi encaminhado ao IBAMA o Programa de Educação Ambiental - PEA, incluindo

o público-alvo e as comunidades diretamente afetadas, bem como o Plano de
Trabalho para obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico por meio do Ofício ne 230/2013/CGMAB/DPP.
23.

Em 14/03/2013, foi encaminhado o Ofício ne 321/2013/CGMAB/DPP ao

IBAMA informando que durante o ano de 2012 não foram realizados serviços de
manutenção no rio Madeira, de forma a atender à Condicionante 2.12 da referida
LO.

24.
Em 15/04/2013, foi realizada reunião no IBAMA para tratar, entre outros
assuntos, do atendimento das condicionantes da LO ns 580/2006 (Retificação).
25.

Em 19/04/2013, o IBAMA emitiu o Parecer ne 004363/2013 relativo à

análise da solicitação de autorização de captura, coleta e transporte de material

biológico, requisitando informações complementares.
26.

Em 30/4/2013, o Plano de dragagem 2013 e as análises de sedimentos

realizadas até abril 2013 foram protocolados no IBAMA por meio do Ofício nfi
569/2013/CGMAB/DPP, visando a autorização da dragagem no ano de 2013. Cabe
esclarecer que o Plano de dragagem se baseou nos pontos elencados na LO e em
levantamento batimetrico realizado em 2012.

27.

Em 14/06/2013, o DNIT encaminhou o Ofício ne 813/2013/CGMAB/DPP ao

IBAMA, fornecendo as informações complementares e necessárias ao plano de
trabalho de fauna, as quais solicitadas pelo IBAMA.
28.
Em 01/07/2013, o IBAMA aprovou o Plano de Dragagem 2013 e emitiu a
Autorização de captura, coleta e transporte de material biológico nQ 281/2013, o
que foi informado por meio do Ofício ns 02001.009130/2013-56 DILIC/IBAMA,
recebido na CGMAB apenas em 07/08/2013.

29.

Em 13/08/2013, a DAQ informou à CGMAB que a dragagem de manutenção

do rio Madeira teria como data de início o dia 1Q de setembro de 2013 por meio do
Memorando ns 046/2013/DAQ.

30.

Em 20/08/2013, o DNIT informou ao IBAMA, entre outros assuntos, que a

dragagem de manutenção do rio Madeira seria iniciada em 01/09/2013 por meio
do Ofício ne 961/2013/CGMAB/DPP.

31.

Em 07/10/2013, o IBAMA informou que retificou a Autorização ne 281/2013

ao DNIT por meio do Ofício ne 02001.012506/2013-18 COPAH-IBAMA.
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32.

Em

04/02/2014,

o

DNIT

informou

ao

IBAMA,

em

atendimento

à

Condicionante 2.1 da LO nQ 580/2006 (Retificação), que foram paralisados os
serviços de dragagem na data de 22/10/2013.
33.

Em 12/05/2014, o DNIT encaminhou ao IBAMA, em atendimento às

Condicionantes 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e

2.11 da referida LO, os relatórios do

monitoramento ambiental, do programa de educação ambiental e do programa de
comunicação social, bem como o relatório de atendimento das condicionantes da
Autorização ne 281/2013 (retificação) por meio do Ofício ne 844/2014/CGMAB/DPP.

34.

Em 03/06/2014, o DNIT encaminhou o Relatório de Dragagem 2013,

contendo a descrição das atividades realizadas, além de informar que a dragagem
foi suspensa em 22/10/2013, em atendimento à Condicionante 2.12 por meio do
Ofício ne 976/2014/CGMAB/DPP.

35.
Em 20/06/2014, o DNIT protocolou no IBAMA o Plano de Dragagem 2014,
em
atendimento
à
Condicionante
2.2,
por
meio
do
Ofício
ne
1099/2014/CGMAB/DPP. Cabe esclarecer que o Plano de dragagem 2014 se baseou
no levantamento batimetrico realizado entre 2013 e 2014.

36.

Em 04/08/2014, o DNIT reiterou a solicitação de emissão de autorização de

dragagem para o ano 2014, conforme plano de dragagem encaminhado, por meio
do Ofício ne 1419/2014/CGMAB/DPP.

37.

Em 25/08/2014, O DNIT encaminhou a cartilha do programa de educação

ambiental para o IBAMA para aprovação, conforme acordado em reunião com o
Instituto no dia 15/04/2014 por meio do Ofício ne 1543/2014/CGMAB/DPP.
38.
Em 09/09/2014, o DNIT encaminhou um novo Plano de Trabalho de fauna,
relativo à nova empresa contratada para executar ações de monitoramento

ambiental e educação ambiental para o ano de 2014, o qual foi encaminhado por
meio do Ofício ne 1690/2014/CGMAB/DPP.

39.
Em 10/09/2014, o IBAMA respondeu que os relatórios dos programas de
monitoramento referentes à dragagem de manutenção de 2013, bem como o
Plano de dragagem para 2014, foram aprovados, o que foi informando ao DNIT por
meio Ofício ne 02001.010036/2014-21 DILIC/IBAMA.

40.
Em 15/09/2014, o IBAMA emitiu a Autorização de captura, coleta e
transporte de material biológico ne 518/2014, a qual se teve acesso por meio da
página eletrônica do Instituto.
41.
Em 16/09/2014, o DNIT encaminhou, por meio do Ofício nQ
1744/2014/CGMAB/DPP, resposta ao Parecer de avaliação dos programas
ambientais da dragagem de 2013 e Plano de dragagem de 2014 ao IBAMA. Neste
7
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Ofício, o DNIT presta esclarecimentos quanto aos questionamentos do Parecer do
IBAMA.

42.
Em 05/11/2014, o DNIT solicitou ao IBAMA, por meio do Ofício nQ
2139/2014/CGMAB/DPP, autorização para realizar o desassoreamento no rio
Madeira em mais dois trechos além daqueles que foram solicitados no Plano de
dragagem: Miriti e Papagaios. Na ocasião foram encaminhados os mapas
batimetricos relativos aos 2 trechos.

43.
Em 12/11/2014, o DNIT encaminhou ao IBAMA, por meio do Ofício ns
2183/2014/CGMAB/DPP e em atendimento à Condicionante 2.1 da Autorização n9
518/2014, os ofícios que dão ciência aos órgãos gestores das Unidades de
Conservação e Terras Indígenas que margeiam a hidrovia.
44.

Em 13/11/2014, o DNIT reiterou ao IBAMA a solicitação de autorização de

dragagem para os trechos Miriti e

Papagaios por meio do Ofício nfi

2196/2014/CGMAB/DPP.

45.

Em 24/11/2014, o DNIT recebeu o Ofício ne 0194/2014-GSAHIMOC da

AHIMOC informando da paralisação dos serviços de retirada de sedimentos no rio
Madeira.

46.
Em 24/11/2014, o IBAMA emitiu o Ofício 02001.013351/2014-18
DILIC/IBAMA ao DNIT informando que fica aprovada a execução das dragagens nos
trechos Papagaios e Miriti, sendo recebido na CGMAB apenas em 11/12/2014.
47.

Em 19/12/2014, o DNIT encaminhou o Ofício ne 2640/2014/CGMAB/DPP ao

IBAMA comunicando que os serviços de dragagem se iniciaram em 29/09/2014 e

foram suspensos em 24/11/2014, em função da elevação do nível do rio Madeira.
48.
Em 09/03/2015, o DNIT protocolou no IBAMA, por meio do Ofício n^
410/2015/CGMAB/DPP, o Plano de dragagem de 2015, o qual visou a autorização
de quarenta possíveis pontos de dragagem, considerando as batimetrias
realizadas em 2013 e 2014.

49.

Em 30/04/2015, o DNIT encaminhou o Ofício ne 707/2015/CGMAB/DPP ao

IBAMA solicitando esclarecimentos sobre a Condicionante 2.6 quanto ao tipo de
autorização, se simples ou uma Autorização de Supressão de Vegetação -ASV.
50.

Em 07/05/2015, o DNIT encaminhou o relatório de dragagem 2014 e o

relatório de batimetria 2014 ao IBAMA, em atendimento à Condicionante 2.12.

51.
Em 03/06/2015, o DNIT encaminhou ao IBAMA, por meio do Ofício nQ
952/2015/CGMAB/DPP, os relatórios do monitoramento ambiental, do Programa de
Educação Ambiental e do Programa de Comunicação Social, os quais relacionados
ao serviço de dragagem de 2014.
8
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52.
Em 18/06/2015, o DNIT reitera ao IBAMA a solicitação de autorização de
dragagem para o ano de 2015, considerando o Plano de dragagem protocolado,
por meio do Ofício ne 1051/2015/CGMAB/DPP.
53.

Em 03/07/2015, o

DNIT recebeu o Ofício ne 02001.005317/2015-42

COPAH/IBAMA de 20/05/2015, o qual informava da necessidade de apresentação
de maiores informações para autorização de dragagem, conforme Parecer
02001.001752/2015-06.

54.

Em 07/07/2015, o DNIT encaminhou o Ofício ne 1197/2015/CGMAB/DPP ao

IBAMA reiterando os esclarecimentos acerca da necessidade de autorização
simples ou Autorização de Supressão de Vegetação - ASV proposta na
Condicionante 2.6.

55.

Em

08/07/2015,

o

DNIT

tomou

conhecimento

do

Parecer

02001.002548/2015-02 COPAH-IBAMA no endereço eletrônico do Instituto. Este

Parecer procedeu a análise do atendimento das condicionantes da LO nQ 580/2006
(Retificação), bem como ressaltou o que já tinha sido observado pelo Parecer n9
02001.001752/2015-06, com relação ao Plano de Dragagem.
56.
Em 10/07/2015, a DPP encaminhou o Memorando ne 1466/DPP à DAQ
informando que a seção do Plano de Dragagem de 2015 aponta como sendo de
75m de largura da base e 3,5m de profundidade, sendo que a LO ns 580/2006
(Retificação) apresenta 60m de largura e 3m de profundidade. Dessa forma,

solicitou-se um posicionamento dessa Diretoria quanto à dimensão da seção do
canal.

57.

Em

23/07/2015,

o

DNIT

tomou

conhecimento

do

Ofício

ns

02001.006884/2015-16 por meio de e-mail encaminhado pelo IBAMA. O referido

Ofício responde ao DNIT acerca da autorização para intervenção em Área de
Preservação Permanente - APP.
58.

Em

23/07/2015,

o

DNIT

recebeu

da

DAQ

o

Memorando

ne

0302/2015/DAQ/DNIT,
o
qual
encaminhava
a
Nota
Técnica
n9
08/2015/CGPMAQ/DAQ que trata das características do canal de navegação da
hidrovia do rio Madeira.

III - PLANO DE DRAGAGEM (CONDICIONANTE 2.2 DA LO N9 580/2006)

59.

O IBAMA em seu Parecer ne 02001.001752/2015-06 COPAH-IBAMA declara

que o "Plano apresentado não contemplou os procedimentos mínimos exigidos

^
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pela Resolução CONAMA n9 454/2012, tampouco aqueles mencionados pela LO n9
580/2006".

60.

Com

relação a

essa

informação, cabe a

apresentação de alguns

esclarecimentos quanto à exigência da Condicionante 2.2 da LO n9 580/2006,
embasada na Resolução CONAMA n9 454/2012, conforme segue abaixo.
a) 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;

61.
O rio Madeira é um rio recente e em processo de formação, o que
demonstra sua constante mutabilidade em relação à morfologia, hidrodinâmica e
sedimentologia.

62.

A

O Plano de Dragagem apresentado informou a existência de 40 passos

críticos. Estes pontos foram sinalizados a partir da análise e composição dos
resultados obtidos em dois estudos distintos, nos quais foram realizados o perfil
batimetrico longitudinal de Porto Velho à sua foz do rio Amazonas. O l9 estudo
ocorreu entre 2013 e 2014 e identificou 32 pontos passíveis de serem dragados.
Por sua vez, o segundo, realizado em 2014, identificou 27 locais prováveis.
Retirando-se aqueles pontos que foram comuns aos dois estudos, obteve-se esse
total de 40 (quarenta) passos críticos apresentados no Plano de Dragagem.
63.

Conforme já informado no Plano de Dragagem submetido ao IBAMA, cabe

esclarecer que a tentativa deste Departamento, ao agrupar todos os prováveis
pontos indicados nas batimetrias de 2013/2014 e 2014, era solicitar autorização
para todos os trechos possíveis. Dessa forma, quando da execução da dragagem,

a probabilidade de ocorrência de novos pontos, que não estivessem autorizados,

£

fosse reduzida.

64.

Cabe ressaltar que, durante a realização da dragagem de 2014, foi

solicitada outra autorização para dois novos pontos, visto que estes não estavam
incluídos nos nove pontos inicialmente autorizados, os quais baseados no EVTEA.
Considerando o tempo de análise do IBAMA - em torno de 20 dias - e o tempo hábil
para a execução da dragagem (conforme consta no histórico itens 42, 44 e 46), a
dragagem nesses pontos não foi executada visto que a autorização, que precisava
ter sido imediata, foi emitida somente no dia de paralisação da dragagem.

65.
Cabe destacar que o tempo despendido para análise do Instituto, a partir
do protocolo do Plano de dragagem foi em 2013, 2014 e 2015, algo em torno 2
meses, conforme apresentado no histórico pelos itens 26, 28, 35, 39, 48 e 53.
66.

Portanto, a batimetria que é realizada no início dos serviços de dragagem

- se submetida ao IBAMA para análise e aprovação - impediria a execução da

2-
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dragagem na janela de tempo ideal, visto que deve ser feito processamento desses
dados, como a batimetria transversal e o projeto de canal. Caso haja um intervalo
grande, entre a batimetria inicial e a execução da dragagem, essa batimetria

poderá não retratar de fato os trechos que devem ser dragados, bem como seus
reais volumes e, ainda, impedir que novos trechos identificados não venham a ser
dragados, em função de não estarem previamente autorizados.
67.
Entende-se, portanto, que os dados necessários ao plano de dragagem,
tais como: batimetria prévia, volume a ser dragado e áreas de descarte serão
levantados, mas somente poderão ser submetidos ao IBAMA após a execução dos
serviços, juntamente com os demais relatórios do monitoramento ambiental.
b) 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;

68.
Com relação a essa determinação, cabe esclarecer que o IBAMA, no 29 §,
página 3, do Parecer n9 02001.004692/2014-94 COPAH/IBAMA, informa, com base
no § único do art. 49 da Resolução Conama n9 454/2012, que:
"É importante ressaltar que o fenômeno "terras caídas", o qual se
constitui num processo natural de erosão fluvial, que promove a
ruptura e o solapamento das margens do rio, é característico do Rio
Madeira. Entende-se, portanto, que a caracterização prévia dos
sedimentos oriundos da dragagem desses trechos específicos,
possa ser dispensada ".

69.

Dessa forma, não há como o IBAMA exigir essa caracterização prévia como

condição para autorizar a dragagem, uma vez que estaria contrariando o seu
próprio Parecer, bem como a Resolução Conama n9 454/2012.
70.
Entretanto, o DNIT ainda propôs, no Ofício de encaminhamento do Plano
de dragagem 2015 (n9 410/2015/CGMAB/DPP), a realização da caracterização de
sedimentos antes da dragagem (juntamente com o levantamento das

comunidades bentônicas) e o encaminhamento do seu relatório após a execução
dos serviços, juntamente com os demais relatórios do monitoramento ambiental.
c) Descrição metodológica da execução da dragagem.

71.
Conforme informado no Plano de dragagem 2015, a contratada para a
execução dos serviços deverá seguir a uma série de providências para realização
da dragagem, além de atender os requisitos relativos à equipe de pessoal,
equipamentos e ferramentas, tal qual apresentado em 2014.
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IV- ESCOPO, VALIDADE E SEÇÃO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DA LO N9 580/2006

72.
Conforme exposto no item anterior, ressalta-se que não serão dragados
quarenta pontos, estes são pontos históricos, os quais apontados em estudos

anteriores como possíveis passos críticos, de forma que a maior quantidade
possível de pontos esteja autorizada para realizar a dragagem naqueles que forem
necessários.

73.
Cabe ressaltar que, a Condicionante 2.3 permite a execução de dragagem
em pontos diferentes daqueles permitidos no escopo da LO em questão, segue
abaixo a referida Condicionante transcrita:

"Qualquer nova área com demandas de dragagem, além daquelas
elencadas nesta licença, deve ser previamente comunicada ao

IBAMA, apresentando a localização dos pontos de dragagem e de
descarte, mapa batimetrico, cálculo dos volumes a serem dragados
e a caracterização dos sedimentos conforme legislação vigente,

permitindo a análise do IBAMA e a emissão de autorização
específica;"

74.
O IBAMA, em seu Parecer n9 02001.001752/2015-06, página 3, 39 §,
informa em relação à ampliação do escopo da LO n9 580/2006 que:
"Devido à significante ampliação de locais indicados para haver
intervenções (em relação às autorizações anteriores), esta equipe
entende que é cabível haver avaliação mais detida sobre os
componentes ambientais mínimos a serem exigidos do
empreendedor, tais como estudos, mapeamentos de unidades de
conservação e avaliação de impactos, dentre outros, a fim de
viabilizara ampliação do escopo do LO ns580/2006, previamente à
emissão de nova autorização."

75.

Considerando a Condicionante 2.3, entende-se que, para novos pontos,

não há necessidade de apresentação de novos estudos, mapeamentos, avaliação
de impactos, etc, visto que o texto da Condicionante prevê essa possibilidade.
Segure-se que os dados solicitados na referida Condicionante sejam encaminhados

quando da entrega anual dos relatórios de atividades executadas, que conterá a
batimetria longitudinal, transversal e a de controle, bem como os volumes
previstos e dragados, além da caracterização prévia de sedimentos.

76.
É importante destacar que se trata de uma Licença de Operação, a qual
passou por todo um processo de licenciamento ambiental, com a realização dos
estudos necessários, voltada para realização de um serviço de manutenção, que
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deveria permitir a execução da dragagem de forma imediata, quando detectada
sua necessidade nos passos críticos que forem identificados.
Portanto, propõe-se que a LO em questão deveria permitir a dragagem
77.
naqueles pontos que forem indicados pela batimetria que é realizada no início dos
serviços de dragagem, entre Porto Velho/RO à foz do rio, com o cuidado de se

realizar todos os levantamentos necessários, mas que não seriam submetidos para
aprovação prévia do IBAMA e, sim, posteriormente, quando do envio dos relatórios
de monitoramento anuais.

78.

Outro ponto a destacar é a dimensão do corte do canal de navegação. A

LO n9 580/2006 (Retificação) autoriza a manutenção da hidrovia do rio Madeira

para manutenção do calado mínimo de navegação, sendo 60 metros de largura e
3 metros de profundidade. Por sua vez, o Plano de dragagem apresentou uma
largura de 75 metros e 3,5 metros de profundidade.

79.
O IBAMA em seu Parecer n9 02001.001752/2015-06, página 3,49 §, informa
em relação às características do canal de navegação que:
"Para esta avaliação sugerida, ressalta-se que a licença vigente
descreve as dimensões do corte do canal de navegação como: 60 m
x3,0 m (largura, profundidade), ao passo que o pedido aqui a valiado
requer 70 m x 3,5 m. Ou seja, além da ampliação de trechos a serem
dragados, também há um pequeno aumento de dimensões, o que
neste momento não é avaliado pela carência de informações em
termos de possíveis impactos ambientais disso decorrentes."

80.
Com relação ao assunto, informamos que esse pequeno aumento de
dimensões não implicará em aumento de capacidade, trata-se de uma adequação
à normativa da Marinha em que, para a largura do canal navegável, adota-se o
critério estabelecido como L = 2,2b (L = largura do canal; e b= boca do comboio).
Assim, o valor a ser considerado deve ser o de 72,6m, sendo aproximado para
75,0m, visto que a boca do comboio-tipo atual e prevista para hidrovia é de 33,Om.
81.

A profundidade adotada segue o EVTEA da hidrovia do rio Madeira,

resultado de uma análise prospectiva, tendo como base cenários de tráfego
associados às alternativas das características geométricas do canal navegável, o
que resultou em um projeto ótimo para a hidrovia. No entanto, esse novo padrão
não ultrapassa aquele atualmente em utilização, definido em 3,5 m de
profundidade, sendo 3,0 m de calado e 0,5 m de pé-de-piloto.
82.
Considerando que a boca do comboio-tipo (33 m) permanece a mesma e
que o canal deve ser readequado para uma largura de 75,0 m e, ainda, o acréscimo

de 0,5 m na profundidade no canal, esclarece-se que em se tratando de impactos
ambientais, entende-se que não há aumento na quantidade de impactos
13
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ambientais positivos ou negativos que já são previstos, e que são monitorados e/ou
mitigados pelos programas ambientais existentes no âmbito da LO n9 580/2006,
tampouco há a potencialização destes.

83.
Cabe elucidar que, o rio Madeira é um rio geologicamente em formação,
cujo canal é de fundo móvel e bastante dinâmico. Em sua condição natural este
rio já conta com o fenômeno de "autodragagem", em que, nas estiagens, aumenta

a força de arraste presente nos baixios provocando erosão e transporte do material
sólido e, assim, abrindo naturalmente seu canal de navegação. No entanto, esse

processo é demorado, o que não permite a navegação para esse comboio-tipo no
início do período de seca.

84.

Dessa forma, a dragagem acelera esse processo natural de abertura do

canal e deposição no fundo do rio, considera-se, portanto, a existência dos mesmos
impactos ambientais. O volume de material sedimentar carregado pelo rio Madeira
é da ordem de 750 milhões de m3 de sedimento. A retirada mecânica dos
sedimentos pela dragagem em si é de, considerando os pontos identificados no

EVTEA, apenas 1,08 milhão de m3, o que indica que, com o aumento dos volumes
a serem dragados não deve passar de 0,3% de todo o volume de transporte de
sólido do rio Madeira em condições naturais.

85.

Ressalta-se ainda que a dragagem ocorre em locais que ultrapassam a

profundidade estabelecida relativas ao calado e o pé-de-piloto estabelecidos para
hidrovia. Portanto, é bem improvável que haja retirada de material em todos os 75
m, e da mesma forma, retirar material em 3,5 m de profundidade. A dragagem
ocorre em pontos isolados, o que reforça o entendimento de que o aumento na

largura e profundidade não implica em novas condições, as quais não estudadas
ou levantadas em estudos nas anteriores deste licenciamento, considerando as

áreas de influências do empreendimento.

86.

Em relação à validade da LO n9 580/2006, atualmente com vigência para

quatro anos, esclarece-se ser fundamental a sua adequação para o período de 5
anos. O Tribunal de Contas da União - TCU recomenda ao DNIT, em seu acórdão n9

2831/2014 -TCU - Plenário, item 9.1.6, que:

"implante, antes do período de águas baixas de 2015,
programa de dragagem de média duração para a dragagem de
manutenção e eliminação de pontos críticos, bem como de
balizamento, sinalização e retirada de paliteiros, nos moldes
instituídos pelo Programa Nacional de Dragagem Portuária e
Hidroviária II (arts. 53 e 54 da Lei 12.815/2013), eliminando a
necessidade de licitações anuais para a contratação desses

serviços, de forma a dotar a Hidrovia do rio Madeira da
confiabilidade necessária para a atração dos transportadores e
14
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proprietários de carga, e conseqüente diminuição dos custos

logísticos de transporte de carga;"
87.

Dessa forma, em atendimento a essa recomendação, o DNIT está em

processo de elaboração de edital para contratação da execução dos serviços de
dragagem, bem como supervisão e gestão ambiental, para o próximo ano, 2016.
Esclarece-se que o DNIT está em tratativas internas para que esse contrato tenha
vigência de 5 anos, o que sugere a necessidade de que a LO n9 580/2006
(Retificação) também tenha duração de 5 anos.
88.

Considerando que a LO n9 580/2006 (Retificação) tem como data de

vencimento o dia ls de novembro de 2016, entende-se ser necessário que a
renovação da referida LO seja antecipada para o início de 2016. Dessa forma, a LO
estaria vigente quando da publicação do edital e a sua validade em conformidade
com o tempo previsto para a duração do contrato.

V- DEMAIS CONDICIONANTES DA LO N9 580/2006

89.
Esclarece-se que o DNIT vem envidando esforços desde 2007, conforme
apresentado nos itens 8, 9 e 10, do histórico, no sentido de simplificar a LO ne
580/2006, considerando que é uma licença direcionada a um serviço de

manutenção, cuja execução é anual, e depende de celeridade e eficiência para a
correta execução dos serviços.

90.
Dessa forma, a LO emitida em 2007 sofreu modificações, tais como a
dispensa de avaliação da biomagnificação, bem como outros aspectos
relacionados à retirada de paliteiro e destinação da madeira.
91.

Em 2012, na renovação da LO ne 580/2006, foram acrescidos mais itens e

novamente se discutiu a aplicabilidade de determinadas condicionantes, dessa vez

as relacionadas à comunicação ao IBAMA de acidentes ambientais na hidrovia,
conforme itens 18, 19 e 21 do histórico.

92.
Nesse sentido, a LO foi retificada, alterando a exigência das condicionantes
1.6 e 1.7, permanecendo apenas a determinação, na condicionante 1.6, de que o
DNIT, quando ciente de acidentes na hidrovia, deverá comunicar ao IBAMA
oficialmente, sem a necessidade de apresentação do "Relatório de Atendimento a
Acidentes Ambientais".

93.
Na oportunidade, apresentam-se na seqüência alguns questionamentos
quanto à pertinência de determinadas exigências nas condicionantes da LO ns
580/2006 (Retificação).
15
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94.
Com relação à Condicionante 2.6, o IBAMA, por meio do Ofício n9
02001.006884/2015-16 COPAH-IBAMA, prestou alguns esclarecimentos relativos à

exigência de autorização para atividades que demandem intervenções em Áreas
de Preservação Permanente - APP, que devem ser previamente solicitadas ao

IBAMA, sendo apresentados a seguir:
"Delimitação e quantificação das áreas de intervenção. As
poligonais que representam tais áreas deverão ser apresentadas em
formato de arquivo shapefile.

Caracterização da vegetação ou classe de uso do solo presente nas
áreas de intervenção (poligonais) e caracterização geral da
vegetação nas imediações dos polígonos de intervenção, por meio
de mapeamento.

Os tipos de intervenção previstas em cada poligonal (por exemplo:
supressão de vegetação para implantação de sinalização, entre
outras)."

95.
Entende-se que tais exigências visando a autorização, não se aplicam ao
caso, visto que se tratam de áreas de "terras caídas" e que a intervenção nas

Áreas de Preservação Permanente das margens do rio não caracteriza supressão
substancial de vegetação, pois se trata de manutenção/implantação de placas de
sinalização da hidrovia.

96.
Referente à Condicionante 2.8, abaixo transcrita, é exigido para a
realização do monitoramento das comunidades bentônicas que sejam coletadas
amostras em 4 pontos sempre com 3 réplicas em cada ponto.
"(...) 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 três réplicas em cada ponto".

97.

Considerando a realização de monitoramento das comunidades bentônicas

em 2014, nas quais foram coletadas amostras com as devidas réplicas, entendese ser desnecessária a coleta de três réplicas para cada uma das 4 amostras, nos
pontos que precisam ser dragados, visto que não houve diferença significativa nos

resultados, além de ser um número grande de amostras, o que gera custo elevado
para seu levantamento.

98.

A condicionante 2.10, da LO ns 580/2006 (Retificação), determina em seu

texto:

"Executar o Programa de Educação Ambiental, conforme escopo
3orovado pelo
oelo IBAMA ".
aprovado
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99.

Considerando que o serviço de dragagem, no âmbito da LO, é um serviço

de manutenção, o qual se caracteriza como um serviço simples e de pequeno
porte, o PEA executado de forma anual ao longo de toda a vigência da LO, pode
ser dispensável.
100.
Ressalta-se que este programa deve ter como referência o tempo de
exposição das pessoas aos impactos da dragagem. Nesse entendimento,
considera-se que esses impactos se concretizam mais como positivos do que
negativos, o que permite que o programa voltado aos grupos sociais afetados da
área de influência do empreendimento possa ser suprimido das condicionantes da
LO sem prejuízos ambientais.

VI - CONCLUSÃO

101.

Conforme exposto anteriormente, com relação ao Plano de Dragagem,

questiona-se nesse documento a real aplicabilidade da Resolução CONAMA ns

454/2012, bem como da Condicionante 2.2 da LO ne 580/2006 (Retificação), uma
vez que quando considerada atendida não refletiu em sua totalidade os dados

apresentados para a dragagem que fora executada.

102.
Entende-se que a referida resolução não se aplica aos casos de dragagem
em ambientes fluviais, bem como em locais de grande dinamicidade e de fundos
móveis, tal qual o rio Madeira.
103.
Caso seja de fato necessária a apresentação de batimetria, a qual realizada
meses antes da janela hidrológica ideal para execução da dragagem, de forma que
se tenha tempo para processamento dos dados, análise e obtenção de autorização
do IBAMA, entende-se que se pode inviabilizar os demais pontos que se fizerem
necessários, conforme ocorrido em 2014, em que se deixou de dragar dois trechos.
104.
Ressalta-se, portanto, que a batimetria que é realizada com muita
antecedência, com probabilidade de ser realizada ainda no período de cheia do rio,

pode incorrer em perda de eficiência e economicidade no serviço de dragagem.
105.
Caso se permita o contrário (a não necessidade de plano de dragagem para
autorização), o DNIT encaminhará ao órgão ambiental os dados relativos ao Plano
de dragagem somente ao final das campanhas de dragagem, no âmbito dos
relatórios de monitoramento ambiental e de atividades anuais.

106.
Com relação à ampliação dos trechos e do pequeno aumento das
características geométricas do canal de navegação, entende-se que a LO deveria
prever a execução da dragagem, entre Porto Velho/RO à foz do rio Madeira, nos
17
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pontos que forem identificados no início dos serviços de dragagem e adequar a
seção que é estipulada para que se apresente de forma coerente, sem a
necessidade de apresentação de mais estudos, conforme discutido anteriormente.
107.
Recomenda-se, conforme já exposto, que a validade da Licença de
Operação seja estabelecida por um período de 5 anos, de forma que esteja
equiparada ao período de contratação do serviço de dragagem com o intuito de
tornar mais facilitada a execução desses serviços.

108.

Sugere-se que as condicionantes 2.6, 2.8 e 2.10 sejam revisadas, de forma

que a LO se torne de fácil atendimento, para que se proceda à execução dos
serviços de dragagem de forma prática e dinâmica, anualmente, pois se trata de
um serviço de manutenção, razão pela qual se tem buscado uma licença
simplificada.
109.

Considerando tudo o que foi exposto, entende-se que a LO ns 580/2006

(Retificação), da forma com que se apresenta, não permite a execução dos
serviços de manutenção da forma simples e imediata, como se faz necessário,
visto que é detida em procedimentos, levantamentos e autorizações que podem
acarretar na inviabilização da execução desses serviços.

A consideração superior.

Georges Ibfahirn Andraos Filho
Coordenador de Meio Ambiente Aquaviário

De acordo,

Enga A
Coordenadora Gera

"ente

MeTownbiente - Substituta
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAI

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 02001.003510/2015-49 COPAH/IBAMA
Assunto: Hidrovia do rio Madeira. Processo n9 02001.001643/96-48.

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Ementa: Proposição de medidas compensatórias no
âmbito da ACP n9 2202-94.2014.01.3200,
Hidrovia do rio Madeira.

1.

Considerando a demanda de proposição de medidas compensatórias, a serem

implementadas pelo DNIT no âmbito da ACP n9 2202-94.2014.01.3200, relativa às
infrações cometidas pelo DNIT na Hidrovia do Madeira, esta equipe sugere as seguintes
ações (todas voltadas ao componente ambiental da Hidrovia, entre Porto Velho (RO) e a
foz do rio Madeira no rio Amazonas):

a. Apresentar mapeamento em extensão shapefile contendo:
ai. delineamento do canal de navegação;

a2. pontos de embarque e desembarque de cargas (graneis, combustíveis,
contêineres, etc);

a3. pontos de embarque e desembarque de passageiros;
a4. localização dos acidentes ou sinistros de embarcações que transportavam
combustíveis ou demais compostos perigosos;
a5. localização das placas e demais dispositivos de sinalização, diferenciando
os que envolveram supressão de vegetação;
b. Apresentar plano e cronograma de restauração florestal para 22.848 m2 de

vegetação em APP, preferencialmente situados em área contínua, ao longo da
hidrovia.
2.

Salvo melhor ponderação, é o parecer.
Brasília, 01 de setembro de 2015
Ot
labnel Angotti Magnino

CK^C^^cÁ^ •

X£v— OÍ-/o3/iS,

Analista AmbientaLda COPAH/IBAMA

Nelson Takumi Yone<

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENO
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

MEM. 02001.013526/2015-60 CGTMO/IBAMA

Brasília, 02 de setembro de 2015

Ao Senhor Procurador Federal da DIJUR/AM
Assunto: Memorando nfi 0035/2015/SEMINF/PFAM/PGF/AGU; ACP nfi
2202-94.2014.4.01.3200 - Hidrovia do Rio Madeira

Em atenção ao memorando supracitado, encaminho o Parecer
02001.003510/2015-49 COPAH/IBAMA, por meio do qual são propostas medidas
compensatórias no âmbito da Ação Civil Pública que versa sobre a manutenção da
hidrovia do Rio Madeira.

Atenciosamente,

MARCUS VINÍCIUS LEITE CABRAL DE MELO

Coordenador-Geral da CGTMO/IBAMA

IBAMA
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Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ata de Reunião

1. Organização
Número:

02001.000262/2015-84

Data:

28/10/2015

Local;

COPAH

Hora Início:

10:30

Hora Fim:

12:00

2. Participantes
Endereço

Nome

Instituição / Área

Pres

Virgínia Lauria Filgueiras

COPAH

Sim

£>~

Leandro Hartleben Cordeiro

COPAH

Sim

/ét^-

Fernanda Mayumi Takeda

COPAH

Sim

Gabriel Angotti Magnino

COPAH

Sim

André Luiz Alberti

DNIT

Sim

André Cardoso Bernardes

DNIT

Sim

Paulo Roberto Coelho de Godoy

DNIT

Sim

Georges Andraos Filho

DNIT

Sim

Renata Pires Nogueira Lima

COPAH

Sim

Gabriel de Moura Schreiner

COPAH

Sim

Nelson Takumi Yoneda

COPAH

Sim

Eletrônico

Telefone Rubrica
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3. Assunto
Hidrovias- DNIT

4. Referencia

/

5. Pauta
Hidrovias - DNIT

1

6. Texto da Ata

Iniciada a reunião, o empreendedor fez apresentação sobre o setor hidroviário nacional e
argumentou sobre os procedimentos para obtenção das licenças de dragagens em
hidrovias, ressaltando a necessidade de aumentar a agilidade no procedimento
autorizativo. Posteriormente, abordou tópicos da nota técnica sobre a Hidrovia do
Madeira encaminhada por meio do documento 02001. 016662-2015-10.
Quanto ao alargamento do canal de navegação, o DNIT esclareceu que este visa a uma
adequação de segurança de navegação, estabelecida por normas (comboios típicos 3x3
IBAMA
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Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

em águas baixas), não envolvendo alterações quanto à conformação atual dos comboios.
Quanto à profundidade de 3,5m, esta visa ao carregamento pleno das barcaças durante a
período de águas baixas.

Em relação a estas alterações no escopo da licença, o Ibama esclareceu que deve ser feito
pedido de retificação de licença pelo sistema eletrônico, bem como encaminhar
informações esclarecendo os objetivos da alteração.

Em relação às batimetrias prévias, o DNIT questionou a necessidade de sua apresentação,
visto que estas se modificam significativamente entre sua realização e o momento da

dragagem. O Ibama esclareceu que o plano de dragagem, por ser conceituai, permite que
o assunto seja flexibilizado, desde efetivado o monitoramento continuado e, por exemp1 j
encaminhadas as batimetrias resultantes da finalização da dragagem do ano anterior.
Bem como a consolidação de relatórios e sua entrega tempestiva para que o Ibama possa
analisá-lo com antecedência suficiente.

Em relação aos demais questionamentos técnicos colocados pelo DNIT, o Ibama
esclareceu que irá manifestar-se em parecer, contendo as orientações e entendimentos
técnicos para a viabilização da renovação da LO. Para tanto, aguardará o protocolamento
do pedido de retificação e renovação da licença de operação via Sislic, bem como o
encaminhamento das pertinentes informações técnicas e propostas de escopo dos
programas ambientais.
,
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7. Pendências e encaminhamentos

[Data Limite

|Responsável

~

Nenhum Item de Pauta foi Informado!
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa

Ofício n°. gi£ /2015/DPP

mmW0 NO IBAMA
Brasília, iC de novembro de 2015.
MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
PROTOC

to-Tipo: Pi

Documento -1

A Sua Senhoria o Senhor

Recebido em: 17/1:172015 .

ümJi

Thomaz Miazak de Toledo

Diretor de Licenciamento Ambiental

Assinatura

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

Assunto: Dragagem do Rio Madeira - Solicitação de Retificação da LO n° 580/200
Anexo: Formulário de Solicitação de Licença.

Senhor Diretor,

1.

Em atendimento ao disposto na legislação ambiental, e de acordo com o previsto na

Resolução CONAMA n°. 237, de 19/12/97, encaminhamos, em anexo, devidamente assinado pelo
representante legal do DNIT, o Formulário de Solicitação de Retificação da Licença de Operação n°
580/2006, referente à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, assim, onde se lê "de
dimensões de 60 metros de largura e 3 metros de profundidade", leia-se "de dimensões de 75 metros
de largura e 3,5 metros de profundidade"

2.

..

,0 225 "yj/2015-ffi

NS. 02001.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

£>
Ãdailton Cardosb Dias

Diretor de Planejamento e Pesquisa

SAN- Selorde Autarquias Norte - Quadra 3 - LoteA
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone: (61)3315 4000
CEP:70.040-902 - Brasília/DF - www.dnil.itov.br
CNPJ.04 892.707/00OI-00

GAGESTAO DE INFORMACOESVDocumemos 20l5\OFICIOS\IBAMA_Sol_LOR-580-06_AQV_HidroMadeira.doc
Jeú de M Cardoso - Ramal 4198

©Lei.
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Coofdtnidora «Tortos. Aeroportos
«HMrovtas

CGTMO/DILIC/IBAMA
Matricula: 1717200

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA

Retificação de Licença de Operação - Ret LO
DADOS DO REQUERENTE

Nome ou Razão Social: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Número de Inscrição: 671360
CNPJ/CPF: 04.892.707/0001-00
CEP: 70040-902

Endereço: QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4 AND
Fax: (0xx61) 3315-4198

Telefone: (0xx61) 3315-4185

Email: juliomaia.br@gmail.com.br
Bairro: SAN

Município: BRASÍLIA
Estado: DISTRITO FEDERAL

DADOS DO EMPREENDIMENTO
Identificador: 02001.001643/96-48

Nome: Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção)
Tipologia: Dragagem

Valor do Empreendimento: R$ 1.000.000,00

Informações Adicionais: Oempreendimento objeto da presente solicitação de Retificação da Licença de Operação n°
580/2006 (Retificação) emitida em 06/02/2013, refere-se à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira.
Assim, onde se lê "de dimensões de 60 metros de largura e 3metros de profundidade", leia-se "de dimensões de 75
metros de largura e 3,5 metros de profundidade"

Declaro, para osdevidos fins, que odesenvolvimento das atividades relacionadas nesse requerimento
realizar-se-á de acordo com os dados transcritos no formulário de solicitação de abertura de processo.
Assinatura:

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Data de envio da solicitação: 05/11/2015

Este documento foi gerado pelo Portal de Serviços On-Line do Ibama e tem valor como documento eletrônico.
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 02 - Edifício Sede IBAMA, Bloco "C". Brasília/DF, CEP: 70.818-900.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS ffi
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 02001.004747/2015-47 COPAH/IBAMA

Assunto: Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção) / Licença de Operação LO
nQ 580/2006 (Retificação).
Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Avalia pedido de retificação da licença de
operação ? LO nQ 580/2006 (Retificação),

encaminhada pelo DNIT por meio do Ofício
ne
916/2015/DPP.
02001.001643/96-48.

Processo

ns

1.
Este parecer trata de pedido de retificação da licença de operação - LO ns
580/2006 (Retificação), emitida em 01/11/2012, válida por 4 anos. A solicitação em tela foi
encaminhada pelo DNIT por meio do Ofício nQ 916/2015/DPP, de 17/11/2015 (prot. ns
02001.022570/2015-61).

2.

As alterações solicitadas são, em suma:

- largura do canal: passando de 60m para 75m;
- profundidade: passando de 3,0m para 3,5m.

3.
Estas possíveis alterações foram detectadas inicialmente pelo Parecer nQ
02001.001752/2015-06 COPAH/IBAMA, em 12/05/2015, o qual não pode avaliá-las devido
à ausência de informações sobre o assunto.

4.

A esse respeito (e outros assuntos que não serão abordados neste parecer), o

DNIT enviou ao Ibama o Ofício ne 1330/2015/DG (prot. ne 02001.016662/2015-10, de
27/08/2015), o qual encaminha a Nota Técnica ne 158/2015/CGMAB/DPP, de 21/08/2015.
Nesse expediente, buscou-se esclarecer o motivo das alterações nas dimensões do canal a
ser dragado:
"80. Com relação ao assunto, informamos que esse pequeno aumento de
dimensões não implicará em aumento da capacidade, trata-se de uma adequação
normativa da Marinha em que, para a largura do canal navegável, adota-se o
critério estabelecido como L = 2,2b (L = largura do canal; e b = boca do
comboio). Assim, o valor a ser considerado deve ser o de 72,6m, sendo
aproximado para 75,0m, visto que a boca do comboio-tipo atual e prevista para a
hidrovia é de 33,0m.

81. A profundidade adotada segue o EVTEA da hidrovia do rio Madeira,

resultado de uma análise prospectiva, tendo como base cenários de tráfego
associados às alternativasdas características geométricas do canal navegável, o
que resultou em um projetoótimo para a hidrovia. No entanto, esse novo padrão
não ultrapassa aquele atualmente em utilização, definido em 3,5m de
profundidade, sendo 3,0m de calado e 0,5m de pé-de-piloto.
<}r" •

IBAMA

pag. 1/2

(

Ztl/~>

2/12/2015 -14:55

g.j

s£

$»

i\"

•.SCIWICOWWfi
mm a

Rs.:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

82. Considerando que a boca do comboio-tipo (33m) permanece a mesma e que o

canal deve ser readequado para uma largura de 75,0m e, ainda, o acréscimo de
0,5m na profundidade no canal, esclarece-se que em se tratando de impactos
ambientais, entende-se que não há aumento na quantidade de impactos
ambientais positivos ou negativos quejá são previstos, e que são monitorados
e/ou mitigados pelos programas ambientais existentes no âmbito da LO n°
580/2006, tampouco há potencialização destes."
5.
Ainda sobre o assunto, em 28/10/2015 foi realizada reunião neste Instituto (Ata
nQ 02001.000262/2015-84). Na ocasião, o DNIT esclareceu que as alterações visam a uma

adequação de segurança de navegação, não envolvendo alterações quanto à conformação
atual dos comboios. Quanto à profundidade de 3,5m, esta visa ao carregamento pleno das
barcaças durante o período de águas baixas. Por sua vez, o Ibama esclareceu que deve ser
feito pedido de retificação de licença pelo sistema eletrônico, bem como encaminhar
informações esclarecendo os objetivos da alteração.
Conclusão:

6.
Considerando que o documento encaminhado pelo Ofício ne 1330/2015/DG (
Nota Técnica ne 158/2015/CGMAB/DPP) ainda não havia sido avaliado, mesmo que
parcialmente, esta equipe entende que a justificativa acima transcrita, contida nessa Nota,
seja suficiente tecnicamente para subsidiar este pedido de retificação da LO.
7.
Ressalva deve ser feita no que concerne a execução dos programas ambientais
e a alteração do período de validade da licença para 5 anos. Tais assuntos serão
abordados quando da avaliação das demais documentações técnicas a serem
encaminhadas pelo DNIT, em acordo com as tratativas da reunião de 28/10/2015 acima
mencionada. Contudo, já se recomenda que os programas ambientais sejam revistos de
modo a executarem suas campanhas regularmente, mesmo que em determinados anos
não haja dragagens - de modo a conferir melhor panorama temporal dos resultados dos
programas ambientais e agilizar o mecanismo de autorização das dragagens.

8.

Salvo melhorjuízo, é o parecer. Àconsideração superior.
-x

Brasília, 02 de dezembro de 2015

Fernanda Mayumi Takeda
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

iabriel Angotti Magníno
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Leandro Hartleben Cordeiro

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Nelson Takumi Yoneda

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

DESPACHO 02001.031149/2015-41 COPAH/IBAMA

Brasília, 02 de dezembro de 2015

ÀCoordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
Assunto: Dragagem na Hidrovia do Rio Madeira: Retificação de LO
REFERENCIA: PAR 02001.004747/2015-47/COPAH

1.
Estou de acordo com o parecer em referência e opino favoravelmente à
retificação da LO nQ 580/2006 nos termos do parecer.
2.

Na oportunidade, indico também a atualização da condicionante geral 1.6,

sobre a forma de comunicação ao IBAMA na ocorrência de acidente ambiental.

BEATRIZ MAGNO MOREIRA

Coordenadora da COPAH/IBAMA
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Serviço Público Federal
Ministério do Melo Ambiente

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Tel.: (61) 3316.1282/1745 e Fax: (61) 3316.1952

02001.001643/96-48

Processo:

Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção)

Empreendimento:

04.892.707/0001-00

CNPJ:

DNIT

Destinatário:

(0xx61) 3315-4185

Telefone:

(0xx61) 3315-4198
juliomaia.br@gmail.com.br

Fax:
E-mail:

02/12/15

Data:

Noâmbito do processo de Licenciamento Ambiental Federal, informo quePortaria Interministerial n'812, de 29 de Setembro de 2015 definiu os custos

operacionais dos serviços fornecidos pelo IBAMA. Sendo assim, utilizando o modelo de planilha de custos definido pelo Memorando Circular n°.
28/2011/DILJC, de 28 de setembro de 2011, o empreendedor deverá efetuar o pagamento referente à:

Valor da Análise =

Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira
(Manutenção)

580/2006 (2a

LO

Retificação)

{K

+

[(A x B x C)

144,07

+

2881,48

(DxExF)]}
0,00

+
+

Onde:

A = N° de analistas envolvidos na análise

4

B = N° de horas/analista necessárias para análise

8

96,05

C = Valor em Reais da hora/analista + OS
Hora/homem

52,00

OS = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem)

44,05

D = Despesas com viagem (média por viagem)
E = N° analistas que viajaram

0,00
o

F = N° de viagens necessárias/analista
K = Despesas administrativas = 5% de [(A x B x C) + (D x E x F)]

0,0
144,07

3.025,55

Valor da Análise

LO

58Q/20O6 (2- Hetlflcaçío)

Valor Total (Valor da Análise + Valor da Licença)

30.390,32

33.415,87

LOCAL DE PAGAMENTO: Qualquer agência da rede bancária autorizada.
Após o pagamento, enviar o comprovante para o e-mail: dilic.sede@ibama.gov.br e para o Fax: (61) 3316.1952.
Atenciosamente,

^txW/3/ rv\cvcjv~o \Vju\Xaaa\,
BEATRIZ MAGNO MOREIRA

COORDENADORA DE PORTOS, AEROPORTOS E HIDROVIAS

#

^

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

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

MMA

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
Data do documento

N° do documento

Nosso Número

04/12/2015

=) Valor do documento

Banco

00000000024384444

{-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções

Data do Processamento

001

Vencimento

04/12/2015

04/01/2016

| Mora / Multa / Correção (*•) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

3.025,55

3.025,55

Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA

Informações:

DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Receita: 5027 - 0 - 958410 - Avaliação/analise - Controle

Endereço: QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4
AND

ambiental

Unid. Arrecadação: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

BRASÍLIA - DF

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

CEP: 70040-902

Finalidade: Análise de documentos referente à 2' Retificação da
Licença de Operação n° 580/2006, empreendimento Dragagem Hidrovia

do

Rio

Madeira

(Manutenção),

processo

n°

02001.001643/96-48.
LD: 00199.58412 00000.000000 24384.444212 1 66630000302555

Autenticação mecânica

Fb.:jSS

|001|

00199.58412 00000.000000 24384.444212 1 66630000302555

Local de pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

04/01/2016

Cedente

Agência / Código do cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Data do documento

Espécie DOC

N° do documento

Data de processamento

Aceite

04/12/2015

N° da conta / Respons.

1607-1 333118-0
Nosso Número

04/12/2015
Carteira

Espécie

18

RS

Quantidade

Valor

00000000024384444

(=) Valor do documento
3.025,55

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.

(-) Outras deduções

Não conceder desconto neste documento.

) Mora / Multa / Correção

Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.

(♦) Outros Acréscimos
..*.......

(=) Valor cobrado

3.025,55

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança
Sacado

Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Endereço: QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4 AND
BRASÍLIA - DF
CEP: 70040-902

Sacado / Avalista

Código de baixa
Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

^

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

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

MM *

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
Data do documento

N° do documento

Nosso Número

04/12/2015

) Valor do documento

Banco

00000000024384476

(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções
**********

30.390,32

Data do Processamento

001

04/12/2015

«•) Mora / Multa / Correção

**********

Vencimento

04/01/2016

(=) Valor cobrado

(•»)Outros Acréscimos

**********

#**•#*****

*

30.390,32

Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA

Informações:

DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Receita: 5025 - 0 - 958410 - Emissão de Licença Ambiental

Endereço: QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4

Federal

AND

Unid. Arrecadação: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

BRASÍLIA - DF

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

CEP: 70040-902

Finalidade: Emissão de Licença Ambiental Federal referente à 2'
Retificação

da

empreendimento

Licença

de

Dragagem

-

Operação
Hidrovia

do

n°
Rio

580/2006,
Madeira

(Manutenção), processo n° 02001.001643/96-48.
Autenticação mecânica

LD: 00199.58412 00000.000000 24384.476214 8 66630003039032

»•«*

Banco ooBrasii

|001|

00199.58412 00000.000000 24384.476214 8 66630003039032

Local de pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

04/01/2016

Agência / Código do cedente

Cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Data do documento

Espécie DOC

N° do documento

Data de processamento

Aceite

04/12/2015

N° da conta ' Respons.

1607-1 333118-0
Nosso Número
00000000024384476

04/12/2015
Carteira

18

Espécie

Quantidade

Valor

[=) Valor do documento
30.390,32

R$

Instruções

Í-) Desconto / Abatimento

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.

(-) Outras deduções

Não conceder desconto neste documento.

) Mora / Multa / Correção

Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.

I Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

30.390,32

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança
Sacado

Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço: QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4 AND
BRASÍLIA - DF
CEP: 70040-902

Sacado / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

FICHADE COMPENSAÇÃO

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

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

MM *

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAG -GRU
Data do documento

N° do documento

Nosso Número

09/05/2016
(=) Valor do documento

Banco

00000000025164910
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções

3.025,55

fftttlítTt

Data do Processamento

001

09/05/2016

(+) Mora / Multa / Correção

**********

Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA

Vencimento

09/06/2016

(+) Outros Acréscimos

I(=)Valor cobrado

**********

Informações:

DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Receita:

Endereço: QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4

5027

-

0

-

958410

Avaliação/analise - Controle

-

ambiental

AND

Unid. Arrecadação: Instituto Brás

leiro do Meio Ambiente e dos

BRASÍLIA - DF

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

CEP: 70040-902

Finalidade: Análise de documentos referente à 2* Retificação da

Licença de Operação n° 580/2006, empreendimento Dragagem Hidrovia

do

Rio

Madeira

(Manutenção),

processo

n°

02001.001643/96-48.
LD: 00199.58412 00000.000000 25164.910215 3 68200000302555

Autenticação mecânica

t&M fc ....

FT0C

FfcjLüÜL

Banco do brasii

|001|

00199.58412 00000.000000 25164.910215 3 68200000302555

Local de pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

09/06/2016

Cedente

Agência / Código do cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Data do documento

Espécie DOC

N° do documento

Data de processamento

Aceite

09/05/2016

N° da conta / Respons.

1607-1

09/05/2016
Carteira

18

Espécie

Quantidade

Valor

333118-0

Nosso Número
00000000025164910

(=) Valor do documento

R$

3.025,55

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.

(-) Outras deduções

***••••**•

«•»•***•*•

Não conceder desconto neste documento.

♦)

Mora / Multa / Correção

Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.

(+) Outros Acréscimos
**********

(=) Valor cobrado
3.025,55

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança
Sacado

Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço: QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4 AND
BRASÍLIA - DF
CEP: 70040-902

Sacado / Avalista

Código de baixa
Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

X

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
Data do documento

N° do documento

Nosso Número

09/05/2016
) Valor do documento

Banco

00000000025164988
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções
**********

30.390,32

Data do Processamento

001

09/05/2016

(+) Mora / Multa / Correção

**********

Vencimento
09/06/2016

| Outros Acréscimos

[=) Valor cobrado

**********

30.390,32

Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA

Informações:

DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Receita: 5025 - 0 - 958410 - Emissão de Licença Ambiental

Endereço: QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4

Federal

AND

Unid. Arrecadação: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

BRASÍLIA - DF

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

CEP: 70040-902

Finalidade: Emissão de Licença Ambiental Federal referente à 2'
Retificação

da

empreendimento

Licença

de

Dragagem

-

Operação
Hidrovia

n°

do

Rio

580/2006,
Madeira

(Manutenção), processo n" 02001.001643/96-48.
LD: 00199.58412 00000.000000 25164.988211 1 68200003039032

Autenticação mecânica

t^-

jqcctbcOtWisédeV

%y Rubrica:.

Banco dobrasii

|001|

00199.58412 00000.000000 25164.988211 1 68200003039032

Local de pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

09/06/2016

Cedente

Agência / Código do cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Data do documento

Espécie DOC

N° do documento

Data de processamento

Aceite

09/05/2016
N° da conta / Respons.

1607-1 333118-0
Nosso Número

09/05/2016
Carteira

18

Espécie

Quantidade

Valor

00000000025164988

(=) Valor do documento

30.390,32

RS

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.

(-) Outras deduções

•****•*••*

..........

Não conceder desconto neste documento.

(♦) Mora / Multa / Correção

Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.

**********

(♦) Outros Acréscimos
**********

(=) Valor cobrado

30.390,32

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança
Sacado

Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço: QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4 AND
BRASÍLIA - DF
CEP: 70040-902

Sacado / Avalista

Código de baixa
Autenticação mecânica

FICHADE COMPENSAÇÃO

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL
NOTA

DE

EMPENHO

^OIÍSSIWCOBUISED.
PAGINA:

ENDEREÇO

09Junl6 NUMERO: 2016NE000234 ESPÉCIE: EMPENHO DE DESPESA
393003/39252 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
04892707/0001-00 FONE: 3315-4225
SETOR DE AUTARQUIAS NORTE , QUADRA 03, LOTE A,L2 NORTE - ED. DNIT

MUNICÍPIO

9701 -

EMISSÃO
EMITENTE
CNPJ

UF: DF CEP: 70040-902

BRASÍLIA

CREDOR

193034/19211 - IBAMA - INST.BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ

ENDEREÇO

SCEN-SETOR DE CLUBES ESPORT.NORTETRECHO 2 BLOCO A SALA 129-CGFIN

MUNICÍPIO

9701 - BRASÍLIA

UF: DF CEP: 70818-900

TAXA CAMBIO:

OBSERVAÇÃO / FINALIDADE

DPP.141 - QD.00060/2016
PAGAMENTO DA SEGUNDA RETIFICAÇÃO DA LO N.580/2006, ATINENTE AO EMPREENDIMENTO
DRAGAGEM DO RIO MADEIRA (MANUTENÇÃO).

CLASS : 1 39252 26121212620UA0001 092569 0100000000 449147 393005 MT01016
TMi

: ORDINÁRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: NAO SE APLICA

ATURO:

INCISO:

PROCESSO: 50600.014724/2016-15

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: NA /
ORIGEM DO MATERIAL

:

REFERENCIA DA DISPENSA:

NUM.

ORIG.:

VALOR EMPENHO :
33.415,87
TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS******
******************************************************************************
******************************************************************************

******************************************************************************

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ND: 449147 SUBITEM: 10 -TAXAS

SEQ.: 1

QUANTIDADE:

1 VALOR UNITÁRIO:

VALOR DO SEQ.

:

33.415,87
33.415,87

PAGAMENTO DA SEGUNDA RETIFICAÇÃO DA(LO N.580/2006,) ATINENTE AO EMPREENDIMENTO

DJ^AGEM DO RIO MADEIRA (MANUTENÇÃO), EM FAVOR DO'INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMrflENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA.
TOTAL

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO

33.415,87

Proc
Rs.:

|<iH3

^

sP

1

MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

jF\

IRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS GfJ
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

\_

DESP. ENC. ABERT. 02001.000899/2016-51 COPAH/IBAMA

Brasília, 02 de agosto de 2016

Ao Arquivo Setorial da SETORIAL DILIC

Solicitamos o encerramento e abertura de volume do processo ne

02001.001643/96-48. Após o encerramento e abertura do volume tramite o processo para
à Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias.
Atenciosamente,

"^cuM4< rwr>Qv^o rvv&Uvvo
BEATRIZ MAGNO MOREIRA

Coordenadora da COPAH/IBAMA

IBAMA

^g, m

210812016 -15:29

I

ItWti
MMA

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

$D«©Ws

av

Jffátí

Fl.

kAss

^a_,

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 03 dias do mês de agosto de 2016, procedemos ao encerramento deste
volume nQ VIII do processo de nQ 02001.001643/96-48, contendo 199 folhas. Abrindo-se
em seguida o volume nQ IX. Assim sendo subscrevo e assino.

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

IBAMA
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