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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 agosto de 2016, procedemos a abertura deste volume n° IX

do processo de nQ 02001.001643/96-48, que se inicia com a página nQ 1446. 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 MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745
www.ibama.gov.br

OF 02001.013454/2015-51 DILIC/IBAMA

Brasília, 02 de dezembro de 2015.

Ao Senhor

ADAILTON CARDOSO DIAS

Diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Setor de Autarquias Norte, qd. 03, lote A, Ed. Núcleo dos Trasnportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040902

Assunto: Ofício nQ 916/2015/DPP (02001.022570/2015-61). Retificação da LO ne
580/2006. Processo nQ 02001.001643/96-48.

Senhor Diretor,

1.
Com os devidos cumprimentos, em atenção ao expediente em epígrafe, informo
que foi emitido o Parecer nQ 02001.004747/2015-47 anuindo à retificação das dimensões
do canal de navegação solicitada pelo DNIT.
2.

No que se refere à renovação da LO ns 580/2006 pelo período de 5 anos, tal

como a retificação em tela, é necessário que o DNIT proceda ao pedido pelos serviços
eletrônicos do Ibama (Sislic).

3.
Solicito ainda que, juntamente ao pedido de renovação da licença mencionada,
sejam encaminhadas as pertinentes informações técnicas e propostas de escopo dos
programas ambientais, conforme firmado na Ata de reunião nQ 02001.000262/2015-84.
4.
Os mencionados documentos podem ser consultados na página eletrônica do
Ibama, pelo seguinte caminho:
www.ibama.gov .brãicenciamento —* Consulta —»Empreendimentos —• Número do
Processo: 02001.001643/96-48 -* Pesquisar —> "Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira
(Manutenção)"

IBAMA

Documentos do Processe

pag. 1/2

2/12/2015 -A8-.19

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF

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

www.ibama.gov.br

5.

Coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
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Documento -Tipo:

N2. 02001.0 241^5~/a
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Recebido em: 7/12/2015

l&uJJà-

/Assinatura

Ofício n°. &| fa \ /2015/CGMAB/DPP

Brasília, Q^ de dezembro de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
Marcus Vinícius Leite Cabral Melo
Coordenador Geral CGTMO/DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Brasília, DF

Assunto: Dragagem do Madeira - Publicação da Solicitação de Retificação da LO n° 580/2006.
Anexos: Comprovantes das Publicações no D.O.U. e em jornal local.

Senhor Coordenador,

1.
Em atendimento ao disposto na legislação ambiental, de acordo com o previsto na
Resolução CONAMA n°. 006 e Resolução CONAMA n°. 237, encaminhamos, em anexo,
comprovantes das publicações, no Diário Oficial da União e em jornal local, do aviso 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.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,

Yonara Patrícia Prado Lobo

Coordenadora Geral de Meio Ambiente

MkfiekMmSbifo*Fn

Coordenadora Geral de Meio Arrife
Substituta

Portaria n° 1.403 de 23de setembro de 2015

SAN - Selor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A

Edifício Núcleo dos Transportes- Fone: (61)3315 4000
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF - www.dnit.eov.br
CNPJ: 04.892.707/0001-00

G:\GESTAO DE INFORMACOESUtocumentos 20l5\OFIC!OSVIBAMA_Pub.Sol_LR_(LOR-580-2006)Drag. Madeira.doc
Jeú de M Cardoso - Ramal 4198

2Sb#*& Wfepr «tá»***

Coordenadora deTorto», Aeroporto»
e Htdfovias

CGTMO/DILIC/IBAMA
Matricula: 171720C

N° 224, terça-feira. 24 de novembro de 2015

Diário Oficial da União - Seção 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS E

AVISO DE SUSPENSÃO

EXTRATO DE RESCISÃO

135

ISSN 1677-7069

PREGÃO N" 472/2015

DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N" 1/2015 - UASG 393011

MENTO NACIONAL DE -1NFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 33192873000100. Contratado : CONSTRUTORA BRA

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi
cada no D.O.U em 13/11/2015 . Objelo: Pregão Eletrônico - Exe
cução de serviços referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento

SÍLIA GUAIBA LTDA -Objelo: Execução das obras de revitalização

para Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR

CONTRATO N- 567/2013
N" Processo: 50619001571201132. Contratante: DNIT-DEPARTA-

(recuperação, restauração c manutenção) - CREMA 2" Etapa na ro
dovia BR-I63/MS. Fundamento Lcgil: Lei n' 8666/93.art. 7S e 79. II
incisos XII e XIV. Data de Rescisão: 11/11/2015 .
(SICON - 2J/II/2015) 393003-39252-2015NE800295

135/MA, subtrechos: Acesso ao Aeroporto do Tirirical ? Final de
Pista Dupla; Final de Pista Dupla ? Entr. BR 222 (A) (Outciro);

Barragemdo Bacanga? Final de Pista Dupla (Anjoda Guarda); Final
de Pista Dupla (Anjo da Guarda) ? Entr. llaquL'Bacanga; Entr. Itaqui/Bacanga - Entr. BR 135 (p/ Pcdrinhas).

AVISO DE LICENÇA

RYCARDO BRUNO FERREIRA SOARES

O Departamento Nacionalde Infraestmtura de TransportesDNIT tornapúblicoo aviso de Solicitaçãode Renovaçãoda Licença
de Instalação n° 872/2012 (Retificação) ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. re

lativaàs obrasde adequação da capacidaderodoviária da BR-101/NE.
trechos PalmareVPE - Sao Miguel dos Campos/AL - Entr. BR324/BA. segmentos BR-10I/PE - Km 185,7 ao Km 213,9. BR-

Prcgociro

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DE LICITAÇÃO N* 6/2015 - UASG 39.1028
toria jurídica através de orientações por escrito, via telefone e web
licitações c contraio Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento

Legal: Ari. 25", Capul da Lei n' 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Singularidadedo objeto notóriacapacidadedo licitante Declaraçãode

fundidade".

792.986.03 a PI. Alteração de quantitativos com inclusão de preços
novos. Fundamento Legal: "a" e "b" par. 1*da Lei de Licitações c Lei

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES
Com base na documentaçãoacostada nos autos do processo

RETIFICAÇÃO

se "de dimensões de 75 metros de largura e 3,5 metros de pro

NICOS -ESPECIALIZADOS LTDA. Objelo: Alteração cláusula Se

EDITAI. N" 201/15-12

EXTRATO DE INEXIGIBII.IDADE

N* Processo: 50609002093201521 . Objeto: Contratação de consul

de Operação n° 58072006 ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. relativa à dragagem de
manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, assim, onde se lê "de
dimensões de 60 metros de largura c 3 metros de profundidade", leia-

tratado: 06267018000130. Contratado : HOLLUS SERVIÇOS TÉC

gunda - Valor: O valor do contrato a Preços Iniciais passa de RS
4.972.317.99 para RS 4.179.331,96 face decréscimo de RS

(SICON - 23/11/2015) 393011-39252-20I5NE8000O6

VALTER CAS1M1RO SILVEIRA
Diretor Geral

O Departamento Nacional de Inlraestrulura de Transportes DNITtoma públicoo aviso de Solicitaçãode Retificaçãoda Licença

PREGÃO SISPP N" 469/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Con

8.666793. Data de Assinatura: 20/11/2015.

(SIDEC - 23/11/2015) 393030-39252-2015NE800006

101/AL - Km 0.0 ao Km 253.4, BR-101/SE - Km 0.0 ao Km 207.0
c BR-I0I/BA - Km 0.0 ao Km 166.2.

Número do Contrato: 1110/2014.
N" Processo: An. 65-1 letras.

Inexígibilidade cm 18/11/2015. EDISON LUÍS RODAK Coorde
nador de Administração c Finanças. Ratificação cm 18/11/2015. JO

SÉ DA SILVA TIAGO. Superintendente Regional.Valor Global: RS

n" 50612.004626/2014-79. referente a licitação n" 0201/15-12, e de

corrido o prazo recursal, homologo o presente procedimento lieilatório, nos lermos do art. 43. inciso VI da Lei 8.666/93. para que

produza efeitos jurídicos c legais. Empresa Vencedora: Consórcio
Via/Loctcc/Encscil, com VALOR GLOBAL de RS 118.499.951,89

Cento e dezoilo milhões quatrocentos e noventa e nove mil no
vecentos e cinqüenta c um reais c oitenta c nove centavos)
FLAVIO MURILO ü. PRATES DE OLIVEIRA

6.825,30. CNPJ CONTRATADA : 86.781.069(0001-15 ZEN1TE IN

Superintendente

FORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINASGERAIS

(SIDEC - 23/11/2015) 393028-39252-2015ME80O005

RESULTADO DE JULGAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ

PREGÃO N' 427/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

Departamento Nacional de Infracstrutura de Transportes
DNIT, autarquia vinculada ao Ministériodos Transportes, através da

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS
E RORAIMA

PREGÃO N" 522/2015 - UASG 393022

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

N*Processo:5O618OOII32201563 . Objelo: Pregão Eletrônico- Com

o Resultado de Julgamento das propostas do edital cmepígrafe, que

pra de material de escritório necessário ao atendimento da demanda
da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí e suas
Unidades Locais, nas quantidades, prazos e especificações constantes

ço. (Art. 4", X, da Lei 10.520/2002 e Art. 2". Parágrafo 2" do Decreto
5 450/2005). Item 01 - S & M CONSERVAÇÃO F LIMPEZA LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO N* 322/201S-OI
Processo n.° 50601 000081/2015-31. O Superintendente Re
gional do DNIT, no Estado do Amazonas, toma público para co
nhecimento dos interessados a homologação c adjudicação do Pregão
Eletrônico n* 322/2015-01. Vencedor CONSTRUTORA CENTRO

LESTE ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 66.4I8.765Í0001-54), com o
valor de RS 13.946.727,00 (treze milhões, novecentos e quarenta c
seis mil. setecentos c vinte c sete reais).

JOSÉ FÁBIO PORTO GALVÃO
Superintendente

do Anexo I (Termo de Referencia) deste Edital. Total de Itens Li
citados: 00064. Edital: 24/11/2015 de 08h00 às 12h00 c de I4h às

I7h30. Endereço: Av. João Xxiii. 1316 TERESINA • PI. Entrega das
Propostas: a partir de 24/11/2015 às 08h00 no site www.comprasnctgov.br. Abertura das Propostas: 04/12/2015 às lOhOO site
www.cotnprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital c o Projeto
encontram-se disponíveis nos sítios eletrônicos www.dnit.gov.br e
www.comprasgovcrnamcntais.gov.br
PAULO DE TARSO CRONEMBERGER MENDES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO N" 523/2015 - UASG 39.1027

N" Processo 50605000497201510 . Objelo: E,ecuçâo de Estudos
Preliminares e ElaboraçSo do anteprojeto de Engenharia para os Ser
viços Remanescentes das Obras de Implantação. Pavimentação c
Obra de Arte Especial da BR-135/BA . Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 24/11/2015 de 08h00 as 12h00 e de I3h as I7h00.

Endereço: Rua Artur Azevedo Machado 1225 3° Andar Costa Azul -

SALVADOR- BA. Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2015 às
08h00 no site www.comprasnct.gov.br.. Abertura das Propostas:

17/12/2015 às 15h00 site www.comprasncl.gov.br.. InformaçõesGe
rais: O edital deverá ser retirado nos sites www.dnit.gov.br ou
www cotnprasnct.gov.br

Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais, torna público

Superintendente

Superintendente
(SIDEC - 23/11/2015) 393027-39252-2015NE800042

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO N* 713/2015 - UASG 39.1030

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO N" 772'2015 - UASG 393026

PREGÃO SRP N" 511/2014 Contratante: DN1T-DEPARTAMENTO
NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contra

Número do Contrato: 31/2013.
N° Processo: 50622000842201264.
TO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Con
tratado: 30090575000103. Contratado : RODOCON CONSTRU

tificação do Subilcm 3.3 c Cláusula Quinta, da Cláusula Primeira do

3" Termo Aditivo, do Contraio SR-RO/AC 31/2013-00. Retificação
Onde se lé: Aumento de Valor a PI de RJ 1.6l5.638,25,passando o
valor estimado do presente contrato de RS 4.584.895.27 p/ RS

instalação do quantitativo estimado de 513 (quinhentos e treze) me
o armazenamento do acervo documental do DNIT/AL. de acordo com

as especificações contidas no Termo de Referência do Pregão n."
51I/20I4-DN1T. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 c DECRETO
5.450/05.

Vigência:

12/11/2015

a

11/11/2016.

Valor

Total:

RS299.592.00 Fonte: 100000000 - 2015NE800224. Data de Assi
natura: 12/11/2015.

(SICON - 23/11/2015) 393O26-39252-20l5NE8000.il

Processo:

5062O00O492/20I5-O7. Permissor : SUPERIN

DES - ME1. CNPJ 18.210.046/0001-09. Objeto: Aplicação de Ad
vertência c Multa, no valor de RS 1. 199.50 (Hum mil cento c noventa

Km 224.50 ao Km 341,50. Fundamento Legal: Edital Pregão n°

c nove reais e cinqüenta centavos),em face da incxecuçâoparcial do

0365/2015 lei 10.520/02 e lei 8666/93. homologado em 11/09,2015

Contrato n" 1111/2014. Fundamento Legal : Art.87, incisos I c II. da

pelo SRMA. Vigência: 01/1272015 a 27/0272018. Valor Total:

Lei 8.666/93.

RS 10.009.588.00. Fonte: 100000000 - 2015NE803353. Data de As
sinatura: 16/11/2015.

(SICON - 23/11/2015) 393030-39252-2015NEgO00O6

Este documento podeser verificado no endereçoeletrônicohttp://wvv^.in.gov.rcautaitiddailcJilrril,

FABRÍCTO DE OLIVEIRA GALVÃO
Superintendente
Substituto

6.200.532.52. Lcia-sc: Aumento de Valora PI de RS 899.598.06,pa5sando o valor estimado do presente contrato de RS 4.584.895,27 p
RS 5.484.493.33. Fundamento Legal: An. 58. Inciso I. da Lei n"
8.666/93. Data de Assinatura: 17/11/2015.

(SICON - 23/11/7015) 393014-39252-20I5NE800025

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SANTA CATARINA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

MERCIO S'A -Objeto: Contrato para execução dos serviços de Ma

pelo código 00032015112400135

E ACRE

MOVEIS -PARA ESCRITÓRIO - EIRELI. Objeto: Fornecimento c

TENDÊNCIA REGIONALDO DNIT NO ESTADODE ALAGOAS,

Ent.BR 316 (Pcritoró) - Enlr. BR 226 (Presidente Dutra), segmento

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

tado: 08254821000166. Contratado : CAV1GL1A • INDUSTRIA 1>E

CNPJ 04.892 707/OO18-59. Conveniada: EMPRESA TKS FERNAN

135/MA. subtiecho

Prcgociro
(SIDEC - 23/11/2015) 393031-39252-20I5NE8OO081

do aumento de valor proposto na celebração do 3" Termo Aditivo,

AVISO DE PENALIDADE

BR

ROGÉRIO DA SILVA MOREIRA

ÇÕES RODOVIÁRIAS -LTDA Objeto: 4 Termo Aditivo de Re

N* Processo: 50620000443201566.

TO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Con
tratado: 197588420O0135. Contratado : LCM CONSTRUÇÃO E CO

nutenção (Conservação/recuperação), na

centavos). Processo n' 50606.002455/2015-11.

PREGÃO SISPP N" 707/2012. Contratante: DNIT-DEPARTAMEN-

N" Processo: 506I5O0O40220I549.

PREGÃO SISPP N- 365/2015. Contratante: DNIT-DEPARTAMEN-

- EPP, CNPJ n' 04.350.057/0001-71. com o valor de RS 115.557,60

(cento e quinze mil quinhentos e cinqüenta c sete reais c sessenta

EXTRATO DE TERMO ADITIVO V 4/2015 - UASG 393014

(SIDEC - 23/11/2015) 393022-39252-2015NB800020

tros lineares de arquivos deslizantes mecânicos, objetivando adequar
AMAURI SOUSA LIMA

apresentouo seguinte resultado: Critério de Julgamento: Menor Pre

Extrato de 1" Termo AditivoExtrato de 1* Termo Aditivo de Contrato

de Pcrmiss3o Especial de Uso da Faixa de Domínio

UT-16, N.B UT - 16-019/2010-01 - AUTOR1ZADOR: Superintendôncia Regional no Estado de Santa Catarina, representada pelo Su
perintendenteRegional,Sr. VissilarPrclto. AUTORIZATÁRIA: Com

panhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN. representada
pelo Sr. Valter José Gallina, Diretor Presidente. RESUMO DO OB
JETO: 1" Termo Aditivo de Rcrraiificaçaü ao Contrato de Permissão
:7spivi.il de Uso, para utilização da faixa de domínio da rodovia

federal DR-2X2/SC. com ocupação transversal,no km 4t-360m. com
extensão total de 113,78m,onde se encontra implantadouma rede de
distribuição de água DN 500mm. no município de Sâo José/SC.
Processo administrativo, n° 50616.000502/2009-17.

Documento assinado digitalmcntc conforme MP n! 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infracstrutura de Chaves Públicas Brasileira • lCP-Brasil.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

LICENÇA DE OPERAÇÃO n° 580/2006 (2a retificação)
A

PRESIDENTE

DO

INSTITUTO

BRASILEIRO

DO

MEIO

AMBIENTE

E

DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeada por Decreto de 5 de maio de
2015, publicado no Diário Oficial da União de 6 de maio de 2015, 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 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

TELEFONE: (61) 3315-4185

FAX: (61) 3315-4198

UF: DF

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 75 metros de largura e 3,5 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 sua foz
no Rio Amazonas.

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

Data da renovação: 01 de novembro de 2012
Data da 2a retificação:

>2 2 DEZ 2015
IARILENE RAMOS
Presidente do IBAMA

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (2" 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, 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. Conforme art. 6o da Instrução Normativa do Ibama n° 15, de 06 de outubro de 2014, os acidentes
ambientais deverão ser comunicados via Sistema Nacional de Emergências Ambientais - Siema,
imediatamente após o ocorrido, independente das medidas tomadas para seu controle. Esse sistema está
disponível na página da Emergência Ambiental do Ibama, e pode ser acessado no link:
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais.
1.7. A renovação desta Licença, caso seja necessária, deverá ser requerida em um prazo mínimo de 120
(cento e vinte) dias antes do término da sua validade; dando publicidade ao requerimento, em
conformidade com a Resolução CONAMA n° 06/1986, sendo que cópias das publicações 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 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.
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CONDIÇÕES DEVALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 580/2006 (2" retific
2.3. Qualquer nova área com demandas
previamente comunicada ao IBAMA,
descarte, mapa batimétrico, cálculo dos
conforme legislação vigente, permitindo

de dragagem, além daquelas eiencadas nesta licença, deve ser
apresentando a localização dos pontos de dragagem e de
volumes a serem dragados e a caracterização dos sedimentos
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 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
análise e autorização;
2.7. O 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;
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 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, a ser emitida pela DILIC/IBAMA;

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), Ma geqffremis (boto corde-rosa) e Sola/ia 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 Comunicação
Social, em caráter executivo, para aprovação do IBAMA;
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;

2.13. Todos os relatórios devem ser firmados 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.
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Recebida em: 25/2/AOJS
assinatura

Ofício n°. ^2^/2016/CGMAB/DPP
Brasília, ,^5 de fevereiro de 2016.

Á Sua Senhoria o Senhor
Marcus Vinícius Leite Cabral de Melo

Coordenador Geral da Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Assunto:

Hidrovia do Rio Madeira. Proposta de Programa de Monitoramento
Ambiental Regular (PMAR) para a Hidrovia do rio Madeira.

Anexos:

Proposta de Programa de Monitoramento Ambiental Regular para a
Hidrovia do Rio Madeira

OF 02001.013454/2015-51 DILIC/IBAMA de 02 de dezembro de 2015
PAR. 02001.004747/2015-47 COPAH/IBAMA de 02 de dezembro de
2015
ATA 02001.000262/2015-84 COPAH/IBAMA de 28 de outubro de
2015

Senhor Coordenador Geral

1.
Em reunião realizada no IBAMA em 28 de outubro de 2015, ficou acordado que
o DNIT encaminharia uma proposta de escopo de programa de monitoramento
continuado, dentro do previsto pela Resolução CONAMA n° 454 de 2012, de modo a
flexibilizar o processo de autorização de dragagem no rio Madeira.
2.
Do exposto, propõe-se a entrega de um Plano de Dragagem Conceituai para um
horizonte de tempo equivalente à validade da Licença de Operação (LO), de modo que a
referida dragagem ficaria autorizada durante a sua vigência, nas seguintes condições:
a.
O Plano de Dragagem Conceituai se balizará de dados obtidos nas
campanhas anteriores e será apresentado no início da vigência da Licença de
Operação renovada, contemplando passos críticos e possíveis pontos que possam
vir a ser dragados. Ressalta-se que os trechos que nunca foram dragados serão
estimados, nos moldes do que foi protocolado em 2015.

IM5H

OrVfT
b.
A execução de um monitoramento ambiental continuado, por meio do
Programa de Monitoramento Ambiental Regular (PMAR) para a Hidrovia do rio
Madeira, em anexo. A execução deste monitoramento continuado será realizada
anualmente, independentemente de haver, ou não, a execução da dragagem todos
os anos. Em vista disso, quando da execução da dragagem, torna-se
desnecessário coincidir a localização, a quantidade de trechos e os volumes
dragados apresentados no Plano de Dragagem Conceituai.
c.
O Programa de Comunicação Social (PCS) e o Programa de Educação
Ambiental (PEA) terão seus relatórios da execução protocolados junto ao
IBAMA no início de cada ano subsequente à execução destes, em conjunto com
os resultados do Programa de Monitoramento Ambiental Regular aqui proposto.
d.
Finalmente, também serão entregues no início de cada ano subsequente à
execução da dragagem, o Relatório Final de Dragagem executado.

3.
Diante do exposto, solicitamos avaliar a proposta acima e a possível readequação
das condicionantes ambientais às condições acima propostas, quando da renovação da
LO, com vigência de 5 (cinco) anos, conforme acordado com esse Instituto.
4.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

rado Lobo

íínadora Geral de Meio Ambiente
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mSTirüTO BRASILEIRO do meio ambdznte e dos RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ata de Reunião

Ò

1. Organização
Número:

02001.000262/2015-84

Data:

28/10/2015

Local:

COPAH

Hora Infcio:

10:30

HoraFlrh:

12:00

2. Participai*»

i
Endereço

Nome

Instituição / Área

Pres

Virgínia Lauria Filgueiras

COPAH

Sim

i

Leandro Hartleben Cordeiro

COPAH

Sim

i

Fernanda Mayumi Takeda

COPAH

Sim

1

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

!

1

i
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Telefone Rubrica
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3.Assunto
Hidrovias - DNIT

4. Referencia

I

5. Pauta
Hidrovias - DNIT

(6. Texto da Ata

1

Iniciada a reunião, o empreendedor fez apresentação sobre o setor hidroviario 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

*
MINISTÉRIO DO MEIO AMBDZNTE
INSTITUTO BRASIL! IRO DO MEIO AMBDZNTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

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 moilificam significativamente entre sua realização e o momento da
dragagem. O Ibama esclareceu que o plano de dragagem, por ser conceituai, permite qu"
o assunto seja flexibilizado, desde efetivado o monitoramento continuado e, por exempk.^
encaminhadas as batimetrias resultantes da finalização da dragagem do ano anterior.

Bem como a consolidarão 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 • encaminhamentos

|Data Limite"
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Nenhum Item de Pauta foi Informado!
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TELEFONE

LOCAL: 3>tíXc / Í6AMA

USTA DE PRESENÇA

Tel.: (Oxx) 61 3316.1392 -UFtL http7Aww.ibarriaqov.br

SCEN - Trecho 2, Edifício Sede - Bloco A, Brasília - DF CEP: 70818-900

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL
COORDENAÇÃO DE PORTOS, AEROPORTOS E HIDROVIAS-COPAH

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

£Af

fiflAiVCO

OPP/DNIT

MINISTEÍUO DO MEIO AMBIENTE

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

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF

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

ReCSÜldO HO ADOIO Qp

www.ibama.gov.br

CGIWAB/OPP/DNlT

OF 02001.013454/2015-51 DILIC/IBAMA

CS:

Müâá

\J Kconferir

Brasília, 02 de dezembro de 2015.

Ao Senhor

ADAILTON CARDOSO DIAS

Diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Setor de Autarquias Norte, qd. 03, lote A, Ed. Núcleo dos Trasnportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040902

Assunto: Ofício n* 916/2015/DPP (02001.022570/2015-61). Retificação da LO n*
580/2006. Processo nQ 02001.001643/96-48.

Senhor Diretor,

1.

Com os devidos cumprimentos, em atenção ao expediente em epígrafe, informo

que foi emitido o Parecer nQ 02001.004747/2015-47 anuindo à retificação das dimensões
do canal de navegação solicitada pelo DNIT.

2.
No que se refere à renovação da LO nQ 580/2006 pelo período de 5 anos, tal
como a retificação em tela, é necessário que o DNIT proceda ao pedido pelos serviços
eletrônicos do Ibama (Sislic).

3.

Solicito ainda que, juntamente ao pedido de renovação da licença mencionada,

sejam encaminhadas as pertinentes informações técnicas e propostas de escopo dos
programas ambientais, conforme firmado na Ata de reunião nQ 02001.000262/2015-84.
4.

Os mencionados documentos podem ser consultados na página eletrônica do

Ibama, pelo seguinte caminho:

www.ibama.gov.br/licenciamento -> Consulta -» Empreendimentos -* Número do
Processo: 02001.001643/96-48 -> Pesquisar -» "Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira
(Manutenção)" -* Documentos do Processo^
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5.

Coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

jRecebido na~DPp)
' -, ufiZ
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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
nQ
916/2015/DPP.
02001.001643/96-48.

Processo

ne

Avaliação:

1.
Este parecer trata de pedido de retificação da licença de operação - LO ne
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. nQ
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 nQ 1330/2015/DG (prot. ne 02001.016662/2015-10, de
27/08/2015), o qual encaminha a Nota Técnica nQ 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 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 3,5m de
IBAMA
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82. Considerando que a boca do comboio-tipo (33m) permanece a mesma e que o
canal deve ser readequado para uma largura de 75,Om 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 que já são previstos, e que são monitorados
e/ou mitigados pelos programas ambientais existentes no âmbito da LO nQ
580/2006, tampouco há potencialização destes."

5.
Ainda sobre o assunto, em 28/10/2015 foi realizada reunião neste Instituto (Ata
ns 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 nQ 1330/2015/DG (
Nota Técnica ns 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 melhor juízo, é o parecer. Àconsideração superior.
Brasília, 02 de dezembro de 201^
Fernanda Mayumi Takeda
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Gabriel Angotti Magnino
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

Leandro Hartleben Cordeiro

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO
AMBIENTAL REGULAR

DRAGAGEM RIO MADEIRA

Trecho: Porto Velho à foz

Brasília, fevereiro de 2016

APRESENTAÇÃO

Este Programa de Monitoramento Ambiental Regular (PMAR) propõe
a realização de ações contínuas de monitoramento ambiental, as quais
relativas à Licença de Operação ne 580/2006, de forma a tornar mais célere

o processo de autorização para dragagem de manutenção do calado de
navegação do rio Madeira, entre a cidade de Porto Velho/RO e a sua foz, no
rio Amazonas.

1.

INTRODUÇÃO

Trata-se do processo de licenciamento ambiental para realização de

dragagem de manutenção da hidrovia do rio Madeira, para manutenção do
calado mínimo do canal de navegação.

Em 01 de novembro de 2012 foi emitida a Licença de Operação n0580/2006 (renovação), retificada em 06 de fevereiro de 2013, válida por um

período de 4 (quatro anos) da data de emissão, pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

Atualmente, consta na condicionante 2.2, da LO n°- 580/2006

(Retificação), a seguinte exigência para a execução da dragagem:
"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:
o

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;

o

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;

o

Descrição
dragagem."

metodológica

da

execução

da

/

$
Essa condicionante da Licença de Operação determina que, mesmo
havendo a LO, é necessária uma autorização prévia do IBAMA para a

realização da dragagem, com base na solicitação do empreendedor por meio
de um Plano Conceituai de Dragagem, como preconiza a Resolução CONAMA
ne 454, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012 em seu artigo 3e:

"Art. 3° Para caracterizar as intervenções e os processos

de dragagem deverá ser apresentado ao órgão ambiental
licenciador plano conceituai de dragagem, que conterá o
seguinte conjunto de dados e informações:
I - Levantamento batimétrico da área a ser dragada;

II - Apresentação das cotas pretendidas e cotas de
eventual projeto anterior;
III - Delimitação da área a ser dragada com coordenadas
georreferenciadas;
IV - Volume a ser dragado;

V - Delimitação das áreas de disposição propostas, com
suas coordenadas georreferenciadas.
VI - Cronograma de execução;
VII - Características dos equipamentos de dragagem.

Parágrafo Único - Para as dragagens em águas salinas e
salobras não resultantes de situações de emergência ou
de calamidade pública, decretadas ou declaradas

oficialmente, o órgão licenciador poderá ainda solicitar o
levantamento batimétrico das áreas de disposição
propostas e, quando oportuno, a descrição do sistema de
rastreamento dos equipamentos de dragagem."

No entanto, o DNIT vem enfrentando dificuldades para atender a essa

condição prévia para obter a autorização de dragagem de cada local para

execução dos serviços de desassoreamento do canal navegável do Rio
Madeira.

Para apresentação prévia dos dados relativos à Condicionante 2.3
(Plano de dragagem), os dados devem ser obtidos e processados com meses

de antecedência, antes da janela hidrológica ideal para execução da
dragagem, considerando também o tempo para a análise e autorização do
IBAMA. No entanto, em virtude do levantamento dos dados ocorrer de forma

antecipada, os resultados podem não refletir a realidade quando da execução
efetiva da dragagem, uma vez que rio Madeira é dinâmico, com vazões, taxas

de carregamento de sedimento e erosão das margens bastante elevadas.
Dessa forma, pode-se comprometer a execução dos serviços, em relação à
extensão, trechos e volumes previstos.
Em dragagens de hidrovias interiores, onde os rios são muito

dinâmicos, seja pelo comportamento da deposição dos sedimentos em seu
leito, seja pelos fluxos hidrogeológicos e climáticos que variam a cada ano, o
que proporciona uma janela de dragagem de em torno de 5 meses por ano
apenas. No início da estiagem é realizada uma batimetria de reconhecimento

que será usada como a referência dos pontos que necessitarão de dragagem
nas próximas semanas. Este tempo acaba por não ser hábil para que sejam
realizadas

as

coletas

amostrais

dos

pontos

que

serão

dragados,

processamento dos dados, elaboração do relatório de monitoramento e

tramitações com o IBAMA para a obtenção da autorização de dragagem em
tempo para a execução efetiva dos serviços de dragagem dos locais
identificados na batimetria de reconhecimento.

Por estes motivos, o DNIT necessita de uma autorização prévia de

dragagem para pontos que possam vir a aparecer como necessários a dragar
no decorrer dos trabalhos em campo e que não estavam previstos
anteriormente, no momento da entrega do Plano Conceituai de Dragagem.
Inclusive, no ano de 2014, dos 9 (nove) pontos que estavam previstos para a
dragagem, foram necessários apenas 3 (três) destes, além de outros 2 (dois)
pontos que não haviam sido previstos. Naquele ano não foi possível a

dragagem destes pontos adicionais em virtude da não obtenção da
autorização de dragagem em tempo.

Nesse quesito, a resolução CONAMA 454/2012 prevê possibilidade de
dispensa, em seu artigo 4e, parágrafo único, de caracterização ambiental

prévia do material a ser dragado que atenda pelo menos uma das seguintes
condições:

"I - quando a dragagem ocorrer no atendimento a casos
de emergência ou calamidade pública, decretadas ou
declaradas oficialmente;
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// - proveniente de áreas com monitoramento regular do
sedimento de acordo com os critérios definidos pelo órgão
ambiental licenciador, com base nesta Resolução;

III - proveniente de áreas que não apresentem histórico de
contaminação, considerando o uso e ocupação do solo ou
comprovados
por
dados
representativos
de
caracterização do sedimento, a critério do órgão
ambiental licenciador;

IV- oriundo de "terras caídas"; ou

V - oriundo de dragagem de manutenção e sujeito a

programa de monitoramento da área a dragar, aprovado
e acompanhado pelo órgão ambiental licenciador."

Dessa forma,

este

documento visa

propor um

Programa de

Monitoramento Ambiental Regular para a dragagem de manutenção do rio

Madeira, com ações relacionadas aos aspectos físico-químico e biótico do rio
Madeira em duas campanhas ao longo do ano, contemplando a sazonalidade
do rio.

Assim, entende-se que a realização de um monitoramento regular

anual de amostras de água, sedimentos e biota aquática, em pontos
determinados ao longo da hidrovia do rio Madeira e contemplando a
sazonalidade,

permitirá

ter

maior

conhecimento

do

ecossistema,

possibilitando, com isto, a realização da dragagem de manutenção, sem a
necessidade de obtenção de autorização prévia e de novas amostras, quando
da realização da batimetria para execução desses serviços, naqueles trechos

que se tornarem indispensáveis. Dessa forma, entende-se também ser
dispensável

a

realização

do

monitoramento

da

água,

comunidades

planctônicas e da ictiofauna concomitante a realização dos serviços de

dragagem, conforme exige a LO nQ 580/2006 (Retificação), por meio das
condicionantes 2.7 e 2.8.

Nesse entendimento, estariam sendo atendidas as premissas da

Resolução CONAMA nQ 454/2012 e assegurada a adequada execução dos
serviços de dragagem para manutenção do calado da hidrovia, de forma a
permitir a navegação plena e segura durante todo o ano.

2.

OBJETIVOS

Propor um Programa de Monitoramento Ambiental Regular de
amostras de água, sedimentos e biota aquática, em pontos determinados ao
longo da hidrovia do rio Madeira, trecho Porto Velho à sua foz, no rio
Amazonas, contemplando a sazonalidade do rio, para a realização da
dragagem de manutenção durante a vigência da licença ambiental.

3.

BASE LEGAL

Para realização das atividades de monitoramento ambiental, devem

ser seguidas as seguintes resoluções e documentação:

• Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
ns 518/2014, de 15/09/2014 ou a retificação vigente;
• Licença de Operação ne 580/2006 (Retificação);

4.

•

Resolução CONAMA n0- 357/2005;

•

Resolução CONAMA n^ 454/2012.

METODOLOGIA

4.1. Campanhas de Amostragem

Para a execução das ações de monitoramento, propõe-se a realização
de duas campanhas amostrais da caracterização ambiental, uma a ocorrer
entre os meses de janeiro e março e outra entre julho e setembro de cada

ano. A ocorrência da segunda campanha possivelmente se daria durante a
execução da dragagem.

Os meses escolhidos buscam levantar dados relativos à época de
cheia e estiagem do rio Madeira.

•%ê,
iíOttOHRKDlVi
4.2. Componentes Amostrais

Considerando o escopo relativo ao monitoramento ambiental da

Licença de Operação - LO ns 580/2006 (Retificação), será coletada uma
amostra pontual em cada trecho para os seguintes componentes/grupos
amostrais. A amostragem ocorrerá nos mesmos pontos para todos os grupos
a serem analisados, além de água e sedimentos. Ressalta-se que deve ser

adotado laboratório com certificação no INMETRO para realização das
análises.

4.2.1.

Qualidade da água

Para o monitoramento da qualidade de água, deverão ser realizadas

coletas de 1 (uma) amostra de água superficial por ponto e a análise dos
seguintes parâmetros indicativos de qualidade, conforme condicionante 2.7,
da LO ns 580/2006 (Retificação): pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos,

turbidez, oxigênio dissolvido, série nitrogenada, fósforo total, óleos e graxas,
e mercúrio;

Os resultados deverão ser comparados com os valores máximos

permitidos para classe de enquadramento correspondente ao rio Madeira,
que são previstos na Resolução CONAMA ns 357/2005.

4.2.2.

Qualidade dos sedimentos

Em relação ao monitoramento da qualidade dos sedimentos, deverão
ser coletadas, por meio de pegador Van Veen, 1 (uma) amostra por ponto e
a análise deverá contemplar os parâmetros físicos e químicos estabelecidos
na Resolução CONAMA ns 454/2012. Deve-se verificar e discutir os resultados,

considerando os valores de referência previstos na mesma resolução
supracitada.

1.16/
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4.2.3.

Biota Aquática

O monitoramento da biota aquática, compreende a amostragem das
comunidades planctonicas, bentônicas e da ictiofauna no rio Madeira, sendo
uma amostra de cada grupo por trecho.

A amostragem das comunidades planctonicas deverá utilizar-se dos
seguintes petrechos: redes com abertura de 30 x 70 cm e rede de 68 um de

malha para Fitoplâncton e de 20 um de malha para Zooplâncton. Para as
comunidades bentônicas, deve-se utilizar pegador Van Veen com área de
0,377m2.

Em relação a Ictiofauna, usar bateria de redes malhadeiras de malhas

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 120 mm entre nós opostos e redes de
arrasto (5 mm entre nós); tarrafas (de fundo e de meio água) de diversos
tamanhos, espinheis; anzol e linha.

Deverão ainda ser levantados dados de caracterização do ambiente

encontrado na área de coleta, dados de esforço e eficiência amostrai,

parâmetros de riqueza e abundância de espécies, bem como índice de
diversidade. Destacar as espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, raras,
indicadoras de qualidade ambiental, importância econômica e cinegética,
potencialmente invasoras, risco epidemiológico, domésticas e migratórias.

4.3.

Pontos Amostrais

Conforme a Figura 1 anexa, serão amostrados um total de 12 pontos
ao longo da hidrovia do rio Madeira.

A metodologia para escolha dos pontos considerou os pontos

históricos de necessidade de dragagem (40 pontos - Figura 2 anexa), além
de considerar uma amostragem de todo o trecho da hidrovia do rio Madeira,
a saber: cidade de Porto Velho à sua foz, no rio Amazonas.

Conforme pode ser observado, dos quarenta pontos históricos, foram
escolhidos 12 pontos buscando uma amostragem da hidrovia inteira,
considerando trechos com maior incidência de dragagem nos últimos anos e
próximo de comunidades mais representativas.
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1)

Tamanduá: ponto dragado em 2013 e 2014;

2)

Curicacas: ponto dragado em 2014;

3)

Papagaios: ponto crítico identificado em 2013 e 2014;

4)

Ilha do Salamão: ponto crítico identificado em 2013;

5)

Cintra: ponto dragado em 2015;

6)

Miriti: ponto crítico identificado em 2014;

7)

Marmelos: ponto crítico identificado em 2014;

8)

Manicoré: Ponto histórico escolhido pela proximidade com a
cidade de Manicoré;

9)

Bom Maucher: Ponto histórico escolhido pela localização na
hidrovia;

10) José João: Ponto histórico escolhido pela sua localização na
hidrovia;

11) Guará: Ponto histórico escolhido pela sua localização na
hidrovia;

12) Foz do rio Madeira: Ponto histórico escolhido pela sua
localização na hidrovia;

5.

RELATÓRIOS

Após o término dos serviços de dragagem, serão entregues ao IBAMA
entre janeiro e março do ano subsequente:
i.

Relatório do Programa de Monitoramento Ambiental Regular;

ii.

Relatório Executivo de Dragagem

iii.

Relatório outros programas exigidos pela LO - Programa de

Comunicação Social e Programa de Educação Ambiental.
Esclarece-se que, caso não ocorra a dragagem, os dados levantados
relativos ao monitoramento ambiental serão encaminhados normalmente no

início do ano subsequente, conforme mencionado anteriormente.

6.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As ações relativas aos Programas de Comunicação Social e Educação
Ambiental, também condicionantes da LO n0- 580/2006 - Retificação, irão
ocorrer normalmente no período de execução da dragagem, com atividades
antes, durante e após a efetiva execução dos referidos serviços, nas
localidades próximas às áreas a serem dragadas, de acordo com as Propostas
dos Programas protocolados no IBAMA em 2013.

7.

CRONOGRAMA

O Programa de Monitoramento Ambiental Regular proposto visa a
execução dos serviços de coleta e amostragem ambientais dos meios físico,

químico e biótico em duas campanhas anuais: a primeira, a ocorrer no período
de cheia entre os meses de janeiro e março, e a segunda, no período de
estiagem e, provavelmente, concomitante à realização da dragagem, entre
os meses de julho e setembro.

A elaboração dos relatórios ocorrerá nos dois meses subsequentes à
coleta e amostragem, com entrega ao IBAMA de um relatório anual com todos

os resultados compilados a ser realizado no início de cada ano subsequente,
junto com o Relatório Executivo de Dragagem (Tabela 1).

Tabela 1 - Cronograma de Amostragens e entrega de Relatórios
Ação \ Mês
Coleta e amostragem
Elaboração
de
Relatórios

Relatório

Executivo

de Dragagem
Entrega de Produtos
ao IBAMA

1

2

3

X

X

X

4

X

5

X

6

7

8

X

X

9
X

10

X

11

12 1 1

2

3

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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Assinatura

Ofício n°. UW /2016/CGMAB/DPP
Brasília, 3$ de março de 2016

À Sua Senhoria o Senhor
Marcus Vinícius Leite Cabral de Melo

Coordenador Geral da Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Assunto:

Hidrovia do Rio Madeira. Encaminha Plano Conceituai de Dragagem

para as dragagens na Hidrovia do rio Madeira.
Anexos:

Nota Técnica n°l9/2016/COVIAS/DAQ

Licença de Operação (retificação) n° 580/2006

Senhor Coordenador Geral

1.

Trata-se de atendimento à condicionante n° 2.2 da Licença de Operação

(retificação) n° 580/2006 deste IBAMA, que solicita a apresentação de um Plano de
Dragagem para que seja emitida autorização para dragar neste ano corrente.
2.

Dessa forma, encaminhamos anexa a Nota Técnica n°19/2016/COVIAS/DAQ

elaborada pela Coordenação de Obras Hidroviárias deste DNIT em atendimento aos itens
solicitados no referido Plano de Dragagem.

3.

Solicitamos emissão da referida autorização de dragagem para este ano de 2016

até, impreterivelmente, antes do início da janela de dragagem, a ocorrer em final de maio,
como está explanado na Nota Técnica anexa. De modo que. quando mobilizadas as
equipes de execução da dragagem, estasjá estejam com a devida autorização.
4.
Na oportunidade, relembramos da iniciativa de readequação da referida LO no
momento da sua renovação, conforme proposta encaminhada em Ofício n°
299/2016/CGMAB/DPP em 25/02/2016. Estamos à disposição para reunião e
esclarecimentos após a análise da proposta de Programa de Monitoramento Ambiental
Regular (PMAR) para a hidrovia do rio Madeira por parte deste Instituto.
Atenciosamente,
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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:

l:\pedir a presente Licença de Operação n° 580/2006 à:
EMPRESA: Departamento Nacional de Infracstrutura 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-<>02

CIDADE: Brasília

UF: DF

TELEFONE: (61) 3315-4000
REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.001643/ l<í%-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), Salomâo/Fausto-AM
(km 922). Papagaios-RO (km 1026), Curicacas-RO (km 1076). Cojubim/Mutuns-RO (km 1161) e

Tamanduá-RÒ (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 c nos demais anexos
constantes do processo que. embora não transcritos, são parles integrantes deste licenciamento.
Brasília. DF.

G6 FEV 2013

Data de emissão: 01 de novembro de 2012

Data da retificação:

VOLNEY j£ANARtyl JÚNIOR

Presidente doÍBAMA

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 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 devera 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 D1L1C/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
sitio
IUtp://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 I lidrovias - 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 inicioda dragagem.
2. Condições Especificas:

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-

. . .

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 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 eiencadas 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:

2.8. Os monitoramentos das comunidades planctonicas 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 cm 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. Paraas amostragens
de biota aquáticaé indispensável a obtenção da Autorização de Captura. Coleta e Transporte de
Material Biológico, a ser emitida pela DILIC/1BAMA;
2.9. Incluir nos relatórios a serem encaminhados ao IBAMA informações sobre eventuais re

gistros de av isiamentos de indivíduos de Trichechus inunguis (pei.\e-boi-da-amazônia). Ma
geoffremis (bolo cor-de-rosa) e Solalia fluviaiilis (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-

£f)

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 caídose 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.
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA- DAQ
Coordenação Geral de Obras Aquaviárias - CGOB
Coordenação de Obras Hidroviárias
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Nota Técnica n" 19/2016/COVLAS/DAQ
Brasília/DF. 24 de março de 2016.
Referência:

Memorando n° 392/2016/DPP. de 29/02/201 o:

Memorando n° 229/2016/CGMAB/DPP. de 22/02/2016.

Assunto:
Plano Conceituai de execução do serviço de dragagem de passos críticos na
hidrovia do Madeira, nos estados do Amazonas e Rondônia, para o ano de 2016.
A) Introdução

1.
A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar as informações requisitadas pela
Coordenação Geral de Meio Ambiente (CGMAB/DPP) sobre o Plano Conceituai de Dragagem
da hidrovia do Madeira. Inicialmente, c pertinente traçar um breve histórico das últimas
atividades do DNIT em relação à hidrovia do Madeira, para contextualização do processo e da
documentação que embasou o Plano de Dragagem em questão.

2.
O último contrato de dragagem que vigorou na hidrovia do Madeira foi firmado entre a
empresa Duotec Dragagem e Comércio Ltda e a Administração das Hidrovias da Amazônia
Ocidental (AHIMOC) no âmbito do extinto Convênio n° 007/2008/CODOMAR. com duração
apenas no segundo semestre do ano de 2014. Neste período, foi dragado um volume
significativo de sedimentos (próximo a 200 mil m') nos passos críticos Tamanduá. Curicacas e
Cintra, acarretando ganho de profundidade para a navegação nos trechos citados, o qual não foi
mais efetivo devido ao inicio tardio da operação, próximo ao fim do período de estiagem.
3.
O contrato de dragagem à época foi licitado com base no projeto geométrico e batimetria
já propostos pelo Estudo de Viabilidade Técnica. Econômica e Ambiental (EVTEA), o qual
estava em fase final de conclusão e ainda não havia sido recebido oficialmente pela
CODOMAR. e a sua execução foi acompanhada por dois contratos acessórios da AHIMOC.

um de levantamento hidrográfico firmado com a Internave Engenhariae outro de cumprimento
das condicionantes ambientais assinado com a Ambienger Engenharia Ambiental.
4.
Dos produtos de monitoramento e supervisão destes contratos acessórios derivaram uma
série de documentos técnicos, os quais representam o panorama mais atualizado que esta

Coordenação possui sobre a hidrovia do rio Madeira, do segundo semestre de 2014. com
informações sobre localização dos passos críticos, definição do canal navegável, plantas

batimétricas, caracterização física e química dos sedimentos.
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA- DAQ
Coordenação Geral de Obras Aquaviárias - CGOB
Coordenação de Obras Hidroviárias - COVIAS

5.
Por outro lado. os trâmites necessários para contratação de dragagem através de um
contrato de cinco anos de duração, bem como da supervisão e gestão ambiental por igual
período, abrangendo os anos de 2016 a 2020. estão em andamento nesta Autarquia. Para
viabilizar estas licitações, o Projeto Básico de Dragagem da Hidrovia do Madeira foi
estruturado por esta Coordenação de Obras Hidroviárias com base no Estudo de Viabilidade
Técnica. Econômica e Ambiental (EVTEA) da 1lidrovia do Madeira, elaborado pelo Consórcio
das empresas I,eme.'Petcoii.

6.
Tendo em vista que os dados batimélricos do EVTEA, que deram origem ao Projeto
Básico, referência dos volumes de dragagem para licitação e contratação, datam do primeiro
semestre de 2014. optou-se por empregar na elaboração deste Plano de Dragagem, quando
disponíveis, as informações mais atuais, oriundas dos contratos de batimetria e meio ambiente
supracitados, a fim de demonstrar inclusive como a dinâmica fluvial do rio Madeira altera os

locais dos passos críticos, a geometria e os volumes de dragagem necessários para o
reestabelecimento do canal navegável projetado. Vale ressaltar que os parâmetros geométricos
adotados para a dragagem em 2014 concordam com os existentes no Projeto Básico, e que as
referências bibliográficas de granulometria do sedimento adotadas em Projeto também estão
coerentes com os resultados das coletas realizadas na campanha de 2014.
7.

Em síntese, considerando que. conforme definido na Licença de Operação LO n°

580/2006. o Plano de Dragagem deve conter a batimetria prévia dos locais a serem dragados,
informando volumes de sedimentos em cada passo e arcas de descarte, caracterização dos
sedimentos, incluindo apresentação da malha amostrai, e descrição metodológica da execução
de dragagem, esta Coordenação de Obras Hidroviárias reuniu e encaminha em anexo, em

formato digital, a documentação técnica que entende ser necessária e suficiente para a
configuração do referido Plano, a saber:

a) Projeto Básico para a execução de Dragagem de Passos Críticos na hidrovia do
Madeira, nos estados de Amazonas e Rondônia, concluído em dezembro/2015 e referência para
a licitação para contratação dos sen iços de dragagem continuada de 2016 a 2020.
b) Relatório Anual de Atividades do Monitoramento Ambiental da Dragagem de
Manutenção da Hidrovia do Madeira 2014 - Volumes I e II. elaborado pela empresa Ambienger
Engenharia Ambiental.
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c) Relatório Finalde levantamento batimétrico, quantificaçãodo material a ser dragado,
projetoda faixa de navegação e confirmação do volumedragado em passoscríticos no canal de
navegação da hidrovia do rio Madeira em 2014. elaborado pelaempresa Internave Engenharia.
d) Memorando n"l 89/2015/COMAAQ/DAQ/DNIT, sobre o Mapa Amostrai dos trechos
de dragagem do rio Madeira.

8.

O Projeto Básico de Dragagem da Hidrovia do Madeira foi estruturado por esta

Coordenação de Obras Hidroviarias.com base no Estudo de Viabilidade Técnica. Econômica e

Ambiental (EVTEA) da Hidrovia do Madeira, elaborado pelo Consórcio das empresas
Leme/Petcon. O Projeto Básico é composto por duas partes:

Parte I - Projeto do Canal de Navegação, composto por um Volume Principal e pelos
complementos:

•
•
•
•
•

COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO

I - Gráficos de correlação entre as léguas lluv iométrieas:
II - Hidrogramas anuais das séries:
III - Curvas de persistência de níveis;
IV - Séries históricas dos postos lluviométrieo:
V
Mapas geológico, pedológico, geomorfblógico e de cobertura

vegetal:

• COMPLEMENTO VI - Fichas 1-43 do Centro de I lidrogralia da Marinha:

• COMPLEMENTO VII

Plantas gerais de potenciais passos críticos à navegação

identificados em 2014:

• COMPLEMENTO VIII - Plantas gerais e de detalhe de passos críticos à navegação
identificados em 2014 (em meio digital):
• COMPLEMENTO IX - Mapas georreferenciados da hidrovia.

Parte II - Metodologia de Execução e Volume Orçamentário, composto por um Volume
Principal e pelos complementos:
• COMPLEMENTO X - Cronograma físico-financeiro:
• COMPLEMENTO XI - Parecer Icênico Final N° 83-1 l/2015-CPN/CGCIT/DIREX;

B) Plano de Dragagem
B.l. Cronograma e prazo de execução
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9.
No Projeto Básico, consolidou-se a definição técnica que o período máximo admissível
para a realização das obras de dragagem do rio é de apenas cinco meses em cada ano. Esse
período está compreendido entre fins de maio e meados de outubro e é chamado de "janela de
dragagem".
10.
A janela de dragagem ocorre a partir do inicio da baixa das águas (final de maio/início
de junho) até o início do período chuvoso (final de outubro/início de novembro), quando o nível
das águas se eleva rapidamente. Conlorme variação do ciclo hidrológico do rio. estes prazos
podem variar, podendo o inicio abranger desde o mês de abril até julho e o término desde o mês
de setembro até o mês de novembro, com janela temporal variando entre três e seis meses. O
período de inalividade ocorrerá preferencialmente entre novembro e maio. perfazendo um total
estimado de sete meses.

11.
Os serviços serão realizados no período de vazante do rio, devendo ser concluídos até o
período mais critico de estiagem, visando permitir a navegação irrestrita dentro da calha durante
todo o ano. A dragagem preferencialmente será iniciada no mês de junho e encerrada em
outubro, com a maior parle de produção concentrada entre junho e agosto, possibilitando uma
janela de dragagem total estimada de cinco meses.
12.

O cronograma estimado para execução dos serviços anualmente é reproduzido abaixo:

um

QUMKOÍt -CROWSfWU

Cr-.iv.i;!i£-íl!jtiy:j:jjy P:j:t:.:|j í« ?<;:-i-::?:•.•.;! Ci:;:i n
MTmtarKO-RHK

UMIa

Cí:í;í:c:'Ii-,sm

B.2. Volume a ser dragado
,
•

0uC*0O*'

Ed. Núcleo dos Transportes ' CEP: 70040-902

•jW

/Ui

DNIT

0CMJ?*> •

cs:_^)

'TUAACE fAIAS' '

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA- DAQ

Coordenação Geral de Obras Aquav iárias - CGOB
Coordenação de Obras Hidroviárias - COVTAS

13.
A título de referência para dimensionamento dos serviços;, conforme campanha de
batimetria do EVTEA, temos os trechos críticos e os respectivos volumes de Projeto Básico,
referência para a licitação, cujas plantas batimélricas seguem em anexo ao projeto.
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14.
É importante destacar que o rio Madeira apresenta signi licativas alterações ao longo de
seu leito e também em lunção do ciclo hidrológico. o que pode provocar mudanças
consideráveis, tanto no posicionamento dos trechos críticos a serem dragados, como também
nos volumes de assoreamento de cada trecho. Para exemplificar tal mudança, segue abaixo a

relação de passos críticos identilicados e respectivos volumes estimados na campanha de
batimetria prévia realizada pela empresa Intemave Engenharia na dragagem de 2014:
VOLUME A SER DRAGADO

PASSO
Marmclos
Miriti

DATA DO LEV.

VOLUME (ms)

18/09/2014

37.542

28/09/2014

249.167

• Três Casas

29/09 2014

97.557

. Cintra

30/09 2014

218.912

Pupunhas

30/09/2014

35.936

Ilha do Fausto

02/10/2014

139.559

Papagaio

03/10/2014

191.532

Cu ricaças

14/09/2014

317.552

• Mutuns

II c 12/09/2014

137.508

- Tamanduá

12/0972014

220.249

TOTAL

1.645.514
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15.
Como se pode depreender do confronto entre as tabelas acima, não é possível afirmar
com exatidão sobre a localização de passos críticos, áreas de dragagem e volumes de sedimento
que serão efetivamente dragados a cada ano. A comparação entre o Projeto Básico, cujos
levantamentos batimélricos foram realizados no âmbito do EVTEA no inicio de 2014, e o

relatório final de acompanhamento da dragagem da empresa Internavc. cujas batimetrias foram
feitas após a cheia do mesmo ano de 2014, mostra que existe uma grande variação de volumes
e localização dos passos críticos. Desta forma, esta Coordenação optou por disponibilizar os
dados de localização de passos críticos e volumes de dragagem de duas situações: tanto do
projeto que será licitado como do levantamento batimétrico mais atualizado de que dispõe em
seus arquivos.
B.3.

Apresentação das cotas pretendidas e cotas de eventual projeto anterior

16.
Os dados geométricos do canal de navegação, que determinam as áreas para dragagem,
estão sintetizados na tabela abaixo, conforme Projeto Básico, incluindo a cota de
aprofundamento pretendida:
GRANDEZA

UNIDADE

VALOR

Boca do Comboio Tipo (B)

m

33.00

Largura da base do canal navegável (L • 2.2xB)

m

75,00

Comprimento do Comboio-lipo (C)

m

210.00

Raio de curvatura mínimo sem sobrelargura (R)

m

2100.00

Sobrelargura (se 4xC< R <IOxC)

m

LV(2xR)

Tangente mínima entre curvas reversas (5XC)

m

1050

Profundidade = 3.00 m (calado)+0.50 m (pé de piloto)

m

3.50

Talude do canal (trechos com leito arenosos, (V:ll))

Taludc do canal (trechos com leito rochosos, (V:H))

1:8

.

1:1

IÍ.4. Levantamento batimétrico, delimitação da área a ser dragada e das áreas de
disposição propostas
,
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17.
Considerando que para fins de definição de potenciais passos críticos de Plano
Conceituai de Dragagem, já foram indicados à esta CGMAB 20 pontos relevantes, através do
Memorando n°l89/2015/COMAAQ/DAQ/DNIT (anexo), e que nem todos destes indicados
possuem batimetria prévia, informamos que este Plano Conceituai de Dragagem optou por

apresentar, além dos dados já considerados no Projeto Básico, os dados de localização de passos
críticos e volumes de dragagem mais atualizados de que dispõe, isto é. aqueles oriundos da
campanha de levantamento batimétrico efetuado pela empresa Internave Engenharia no final
de 2014. A relação de plantas batimélricas. com determinação das áreas de dragagem
georreferenciadas. está descrita a seguir:

Perfil Longitudinal do Rio Madeira (PI.RM) - 140 plantas
Passos Críticos:

a) Passo Tamanduá (LBTM) - 03 plantas
b) Passo Três Casas (LBTC) - 14 plantas
c) Passo Ilha das Pupunhas (LBPP) 03 plantas
d) Passo Papagaios 1I.BPG) - 03 plantas
e) Passo Mutuns (I.BMT) - 10 plantas
f) Passo Miriti (LBMR) - 03 plantas
g) Passo Marmelos(l.BMM)- 12 plantas
h) Passo Ilha do fausto (LB1I ) OS plantas
i) Passo Cintra (I BC I) -09 plantas
j) Passo Curicacas (LBCR) - 09 plantas
Total: 74 plantas
Todas as plantas seguem em anexo em formato digital.
B.5. Características dos equipamentos de dragagem

IS.
O relativamente curto período do ano disponível para a realização dos serviços e o
grande volume de dragagem a ser executado ao longo da extensão de 1086 quilômetros
conduziu à necessidade de estabelecer requisitos de projeto que venham a garantir sua
efetividade, incluindo a escolha de prever a mobilização de dois parques de dragagem com
dragas de porte adequado. Em síntese, as premissas que conduziram á escolha do porte do
equipamento (Draga II1C 45 Beaverl estão definidas abaixo:

i

0 u

•:

*

o

O » *

Ed. Núcleo dos Transportes CEP: 70040-902

DNIT
'•jACKWAtonufftAtsrHtmmAOfi

WATisrauns

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA- DAQ
Coordenação Geral de Obras Aquaviárias - CGOB
Coordenação de Obras I lidroviárias - COVIAS
Equipamento

IHC 50

Quantidade de Dragas
Linha de Recalque (m)
Material (granulomelria)
Curva

Vazio de Sólido (mVh)

2

IHC 45

IHC 40

2

2
500

500

500

Areia Fina

Areia Fina

Areia Fk>a

A (1900 kg/m1)

A (1900 kg/m*)

A (1900 kg/m3)

II00

787

475

Fator de 1:lie iene ia

0.4335

0.4335

0.4335

Vazão Ltètiva (m'/h)

476.85

34 1.16

205.91

1.085.646.64

1.085.646.64

1.085.646.64

1.138.35

1.591,09

2.636.18

2

2

2

Projeto - Dragagem

Volume a ser Dragado
Horas Necessárias

Turnos

Tempo de Timo

8

8

8

Dias Necessários

71.15

99,44

164.76

Projeto - Deslocamento
Velocidade (knvh)

10.5

10.5

10.5

1.086.00

1.086.00

1.086.00

103.43

103.43

103.43

8.62

8.62

8.62

Mont./Desmont. de tubos

9

9

9

Prujcto - Tempos
Tempo Total (dbis)
Semanas Necessárias (6/7)

88.77

1 17.06

182.38

14.79

19.51

30.40

3.41

4.50

7,01

Distância (km)
Moras de Deslocamento

Dias de Deslocamento

Meses Necessários

19.
As principais especificações técnicas da draga considerada como modelo encontram-se
no Volume II do Projeto Básico e no Complemento Orçamentário (Parecer Técnico Final N°
83-11/2015-CPN/CGCIT/DIREX). conforme transcrito abaixo:

Especificações do Equipamento de Referência (IHC Beaver 45 ou similar):

Tubulação de recalque - Diâmetro interno: 18" (452.2 mm)
Potência: 1000 HP(746k\\ I

Energia: Diesel
Capacidade: Cortador de 110 kW
Lança com 12 metros de comprimento
Profundidade de Sucção: 10 metros
Tipo de Material: Areia Fina/Média
Distância de Recalque: 500 metros

Produção Horária Nominal: 800 m3/h
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20.
No Projeto Básico consta a relação dos demais equipamentos e mão de obra que prestam
apoio á operação de dragagem, conforme tabelas a seguir:
EQUIPAMENTOS

QTD.
02
-

02

02
02
02

Dragas de Sucção e Recalque com potência instalada de 1000 HP Tubo de 18" e Cortador de 110 KW
Tubo PEAD PE 100 PN 8 - Diâmetro 452.2 mm - extensão 500 m

Embarcações Empurradoras Multi-Propósito - 2 x 200 HP
Embarcação de Transporte de Pessoal - 120 IIP
Plataformas/Balsas flutuantes com capacidade mínima para 600
toneladas (Oficina Flutuante); (ou canteiro flutuante)
Barco Hotel

MÃO-DE-OBRA

01 Engenheiro Coordenador
01 Hidrólogo
01 Auxiliar Administrativo
02 Imediatos

02 Mestres de Embarcação
02 Mecânicos de Embarcação
04 marinheiros (convés c máquinas)
2 Técnicos de Batimetria
2 Soldadores (embarcado)
2 Eletricistas (embarcado)
2 Montadores
2 Soldadores

4 Ajudantes

B.6. Caracterização do material a ser dragado
21.
No Projeto Básico, o sedimento foi classificado a partir de uma revisão bibliográfica de
outros trabalhos de caracterização realizados no rio Madeira, sendo considerado para fins de
dragagem como uma areia fina a média, conlorme curvas a seguir.
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22.
Os dados de caracterização física e química dos sedimentos oriundos do monitoramento
ambiental realizado pela empresa Ambienger Engenharia Ambiental durante a dragagem de
2014 no rio Madeira são os mais atuais de que dispomos atualmente, servindo como referência
para este Plano Conceituai de Dragagem. Os passos em que foram coletados sedimentos
coincidem com os apresentados no Projeto Básico.
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Figura 14. Resultado de granulometria (%) para os pontos amostrais - Trecho Tamanduá.
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Figura 15. Resultado de granulometria (%) para os pontos amostrais - Trecho Cojubim.
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Figura 16. Resultado de granulometria (%) para os pontos amostrais - Trecho Marmelos.
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Figura 17. Resultado de granulometria (%) para os pontos amostrais - Trecho Curicacas.
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Figura 18. Resultado de granulometria (%) para os pontos amostrais - Trecho Pombal.
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Figura 19. Resultado de granulometria (%) para os pontos amostrais - Trecho Abelhas.
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Figura 20. Resultado de granulometria (%) para os pontos amostrais - Trecho Mutuns.

100.0%
"0,0%
80,0%
Muito Grossa

70,0%
•ssa

60,0%
i Areia Media

50,0%

i Areia Fina

40,0%

Areia Muito fina

'0,0%
70,0%
10,0%
0,0%
is t rrês Casas 2

i

s < asas R

Figura 21. Resultado de granulometria (%) para os pontos amostrais - Trecho Três Casas.
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Figura 22. Resultado de granulometria (%) para os pontos amostrais - Trecho Cintra.

23.
Conclui-se que a variabilidade de granulometria nas amostras coletadas durante a
dragagem realizada em 2014 está de acordo com o previsto no Projeto Básico, com a
predominância de sedimentos nas frações silte e principalmente areia fina/areia média.
24.

Sem mais para o momento.
Respeitosamente.

l
ANDRÉ CARDOSO BERNARDI S

Coordenador de Obras Hidroviárias

De acordo, remeto ã DAQ para posterior envio â CGMAB/D1T.

FERNANDO VICIOR.C DE CARVALHO

Coordenador Geral de Obras Aquaviárias
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

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

www.ibama.gov.br

OF 02001.004717/2016-11 DILIC/IBAMA

Brasília, 04 de maio de 2016.

Ao Senhor
VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Diretor-Geral do VALTER CASIMIRO SILVEIRA - 3>^3 ' •
QUADRA 03, LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4 AND - SAN
CEP.: 70040902

Assunto: Envio da Licença de Operação nQ. 580/2006 - 2Q Retificação:. Processo
n5.02001.001643/1996-48.

Senhor Diretor-Geral,
Em atenção ao processo de licenciamento ambiental relativo à Dragagem da Hidrovia do Rio
Madeira (Manutenção), encaminho a 2^ Retificação da Licença de Operação 580/2006, com
validade de 04 (quatro) anos contados a partir da data de sua assinatura.

Atenciosamente,

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

Ata de Reunião

1. Organização
Número:

02001.000127/2016-10

Data:

19/05/2016

Local:

COPAH

Hora Início:

15:00

Hora Fim:

16:00

2. Participantes
Nome

Instituição/Área

Pres

Gabriel Angotti Magnino

COPAH

Sim

Beatriz Magno Moreira

COPAH

Sim

Frederico Queiroga do Amaral

COHID

Sim

Marcos Maia Porto

ANTAQ

Sim

Carolina Semrau

ANTAQ

Sim

Mara Gusmão

ANTAQ

Sim

Endereço
Eletrônico

Telefone Rubrica

3. Assunto
Gestão de troncos no rio Madeira.

4. Referencia
/

5. Pauta
Gestão de troncos no rio Madeira.

6. Texto da Ata

1

1. Os representantes da ANTAQ relataram problemas à navegação no rio Madeira,
relacionados à transposição de troncos (na UHE Sto. Antônio).
2. O Ibama esclareceu o contexto natural de geração de troncos no rio Madeira, bem

como a dificuldade de gestão dos mesmos, visto que em determinados períodos são
registrados cerca de 1 milhão/mês.
3. O Ibama se comprometeu a levar adiante o problema, de modo a discutir com os
envolvidos uma possível solução para o caso.
4. A ANTAQ encaminhará uma proposta de agenda para discussão a ser realizada no
Ibama.
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7. Pendências e encaminhamentos

{Data Limite

|Responsável

Nenhum Item de Pauta foi Informado!
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

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

IBAMA
M

M

A

SCEN - Trecho 2. Edifício Sede - Bloco A, Brasília - DF CEP 70 818-900

Tel (0xx)6l 3316-1392 Fax (0xx)6l 33I6-I3S2-URL ratp/'www ibama govbr

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Local: DILIC/IBAMA Sede

Data: M/OSr ^OlC
Horário:

is -oo

Assunto: Qj^Ji^o- t^-r.*,

(L--

-y^iooL^- i e

Participantes: Lista Anexa
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PAR. 02001.001810/2016-74 COPAH/IBAMA

Assunto: Avalia o plano de dragagem da Hidrovia do Madeira para o ano de 2016.
Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Hidrovia do Madeira, plano conceituai de
dragagem
2016,
processo
nfi
02001.001643/96-48.

Avaliação:

Este parecer versa sobre o pedido de autorização de dragagem de manutenção na
Hidrovia do Madeira, feito por meio do Ofício nQ 492/2016/CGMAB/DPP (protocolo ne
02001.005659/2016-43, de 31/03/2016), no âmbito do processo de licenciamento ne
02001.001643/96-48. Nesse bojo, ressalta-se que o Departamento Nacional de
Infraestrutura de transportes - DNIT detém a Licença de Operação nQ 580/2006
(retificação), vigente até 01 de novembro de 2016.

De acordo com a LO supramencionada, a emissão de autorização anual para dragagens de
manutenção é condicionada à apresentação de informações específicas, as quais são
baseadas na Resolução CONAMA nQ 454/2012. Para este atendimento, anexo ao Ofício ne

492/2016/CGMAB/DPP, consta cópia da Nota Técnica ne 19/2016/COVIAS/DAQ (e anexos

digitais), a qual pode ser entendida como um Plano Conceituai de Dragagem.

Quanto aos itens necessários à composição do Plano Conceituai de Dragagem, observa-se:
Apresentação das cotas pretendidas e cotas de eventual projeto anterior:
Em relação às dragagens anteriores, para este quesito houve 2 alterações (sendo motivo
de retificação da LO). São elas:

- Largura do canal de navegação: 75m (antes era 60m);
- Profundidade: -3,5m (antes era -3,0m)

Cronograma de execução:

De acordo com a tabela do §18, considerando a utilização das duas dragas IHC 45, seria
possível realizar as dragagens em 99 dias (pouco mais de 3 meses). Contudo, o
cronograma do §12 prevê que as atividades se estendam entre os meses de junho a
outubro (correspondendo a período de vazante até o auge da estiagem), a fim de permitir
irrestrita navegação na hidrovia ao longo de todo o ano.

Características dos equipamentos de dragagem:
De acordo com o §18, para a presente dragagem serão utilizadas 2 dragas de sucção e
recalque (Draga IHC 45 Beaver), as quais contarão com 500 m de tubulações para
execução dos descartes. Além destas, são previstas embarcações e equipamentos de apoio,
como embarcações de transporte e balsa para oficina.

Levantamento batimétrico e delimitação das áreas a serem dragadas e de
IBAMA
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disposição dos sedimentos:

Foram apresentadas (por meio dos anexos) as plantas batimetricas e as delimitações
suficientes.

Volume a ser dragado:

De acordo com o quadro do §13, o volume de sedimentos identificado em 9 passos
(trechos críticos) totalizou 1.085.646 m3. Essa totalização baseou-se em informações
recolhidas do EVTEA (1° semestre de 2014).

TRECHOS CRÍTICOS A

PONTOS

KM REFERÊNCIA

01

558

Marmelos - AM

235.307,40

02

746

Três Casas - AM

350.661,58

03

788

Cintra - AM

7.216,10

04

945

Abelhas - RO

25.590,97

05

949

Pombal - RO

13.484,31

06

973

Curicacas - RO

110.517,28

07

1040

Mutuns - RO

64.887,88

08

1046

Cojubim-RO

46.235,41

09

1062

Tamanduá - RO

231.745,51

VOLUMES (m3)

DRAGAR

VOLUME TOTAL - 1.085.646,46 m3
Projeto Básico Parte II

Caracterização dos sedimentos a serem dragados:
Para a caracterização dos sedimentos a serem dragados, foram utilizados os dados do
monitoramento da dragagem de 2014, pautados na Resolução CONAMA n9 454/2012,
referentes a 9 passos, quais sejam, Tamanduá, Cojubim, Curicacas, Abelhas, Pombal,
Marmelos, Mutuns, Três Casas e Cintra.

Em cada passo foram amostrados 4 pontos, a saber, 2 locados no próprio trecho foco de
atuação, 1 no local de descarte a ser empregado para a disposição do material dragado e
1 atuando como ponto de referência (este monitoramento contemplou 36 pontos amostrais
e cerca de 40 parâmetros químicos e físicos).
IBAMA
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Os resultados demonstraram enquadramento dos sedimentos para a quase totalidade dos
parâmetros em todos os pontos. Exceção se faz somente para o parâmetro arsênio,
detectado acima do Nível 1 em apenas 4 pontos amostrais:Pombal (ponto de descarte),
Marmelos (ponto de descarte), Três Casas (ponto de descarte) e Mutuns (ponto Mutuns
1). Contudo, informou-se que não foram realizadas dragagens nesses passos.
Recomenda-se, de modo complementar, que estes 4 passos sejam previamente
recaracterizados previamente à dragagem de manutenção, amostrando-se sedimentos do
canal de dragagem. Sugere-se que sejam realizados os ensaios ecotoxicológicos
concomitantemente. Caso encontre-se restrições, o Ibama deverá ser informado para

avaliação. Caso contrário, não se vê óbices à continuidade da dragagem de manutenção
nestes passos.

Procedimentos de dragagem ("metodologia"):

De acordo com o anexo Projeto Básico Parte II ("PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE
DRAGAGEM DE PASSOS CRÍTICOS NA HIDROVIA DO MADEIRA, NOS ESTADOS DO

AMAZONAS E RONDÔNIA - PARTE II" - de Dezembro / 2015), a dragagem na hidrovia
estará segmentada em duas frentes:

i. Parque de Dragagem 01 (parte inferior da hidrovia) - Trajeto Humaitá, Cintra,
Três Casas e Marmelos - volume de 592.420,62 m3 - 54,60 % do volume total.

ii. Parque de Dragagem 02 (parte superior da hidrovia) - Trajeto Humaitá, Pombal,
Abelhas, Curicacas, Mutuns, Cojubim, Tamanduá - volume de 492.461,27 m3 45,40 % do volume total.

Não foi encontrada descrição procedimental da operação das dragas, porém, çresume-se

que o funcionamento das dragas de sucção e recalque informadas no plano nao divirjam

da operação de uma draga de sucção e recalque genérica.

Como não haverá instalação de canteiro fixo em terra, a tripulação permanecerá
embarcada durante o período.

Conforme explanado nos documentos, a respeito da variabilidade do assoreamento do rio

Madeira de acordo com o ciclo hidrológico, o serviço de dragagem não se restringirá aos 9
passos já mapeados. Vale ressaltar que a execução do serviço será ininterrupta ao longo

de 1.086 km da Hidrovia durante o período de 05 meses (junho a outubro), devendo ser

feita a dragagem de manutenção em passos que se mostrarem críticos, "podendo chegar a
um total de 40 pontos. Neste sentido não se pode afirmar com alto grau de certeza quais
pontos apresentarão restrição, nem a distância entre eles, no próximo período de
estiagem no rio".

Possíveis Pontos Críticos (Projeto Básico Parte I):
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Localizado Oa Folha

Pontos de Dragagem
do Rio Madeira
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A Nota Técnica nQ 19/2016 ressalta que o rio Madeira apresenta significativas alterações
em seu leito, em função do ciclo hidrológico, implicando em alterações de volumes e
localização dos assoreamentos. Como comparativo, a tabela do §14 apresenta os passos e
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volumes de sedimentos referentes à dragagem do ano de 2014. Ali totalizou-se 1.645.514
m3 de sedimentos, diferindo-se tanto em volume quanto na espacialização dos passos em
relação ao levantamento do EVTEA.

Esta observação suscita questionamento quanto a aplicabilidade prévia dos quesitos
acima (batimetria, volume de sedimentos, levantamento de áreas a serem dragadas e
áreas de despejo, qualificação dos sedimentos) nos planos de dragagem de manutenção
para esta hidrovia. O tempo transcorrido entre a etapa de planejamento (coleta de dados,

interpretação e formulação do plano de dragagem), passando pelas etapas de aprovação e

prolongando-se até o início cia atividade em si, além de potencialmente implicar em

significantes divergências físicas entre o projetado e o constatado no momento da
dragagem, ainda pode comprometer o pleno uso da janela hidrológica.

Assim, entende-se que as informações prévias (realizadas em diferente situação
hidrológica daquela que se observara durante a dragagem) acrescentaria dados pouco
precisos ao plano conceituai, sendo mais benéfico sob o aspecto ambiental conhecer-se

previamente informações sobre os limites geográficos da intervenção (neste caso da
hidrovia, seus extremos a montante e jusante), o ciclo hidrológico do rio, características
fluviométricas, eventuais áreas protegidas existentes, localização de potenciais
impactados pela dragagem (população e oiota) e os programas e medidas ambientais a
serem executados, tanto durante o período de dragagem quanto fora dele.
De todo modo, os pontos de divergência apontados não seriam excluídos, mas sim
consubstanciados em relatório de execução da dragagem (a posterior), contemplando com
precisão os volumes e as localizações dos assoreamentos removidos e locais de descarte,

dentre outras atividades previstas, em levantamento único e com a precisão adequada.
Conclusão:

Esta equipe entende que:

i.não foi encontrada no processo ou no Sislic a 2a retificação da LO ne 580/2006, a qual

estabelece as novas dimensões do canal de navegação em -3,5 m de profundidade e 75 m
de largura, tal como solicitado no plano de dragagem (a versão atual ainda estabelece -3,0
m e 60 m nas dimensões do canal de navegação/dragagem);

ii. as informações apresentadas são suficientes para compreender o plano de dragagem

de manutenção da Hidrovia do Madeira para o ano de 2016, devendo o empreendedor
executar os programas ambientais previstos pela LO ne 580/2006 (retificação);

iii. recomenda-se que os passos Pombal, Marmelos, Três Casas e Mutuns sejam

recaracterizados previamente à dragagem de manutenção, amostrando-se sedimentos do

canal de navegação. Sugere-se que sejam realizados os ensaios ecotoxicológicos
concomitantemente. Caso encontre-se restrições, o Ibama deverá ser informado para
avaliação. Caso contrário, não se vê óbices à continuidade da dragagem de manutenção
nestes passos.

iv. de acordo com as informações encaminhadas pelo empreendedor, a variação e
condições em que ocorrem os assoreamentos na hidrovia do Madeira podem dificultar,
prejudicar e ate mesmo alterar sobremaneira planejamentos de dragagem de manutenção
feitos com muita antecedência. Assim, fica evidente que o modo "tradicional" de se exigir
previamente determinadas informações técnicas (tal como batimetrias e caracterizações)

para aprovação do plano de drarjagem no presente contexto hidroviario, não é o fluxo
mais adequado. Estas requisições originam-se da Resolução CONAMA nQ 454/2012.

Contudo, visto que esta Norma apresenta-se como diretrizes e referenciais, entende-se
que ajustamentos às realidades específicas (tal como nesta hidrovia) são cabíveis e
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necessários.

Essa situação interfere diretamente nas condições 2.2 e 2.3, as quais solicitam
informações e estudos específicos, inclusive para trechos não mencionados no caput da
licença. Contudo, tal como explanado, os argumentos e entendimentos preliminares vão
no sentido de que o escopo do plano de dragagem e dos programas assumam aspectos
mais amplos, perfazendo a hidrovia como um todo. Não faz sentido uma licença para
dragagem e manutenção de uma hidrovia com mais de mil quilômetros ser limitada a

reduzido número de passos em detrimento aos demais. Assim, entende-se que a ampliação
do escopo da licença, em todos os sentidos, é salutar e atinge positivamente toda a
extensão da hidrovia e seus beneficiários.

Adicionalmente, entende-se como pertinente haver a repactuação das condições

necessárias para a emissão de autorizações para dragagem de manutenção, ou seja, rever

os termos contidos na respectiva LO. De antemão, entende-se que os futuros planos de
dragagem devem ser amplos (tal como este ora avaliado e mais), contemplando toda a
hidrovia, bem como o alcance dos monitoramentos e ações mitigadoras. Esta temática,
inclusive, vem sendo pauta de discussões internas e externas, visando aos ajustes
necessários sob o aspecto ambiental e em respeito às normativas, objetivando melhorar o
fluxo do licenciamento e seu alcance.

Em foco, para a efetivação destes entendimentos (podendo, inclusive, ser extrapolando

para as demais hidrovias), entende-se que as ações e programas ambientais devem ser
aplicados a toda extensão da Hidrovia, de forma periódica e regular. Ou seja, os

programas devem ser executados de modo continuado, garantindo informações
ambientais atualizadas, as quais suportarão a continuidade da autorização de dragagem
contemplada no caput da LO, podendo-se evitar a necessidade de emissão de autorizações

a cada ciclo de dragagem (considerando-se não haver alterações do plano aprovado junto
a emissão da LO). Havendo alterações metodológicas do plano de dragagem ou

interrupção dos programas e ações continuados, ficam prejudicados os entendimentos

acima expostos, devendo ser interrompidas as intervenções de manutenção da hidrovia,

bem como, o empreendedor solicitar nova autorização a cada dragagem. Contudo, visto

que esteparecer trata exclusivamente do plano de dragagem 2016, sugere-se que estas
possibilidades, bem como, a revisão (retificação) dos termos necessários à LO, sejam

definidas quando de sua renovação (em novembro de 2016), considerando o histórico de
resultados dos monitoramentos, a proposta de Plano de Monitoramento Ambiental

Regular (PMAR) e os produtos das discussões desenvolvidas internamenteou em conjunto

com o DNIT, dentre outros.

É o parecer. Àconsideração superior.
Horas de análise: 40 h.
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Brasília, 19 de maio de 2016

UGabriel Angotti Magníáo
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Ofício n°. ^ }Q /2016/CGMAB/DPP
. tf

Brasília

de maio de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor

Marcus Vinícius Leite Cabral Melo
Coordenador Geral CGTMO/DILIC

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

Assunto: Hidrovia do Rio Madeira -Publicação do Recebimento da Retificação da LO nu
580/2006

Anexos: Comprovantes das Publicações no D.O.U. e em jornal local

Senhor Coordenador,

1.
Em atendimento ao disposto na legislação ambiental, de acordo com o previsto na
Resolução CONAMA n°. 006 e Resolução CONAMA n°. 237, encaminhamos, em anexo,

comprovantes das publicações, no Diário Oficial da União e em jornal local, do aviso de
recebimento da Retificação da Licença de Operação n°. 580/2006 referente a dragagem de
manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, para manutenção do calado mínimo do canal de

navegação (de dimensões de 75 metros de largura e 3,5 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 TamanduáRO (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 dePorto Velho/RO e a sua foz no Rio Amazonas.
2.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,

Coordenadora Geral de Meio Ambiente
SAN - Setor de Autarquias Norte Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleodos Transportes - Fone: (61133154000
CEP: 70.040-902 - Brasilia/DF - www.dnil.iiov.br
CNPJ: 04.892.707/0001-00
IBAMAPub.Rec da LOR 580-06 AQV Hid Madeira.doc
Jeii de M Cardoso

Ramal 4105
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CGTMO/DILIC/IBAMA
Matricula: 1717200

N° 92. segunda-feira, 16 de maio de 2016

Diário Oficial da União - Seção i
|An. 24 da Lei n' 7.998. de II 01,1990, cc
n. 6", inciso II dl Portaria MTF n° 1.129. de
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An. 74. § Y da CLT

Em 13 de maio de 2016.

Artigo 157, Inciso I. da CLT. oc liem

ADELAIDE PEREIRA MOTA BEZERRA

I8.Í2.10.» da NR 18 . com redação da Porlaria0495
_"_

Superintendente

WLSO DE LICITAÇÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ministério dos Transportes, Portos e

PREGÃO V 2/2016 - IASG 380057

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N" 1/2016 - UASG 393003

Aviação Civil

N° Processo: 46225001077201639 . Objeto: Pregão Eletrônico - O

Número do Contrato: 721/2013.

OBJETO É a contratação de Empresa, visando a Prestação de Ser

N" Processo: 50600011334201341.

viços de MANUNTENÇÀO PREVENTIVA E CORRETIVA com

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.

reposição de componentes Danificados e Inservíveis em aparelhos de
ar condicionados, sistema de refrigeração e centrais de Ar. Bebe
douros. Frigobar. Geladeira c Frcczcr a serem realizados na SRTE/KR

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO

e nas Agenciasde Caracarai, Rorainopólisc São Luis do Anauã. Total

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n" 01/2012. de
02.01.2012. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão c a

EXTRATO DE

16415/2016 de OShOO às I2h00 c de

RIM. ELETRÔNICO N* 202.2013. Contratante: DN1T-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 80996861000100. Contratado : PROSUL PROJETOS

IEKMO ADITIVO

Empresa Sodcxo Pass do Brasil Serviços c Comercio S.A. OBJETO:
rccquilibno econômico-financeiro decorrente do aumento do valor do
canão alimentação, no percentual de 5% (cinco por cento), passando
o valor mensal do vale alimentação para R$ 835.»9 (oitocentos e
trinta c cinco reais c sessenta c nove centavos), retroativo a panir de
OI.06.20IS. VALOR: RS RS 9 248.94 ( nove mil. duzentos c quarenta

!4h às I7h30. Endereço: Av.Major WilliamsN. 1549 - Centro Centro
- BOA VISTA - RR ou www.comprasgovernarrtentais.gov.br/cdital 380057-05-2-2016. Entrega das Propostas: a panir de 16/05/2016
às Ü8ti00 no site www.comprasnct.gov.br. Abcnura das Propostas:

27/05/2016 às lOhOO n site www.comprasnct.gov.br.

e oito reais e noventa c quatro centavosl passando o valor do Con
trato para RS 542.177.69 ( quinhentos e quarenta e dois mil, cento c

VERA LÚCIA PERES DE ARAÚJO

setenta e sete reais e sessenta e nove centavos). VIGÊNCIA' entrara

Pregocira

em vigor a panir da data de sua assinatura. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: anigos 65. 5 8°, da Lei 8.»»».I993: Contraio n*
0I/20I2/AHINOR; e Ata da 1.847" Reunião da Diretoria Executiva
da CODOMAR. E DATA: 17.03.2016. ASSINAM:. Silvio Romano

(SIDEC - 13/05/2016) 38O057-OO0O1-20I6NE08O003

Benjamin Júnior. Diretor de Engenharia e Operações no exercício da
Presidência da CODOMAR. e Rodrigo Salzano. Representante Legal

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

da Contratada.

EM SANTA CATARINA

V

DEPARTAMENTO NACIONAL

6/2016 - UASG 380051

DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo: 40905000703201»! I.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO \' 1/2016 - IASG 393021

PREGÀO SISPP N* 4/2016 Contratante: MINISTÉRIO DO TRA

Número do Contrato: 1014/2014.
N" Processo: 506II000420201480.

BALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 00826618000105.

Contratado : AUTO POSTO DA TUCIIA LTDA -Objeto: Aquisição,

TO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Con
tratado: 02193661000106. Contratado : NOTEMPER EMPREENDI

que porventuraestejam a serviço da SRTE/SC.na cidade de Itajai/SC.
Fundamento LcgBl: Lei 8.6*6/93 . Vigência: 25/04/2016 a
Valor

Total:

R$8.583,00.

Fonte:

176038204

MENTOS LTDA -Objeto: Aditivo de Rerralitlcaçâo de inclusão de
cláusula contratual, para os serviços necessários de manutcnçàiHconscrvaçàoi-ceupcração) na rodovia BR-364/MT, trecho: Divisa GO/MT

-

- Divisa MT/RO, subtrecho: Entr. MT-163(B) (Posto Gil)- Entr. MT-

20I6NE800242. Data de Assinatura: 25/04/2016.

17(KA).'358, segmento: km 588.20 - km 799.30. extensão: 211,10.
Fundamento Legal: An. 60 da Lei n" 8.666:5)3 c na IN n" . de

25/04/2016 publicação no DOU de 27/04/2016. Ponana n" 555/2016

(SICON - I3'05/20I6) 38O918-OO0OI-2016NE9OO00I

de 3l/03/20lt6.Data de Assinatura: 05/05/2016.

n

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

O Lícparlamcnto Nacional de [nftacslrutura de Transpor!.

J DNIT toma público o Aviso de Recebimento da Retificação da
Licença de Operação n" 580.2006, do Instituto Brasileiro do Meio

N- 19.2016 - IASG I8S00I

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, emitida cm

N" Processo: 72100000071201661 . Objeto: Participação na Feira

22/12^2015. valida pelo período de 04 (quatro) anos a partir da data
de assinatura, relativa á dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio
Madeira, para manutenção do calado mínimo do canal de navegação

JATA Tourism Expo Japan 2016. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: An. 25°. Capul da Lei n" 8.666 de 21/06/1993..

(SICON - 13(05/2016) 393003-39252-20I6NE80O01I

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

SEÇÃO DECADASTRO E LICITAÇÃO
RESULTADO DE JI I.G \MI MO
Edital PE N" 107/2016415

O Depanamento Nacional de Infracstrutura de Transportes,
autarquia federal vinculada ao Ministério dus Transportes, torna pú
blico aos interessados o resultado da licitação em epígrafe. Critério de
Julgamento: Menor Preço (Inciso I. d. art. 45 da lei 8.666/93). Sa
grou-se vencedora do Cename a empresa: CBV CONSTRUTORA

LTDA, CNPJ: OI.379 851/OO0I-50. no valor global de

RI

12.199.982.58 (doze milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos

c oitenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos). Processo Ad
ministrativo n* 50605.000002/2016-33.

ANDRÉA COELHO CUPERT1NO RUAS

Prcgocira

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO V

3/2016 - l VSG 39303(1

Número do Contrato: 310/2015.
N" Processo: 5O6I50O029220I5I5.

PREGÃO SRP N" 8.2014. Contratante: DN1T-DEPARTAMENTO
NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contra

DOC. EMPRESA FLS.263 CONCORDANDO COM A PRORRO

AVISO DE I.K ENÇ\

EXTRATO DE IM Mi.llill llulil DF. LICITAÇÃO

+1", c na Cláusula Segunda. Vigência:01.05/2016 a 31/01/2017. Data
de Assinatura: 26/04/2016.

damento Legal: ART. 57 INCISO II LEI 8666/93, CONFORME

DIRETORIA-GERAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO

prazo ao contrato Tr-721/13-00. Pronogação de prazo por mais 276
dias consecutivos, contados a panii de 01/05/16. passando a vencer
cm 31.1)1.17 Fundamento legal: Lei n" 8666/93. an 57. me. III a V.

tado: 11890474000172.Contratado : A. G. FERREIRA - ME -Objeto:
Termo Aditivo de ReRatificação e Prorrogação de Prazo para os
serviços de Locação de Copiadoras Multifuncionais Coloridas. Fun

(SICON - 13/05/2016) 393020-39252-20I6NE8OO037

Ministério do Turismo

SUPERVISÃO E -PLANEJAMENTO LTDA. Objeto: Pronogaçào de

Salvador. 13 de maio de 2016.

PREGÃO SISPP N" 271/2014 Contratante: DNIT-DEPARTAMEN-

eom entrega parcelada, de gasolina comum c óleo dicscl comum para
a frota de propriedade da SRTE/SC. bem como dos vcículosoticiais

31/12/2016.

a' da NR 18 . eom redação da Ponana 0495

Anigo 157, Inciso I. da CLT. c/c nem 18.3.4

an. 157, inciso I. da CLT, c/c item 6.6.1. alí

MERCIO LTDA

EXTRATO DE CONTRATO V

d' d? NR |8 . com raiarão da Ponaria «4.95

Anigo 157, Inciso I. da CLT, c/c item 9.2.1

-th WS 9, çom redação da Portaria 25.94

nea 'h'. da \R-0- eom redação da Ponaria
,107/2009

.CONSDON ENGENHARIA E CO

de Itens Licitados: OOOII. Idit.il

.da SR Is , com re.Ui.io ila Portai» 04/95

MI RJ [ [ LTDA

taria 04.95
Anigo 157. Inciso I. da CLT. c/c liem 18.28.1
18 , mui redação d.. hmana 04/9?

QNSDON ENGENHARIA E CO-

CONSDON ENGENHARIA E CO

\,

208809465 Artigo 157. Inciso I. da CLT. c/c nem 18.3.4
8 . com redação da Ponana (M95
Artigo 157. Inciso I. da CLT, c/c item 18.4.1

IERCIOI.TTM
CONSDON ENGENHARIA E CO

209043903 An. 630. § 4" da CLT
-•>..-

208809538 Anigo 157, Inciso I. da CLT. c/c nem 18.27.3

ÇONSDON INCINI1ARIA F. CO

; .1 .1. I I

M

(ONSOON I.NGI SUARIA E CO-

CONSDON ENGENHARIA E CO

ÇONSOON ENGENHARIA E COI I IDA

S PE SOUZA ,amw3ti, Ü <••''. i i J.iÇLi
l l i ,\l IMUSII
209071095 Art. 41.'caput'da CLT
TOTAL
INDUSTRIA DE CE-

„

ÁSS/V 1677 7069

GAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO SRMA. Vigência: II 05/2016 a
10/05/2017. Data de Assinatura: 09,05/2016.

(SICON - 13,05/2016) 393O3O-39252-2O16NE8OO0I9

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO V

2/2016 - L \SG 393010

(de dimensões de 75 metros de largura e 3,5 metros de profundidade),

nos seguintes pontos: Três Casas-AM (km K07). Puruzinho-AM (km

Justificativa: Inviabilidade de Competição Declaração de Inexigibilidade em ll/05'2016. BRUNO GIOVANNI DOS REIS. Diretor de

Número do Contrato: 454/2014.
N" Processo: 50»19O02474201329.

XS5). Salomao/Fausio-AM (km 922), Papagaios-RO (km 1026). Curicacas-RO (km 1076). t ojubim/Muruns-RO (km 1161), c Tamanduá-

PREGÃO SISPP N" 167/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMEN-

RO (km 1174): alem da retirada de troncos caídos das barrancas do

TO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Con

Inteligência Competitiva e Promoção Turística - Substituto. Ratifi

rio (retirada de paliteiros). implantação c manutenção dos baliza

tratado: 02955426000124 Contratado : CASTELLAR ENGENHA

cação cm 12/05/201». JOSÉ ANTÔNIO SILVA PARENTE Presi
dente da Embralur - Substituto. Valor Global: RS 114.368.76. CNPJ i

mentos, instalação e manutenção da sinalização náutica nas margens \
do rio. entre a Cidade de Porto Velho.'RO e a sua foz no Rio Ama- \
do

RIA LTDA -Objeto: Prorrogação de prazo c atualização do valor
nominal do contrato. Fundamento 1-cgal: Art. 8o,art. 57, II c ** Ia c
2* do an. 65, todos da Lei n° 8.666.93. Vigência: 12*5/2016 a

CONTRATADA : EstrangeiroJAPAN ASSOCIATION OF TRAVEL
AC.ENTS - JATA.

li

(SIDEC - 13/05/2016) I850OI-18203-2OI6NE8O0O48

Este documento pode ser vcnficado no endereço eletrônico http//www m.ia>'Jwai»tiitk*bde.html.
pelo código 000320!»0516001 .">

08/08.2017. Valor Total: RS31.863.906,49. Fonte: 100000000 Em 13 de maio de 2016
VALTER CASIMIRO SILVEIRA
Direloi Gemi

20I6NE8O0337. Data de Assinatura: 12/05/2016.

(SICON - 13/05/2016) 3930IO-39252-20I6NE800II1

Documento assinado digitalmente conforme MP n1 2.200-2 de 24A)8'200I. que institui a
Infracstrutula de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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LAVA JATO

Judiciário sob inquérito
No pedido deinvestigaçãodaPGR estãoDilma, Lula, Cardozo, Mercadante, eosministros Francisco Falcão e Marcelo Navarro
BfttóiAWftCHHAWFS Si-Opedido
dHji*rtunideiuquérílofeflnpri;. PrtKiiradoria-íieral da Hepú
hllra ao STF iSupreu» Tribunal
Kediiral) paru apurar a vuspelui

Suspeitos
respondem a

Em sua delação. Detcfdlo
do Amaral contou que o go

áutmoanvnaOKvm ft»Mfl

verno Dilma deflaxrou uma

tentou obstruir a justiça, diante

ofensiva nos tribunais su

•le tentativas d? aliapalbai o*

periora* pura Influenciar

deadohramenlitó da lava lata,

no»

desdobramentos

denunciante

da

lambem iiii.Ii-levar à invwsflRa-

Lava |«to • garantir, por

A aswCTOfti do Sfl afliiimu

çãock Integrantes do ludtciário.

exemplo, a liberdade de
grandes empreiteiros.

queaguarda umaconiutücoçâo

Segundo a rcptirtaeein apurou,

iifkuil da P(!R iwra fiemaitor*ta r soIíiii 1;aIrão « Navaim. Mar

sâti atados no pedido de inqué
rito o presWen»?do ST) (Supe

ceioNjvarm)íaflniKmque não
D) ;"niL,n*nrteu a tomar detá-

curadoria. A lliiha de Inwstiga-

rior Tribunal de hi&tlça), Frau
cisíotaliãii.f.iiiiInlsIniMarui
Io Navami Rtheli» Dantas. Aléui

ção d» ex-senador LVIcídiii do

an ser Inraradnpara o STI.Fal

deb», há referência* ao ex-mlnlsti» Aloizio Mercadante, que

Amaral (cx-PT-MS), o tentativa

cãoi ie»»osatl rn aç'Vs.

de editar que o parlamentar fe

ccu(>t«i a cht-fUda Casa CIWIe o
M|11 istcrloda Educação.
0 |«dldu de apuração é inatr
HíI:muj STK Entre us

•6h puraIHvrlar «upirttHrns
\ épocados fatos,a «ws
snrtadeDüi»aiie>íOiiasdec!araçoeSdeDeltídioeliifoniiou

chasse acordo de delação com o
Ministério Público federal, a

que oeuvio dot« iuode posse
a Lula não linha por luto-nçã»

iciimM^mtücx-pre&WcwteLuki
paro a Casa Civilc a nomeação
s ministros do STj Francisco F»lc5q • Marcelo Nuvwio H tfteHa)oonitamda oViunciadeOeMdbAi

nbstruir as limrftlgaçõea e

alvos da Procuradoria estão a
presidente afastada
Dílma
RousserT, o evpresidciite Luiz

de mlnistroMarcelo Navarro Ri

libelo LuUdaSilraeoexuú

Falcão torta negociado a Indica
cão do novo Integrante do tribu

ntcaçâodc Marcelo Vivarro RI
belm Dantas para o STI faria

gerindoqueo políticonãofechas

bclonaiuviito polittcude DUiua"

nal cm troca de controlar a

porte dessa trama. fiCardozo ie

imitiria d» cnteglado que |uIkj

rl.i.m.lli ! '.i.

se acordo de <iikirmiar,ão auu 3.
h ,ll(,i \ ,-.iN tu.-rtruniti-llii';

ajudaa ÜMSO, masAM C|ttB

Itelrhllii, iiegaiulii a M m

caso* da Lara lato. Em sua dela

Bn rcLiçãodMercadante,M*
seuador afinuou que Dilmaterá

não trve a Intenção de Impedir
sua delação prendada. 0 evmiulstru sibitenti que "jamais teit-

defesa do ex-presidente aflrinaquoa mmieacãode taila já

nlstio josê Eduardo Cardoso.
que chefiou a Advocacia-Coral
ia l,niã.i t ri Ministério da Matlç.%O documento narra as ações

ocorreu porque o es-pwst-

beiro Dantas para o STI.
Delrfdlo aluda afirmou que

do içiiveninDllma para embara

ção, Dekidln contou que o go

çar as HiWrttgactVs.

• .lifu-i

autoridade* por sua soltura • su

pel<i|)ni|irtr>Mar«ijí0necúi)Stant

dadelação duDelrídlo.que foram

hBMloyMiPBloSIBi

ininístio^coprUicIpaJvtiDrdcrr
Mercadante adiuttiu tor oIBoacido

dente não sabia se poderia
comparecer & cerimonia de

posse.Dilmalarebémretoateu
as acusações da delação de
de liiinrferir iia lava lato. A

MM da petísia deflagrou uuu
ofensiva itttó triliunali superio

ti:ntadniiawirilf RUM Jat;. ptn

O ministro Teori Zavasckl,

meio do uno Oferta-jk» inltiihfK.

t) M M afirmou que

M iii.pcdlr a delação do senador

vlntosendo discutidadesde o

relator da Lava |a(o, definirá

res. para Influenciar m.s MM»

Mrnadaiite, i'*-miiil«roaaCa*a

quem vai figurar cuido üivesrj-

branieutos da Lava lato e garau

Mercadante kií gravado rm reuidõesconi Eduardo Mar*agâo,us
MM "t" IVIlhImi, nlerecendn
ajuda liiui.ieira e lobbv |unto a

Civil, agiu coiim 'cndisarlo da
IHnhtonU' da RepÚNfcu e. por

(H-lcúilu ilii Ainaial" (fUe, lainentavclmeiito, trechos essenciBls

an" passadoe quea pniise iião
teve nenbuiu objetivo de alto-

ifj^rji.i-ÍH-hiirjiuniiiUlili&ptir
grande parteá a hn prei isa"

rarseufi«odeÍmvs:i.

çmIo ne Inquérito a |KJrtif ata
indícios apresentadas pela I^o

tir. |ku exemplo a llbordadedr
graudes empreiteiros. A no

tai do. do spvcroo", uma ver que o

DENÚNCIAS ARQUIVADAS

Sérgio Moro ganha mais 3

'Leis nao são

Aliados dapresidente petlstaafastada moveram 14reclamações contrao juizfederal da Lava Jato

dlzAdluto

aplicadas',
i'ii MMMMjj ontem, no

fWASf.A. (At) - A rorroBedera do
«HlO \arkmal de lustra

(C\ll, uilnEsm Naiw>- An
dinjhl, luaudou arquivar, on

tem, três reclamações contra o
Lavalato na prünclra instância
cin Curitiba. 0 magistrado era

pleitiriodnAsseuibleiiilei^lali

dadio. Existe toda tuna tramita-

çãolnienradesses projeiosetoda
miaqucstâoqueestàoiitniaAs
scmbíeia o o Executivoc depois

lanado Adji-o Afonso(H>T)aler
fousobre as leis aprovadas pelos

W M M de matéria juris-

ixrlamentarrs na Casa Letfislatl

dlclouar c não adiniuislrativo

va, sancionadas pelo Executivo,

acusado de cometer inlraçítos

gtoital, b it*> ao CM, aiuilisar o
ca». *AcorrBgeütrfía tun dilrm

dlsclulinarcs em decisões que
envolvemas bnestli?aiç6escon
tra o eA-pivskitnih- LM l::ái;lf

suais', ailmiou a mlnl^lra.

nós dprovauiKS nesta Casa. Nós
aqui represeiuamos a cidadã»,
quando mis apnyentamos um
pri*totod»:ti-)nósJãiiUvliii"Si>d

\i rki \itt.i/"i-is |Ai.l* AMI. oii'--

tendeu que aquestio sobre EM
sldfr.ir o andui refiLsIradn após
o fim dd intcrcc|itaçáo se trata

ou dlselplliiar Cque cabo o Trl 11msqueiiapraticanãosãoeaccu
biuia! RegionalIrderalda 4' Re-

|ult SórgloMoro, que conduza

Udasi-iieiiiflsuill/adas.

"A Assenibtcla tem a obiitp
ção de aiinii|iaiif)ar a? leis que

não tem nenltuina nsraKMçâo'.
Odeputado Informou que pedira

pmvidriicUiKcom relaçãoar foto.

funções jurtsditíouals que lhe
autori/em Invalidar atos proces

Lula da Silva, Dua* das três re

presentações roani corislderadas as principais das 14 apreaansadu i ( anwBsrfnrt* Mfcfc
a oondtiçãu coercitiva de Lula, OjuttSír^Mwofci-dtmjncIs*) 14

CORftEOEOORIA

Aiululi>iraa)>otitoulaiiiliéiiiquc
a iiin*e<'*<l<i'Li reaí*"iiiil |.i (Mlá
IITlpBttZJMtffs *i PT• ob Oiw»

rtru narç<<deste ano.

\ pítmn '"I »uri-s<-rila pnr
setedepuladuü ca^»;u"ij. pd
12 senadores, todos da base
aliada d» >awenio ijetlsta. \ (cr

ceira arquivada ê de autoria de

umadvogadode Santa Catarina.
As três ações cttavani M un-i

t(i(jtaçiies b;lefiiiih.as autoria
das por Morocoutra Lulano ãiu

.íwllos. \ imesião r6 piMlerá ser

s >w.s « po^i»m m "ft/fc^i, a* ia*\u *• Opwaffe»ít IUOTM

derar áudius itglsirjdos ap<'& a

sulmieiidaJCoiTtHjrtiV i..\a, k

. «MA •'*** •• TWXtm vW«* p*c my-.Wr; ák H4|«ut*tlt «w* *

dedsáo de Interromper as escu

nal se o processo demorar paro
scH.onduí-.liiiíUSe.jptisiifiniitii
i áuiiti-iM primeira instância, a
I-.iih- liiicicssada considerar
qiieadi-iisrmnãofoiadr^iuada.

tas e de tirar o sial" de aunvrr-

bitodalavalalo.

Cotn fundamentações Rnoe

Ih.iitli-». as padMW
'" '
vam o (ulr de llícilos por consl-

aproetondo supostas Irregular!
il^ili-1; Bobn o fbfido sigilo dos

sas envolvendo a

piesidonto

afastada. Dilma RBWMB '(»"-

tem foro privilegiado.Nancyen

M««IHNMMinr>iM>0iw«»"»*^aii»mM

e^fctie^|emF»uiw^H«><»*w-<iiwt^»<»*i»^^*9ecJotq«
s»K-«wroe.'M^ro»i(f j»*j»c li,**<n»1 putsHUmUimmrtt*
»«i-|>iCwx«l|>nNrri fvtio*.--*! .V"»*4j S*toq»lcrfau«tv*M

»^^!i^^Mn^ui^no:^ wmh cvMMwvíoftre izm €«**•*»«»•HS-Biní .«)i u m a w v ê tm*a»«ai»*»»ea•**•»»*»
dfc EMtft.Ua di r« (-*«K. to (H«r*Ml 1*WV*>J t »~"uteOÇ*H «m
WUjpw>,*j% JOIBto;H e hmmjWPc4i>«a a»JttwJp nanm* ne. '-*»q*^ tK
*•, m * tá** •• *^e*lN»íCl» * «u» toe <»Kw •«-«•»««

QUANDO 0 ASSUNTO É PNEU, NINGUÉM PERDE TEMPO
TODO MUNDO VAI PARA 0 SHOPPIK 1*1»' •J5* r'n •Vi-1 r

KOTALLA

ALINHAMENTO 3D + 4 BALANCEAMENTOS CARRO PASSEIO R$ 80,00
AV.TANCREDO NEVES-PQ 10 PRÓXIMO AREZENDE CAMINHÕES

TEL. 3236-7471 / 3236-5416

SHOPPING DOS PNEUS - MULTIMARCAS -AV. SILVES ESQUINA C'AV. CASTELO BRANCO EM FRENTE AO REI DO CHURRASCO

TEL 3215-2050 I Li- Cachoeirinha S 99138-4200 | Lj- P10 S99225-3099
•J

*v
A6

AmazowiA

posto vano Tarça-felra, v oe maio de jqus

Geral

J0WL

WrMOMiPiriM

jm.

HheHrfe #

EDtTAL DE COWVOCAÇAO

O Pr»pO«r>i»o« Comw*> Espadai paraorganização«ata*,vateo c* 1"
Audaa*»* PúMk» 00 1* CJuadnm**»* *> *>«<*»> O» 2016. «o uao de
ms amnoc** e com lutcro ne L* Complementer oMOITOdeCade

•UPÍJWEMEiélaCt*. REOtOHU. «0*1ESTADOS OE RONDO*eAEACIC

pti rererc QueavuiweWTOlg

Local Ptananc da Câmara do Ujr-cíofci do APanuuVHO
fnd

A.araadOJdeAbrinMSTI -BaeroO?deAMI - CEPn* 76900-

181.

-

"* -

•

^—

• da •'ra*atiytor*d* Tranaporto* -DMTtom* pCCSlB
jA&aan*mvw*e*nmwr.^mi»*&oMOp**iàDr,f*ar2a*.

Editei n* OIOBflS-23

aoctedeM, Bem como todo* McK*oeo*(i) pare partc*>eremdef*laiWe

AuoWKat, quecejeive av»íe< o cweprWwnlo das Ueta*Fe»** deste

AVISO DE RECEBIMENTO DE

HETÍICAÇAO DE HCENÇADE OPERAÇÃO

_ — • »» * ^^eia*6*x
*-*

me» d* 2O0O -A«i 9"-1 * convoce todoeoe eerjmenkMc^anuarK* da

O D.

A3ue*"ra»re»re»R*gli^WrT4W*»C *»*•*• de **uPrano*B».
torre* púbBoD aoa toto>areado* na ecdaçBo OD Edaaj rt* 010616-22.
•wtdaidada Ptoolo Efeeoreco. «j/to te* a**d* cera o dai ti d* tonho d*
201» M m-3*M (to>f»r»o d* BreeHtafOH a aoedura aaao***a**.

aetoa**6&a*aitodaM«A*»«r^*dMR*aíreo»N^».R*ro^-«
•AMA are—Ia *m 22ria40t> **«* cato p«tj*o d* 04 (quato>) «ro. e

parard* data da «atoi***» rereav. a arearam o* rearxda-edo o* -•<»«•* Oí
fdo Wadata, ear* rre*vtancao d» catoo» «toro do anal d* n*.*»***»! (d.
idan<rejtto*o*i*tourB*X&toateed*e«Ai "

Dal* 23 de U«c <!• 2018 (S*8UfW**ei<e)
HorartcK otNXnaeri

A*jrart*-*IO, 10deate»de201«.
Ete* CeMano de sa»e

CootrMOnr Oerel do Munk**>

Em tS da «ao da 201S

RO («re IWn a TamanduaíW Onn !17*r **m d* taaradada foncoa oa*M*

.KttEMAiUAEIRADOl^fcHO
•reyotore SAIMT^CMIC

babava-tot ireMtoçdo «rrer.Jtonw*o t<* anatreçAO «dure* n**-n*re-na oo
'•K'.J»o:.'
fg • « • aoaad* fl*Voto VdHo#*0 *

d** narrava* «o rs (««anda d* pastoreai m%Mftmçta • **>*j*an(ao do*

Orne n'C16-OB.^MJP."!

RONDÔNIA
Om*ntod*E*todo

S«*«odtoctoEMadd*l d*C<*-ira-o l icraçOTS
Oflh*AJ0A BffflfrAj*. 0£ K*JO vHHMO

EOfTAL DSCONVOCAÇÃO
dato***» p*lc»0*r*o»«e<*too o* cre-vacacAoareaatonaoo
a*to "-CS t> andarão» uaiai—a no *aatoaec ao *HnmaOwcpaaBanaSOo>
d»*» e ele fcueWaelB d» beneSdeno co ooa o *re»*ot) «rsOr/a -->

cadeatra da «Mama Üreoo da BaoaHoca **á maxneM*> laipuaeadlaeaj a
a^daia>eda«wa»a>iwedB^aiamotffTiaj>a»eBao«ap»alnnaart " d i t a
ioa*6d»2CiOAoiare>c*rerto*or*m*re***aaW*M

da 30 «a*, a para) da tS (QufeuM d-aa da dau da awafcaolo ds *d*j>, para
ireaja uw. naAdenda da Piewdenda anda aa* ire***» o bananas, da* Et*
èa 1» *M*to(aí flcaooa—areo* p***oe* auedraai ene
baraTo-. rjfarvMc «tomonaVer a'ajatonrtorta do ato oca uaaaiVti
PUiaaUMW*LVeS c

fliuvrrrtit

ramro—hh?tty)

aviso r* ucnA<pVo
A

CoratMio

edital de cobrança
Conddaranue a de*otot** peto* Correto* do o>do da Cobrenoa *r**rn*tr*Bo
•ato 1ASS ao a-dwaça oonalanta do CadaaTo Oo Banana unaOs da Bamftto*

d*

tkluaoAo-

ASupatnaPdanMEataotMdaCoavyaaaiieadcABa-SLPtl- «tototoaaj

dd

Saúd*

Ctl.

:rio?OI5.aaunwtorêTOa*0toL««fi' 10.170.02, .t.l^»to»Jiptla t u n"

R.46aV*3. t caaiiéWaadn o rme M" 0.uaSHirí'T<W?o|h.
lalbretaiaa* iDtaaaaadoi uua •» «i«<aias «utoil/ad* * «(fiire* Uata^Jo.
ru/ao. na l-.m, F.blr«aha N" ete/MU i'Ki(iv-.i N"
•eaMMMi-eevaei*. Hp> m»cb rtitco pau loie i»^srsTMiA or nreiSTRO o* muço *»n* ivrMtHL t putura
AQUISIÇÃO
OB
HATHUAL
«'
CONSUMO
(QUtMICOS

P-*opd*o*E»j"e*d*A[«*> noreaadopor^jro*daaa«o*o6reionBda*fdPoi.
UMar- JtXUUMUFFI. d* OS De «od» d* 3015. pureoatMno DOEo" JTSfl
d* 11 d* apaaB *• 204. tom* pUMceaoa intoiai—dai retorna *o PREGÃO
HETRO-kCO «!*»'*•«'AiSLPejRO. un-a«iadü aaere» do PROCESSO
ADMtNeiRAriVO N* oiíioi OlSWOOTUiS Cbto oWMo t RaQtose d* preço*
par* dHdnbal a Un atMtogac da armamaetoa paia Mandar a* nac—adaaa*
oi SwretaHa d* Utodc d* Aeftc* - 6E JUMW <a>*o adUm o* «natao eMreb

•earetfo na em 2 1 DAOAJWKTIAÍ V^CA« DOOBJETO, no An«>0 1
d* fareto *• *tor-*-o. ;r:S**C»-l^OES ríC»lCA»MÉM6R»». DE CAICWOrjAQÜAMTOAOEl ^Ai»E>Üer>OEOe^(SA*IS-SOllCJTAÇAOOE

ACUSIÇAOCtJUATBtlAl FSfl*vCOt*noAjryr30*tl»fOrTAl(FSTii*And«

*fVa*JUKM • riXAEKM) i MLtCULAS -A*- RAIO-X. vaiando
•ajjadrr i> occMiidsdei du SatTatan* ltuajk»dl d> SaeaW - SSMU&A.

Vi PtttCOS)a«vru>**oia*i now** a«acaaiMadad*taear m"a nova oanaçA*

ABKttll «A UAS FKUFOfFAA: eldMOela, »« * * H OoUTA

l» PRF.(,-Oia->la«v2SI4,a* íeieeb*. fm nada*a. ialartecia* Jaataepa

mm*mtitoemW*'*'#ttm.imc#^*<Mtm**t**»*ariaicmr*y*a)
rtomareoa ova o arfttoí reBScarto aiumuia* d*pon«rel noa wvtomoo* atodAnt-

•ará ndlaafvadoi o horano d* Bnuitw'DF OLTTRAS INFORMAÇÕES: O
tdliaJ pod«rt ia- obedo jueto • Condado freinant** d* !>•*,&> da
Saúde CFL-5A"Jl>t,'3ÍMWA. •— i A. M-g. I.,.,-... 1146 No-vd

* ainda, «ei aianaa^ilo aa art 20 do Daoato Ca*drjtf iY*<2 ÍOSI)6 e *•*». ao

Potto Vdho
cíb&ic^i*.' jtrvnr*. «(«iiovBiC*!

rmnmmu

SALDBSEMtJKA. po« inarneMo ic i*<iPnqp»«*o * tiqaipc de Aaxutv
daaajnada fato A» a,* OCdSlí. pabUcado no DCM d* f 071 da

(ir

riv.?0 ilh. ,k **••-»

frir. a qalata-falra •*•

d* preooa,o«p *aw> aaivnadod* •*-***> oaaa» a aar RS 3 BBO BOI.2» (11**
oo* *** crenpraareK»>• br a —*j*apat•? flrwar
l-bmm* anto que aro 'ata doa padktoa d* •*pu*re»çfc a d* Mctoreoarentt

f4*. doAnai. «a l*i •eesm do^^aaapeeeaubeatptiatoaj^aajtodalaail*

hartHa* *• •> aa 1» . d*. 146 ft. ISh r aaita-Mra da»eak *• Uh.

Pr*9*o, Ac*reeKarto o pr*a\ Hâeknare* aatobatoítooptoa * düanur»da cor

tokfu*n. 469) 1901 29». ou alada peto tat. «^re/.ponovelbo.•o.jaov.hi.
oe pab e-mail: cptoqidpo3^tf>oaTMiLcdea.'*IS A ItoMaeto eoonaaccrt
cbli>rtan«Mr pito iNc warerh*arae*-e«Ofn hr No llip. Fwndn

tam* p*ya*dto0'd*A"d4Od*20^d,i*e»TiauH*a(TtoieJtod*BralBa -VI
arravd* 00 ato —w gaaoiaaitol *n> f

PDr» \WnaAW). « d* reato d* 20t»

Mioacipalde S*Od* *l*. da I.ftckacaa: 62*612.

dare» a nao locaeraOto *o ba-ateano o-. ***** avotopieto ccrea—i» oc

Cai—«o do satorn* UMoe da Sa-eOciea. aa> o«i«<tTwi|> ao ahpoato r->

an íl. dal» innauitrcar IH do RaayanMrai na Pnfnadnia Soda*
•H—da pato OaoM> XVAM. íumo. a»a) >»j<aaaad>><*) abaM>. o
pra» da W «a» cantddaa ridai parir da puftaceeto daata «M-. pare
••a^a-ia-lo pa»a*<ar« 0o datec pa- "ato da OUa aapacAca IQPSotCPUj

...(••'i-,';

•oeeietmajiiji,

Mt«

d

aaam»Qra<dadoiia»»dadai)^aa<t**a>faaaeiBM,a«to
São* m
>•*—

«• fnana» o Mnatcn Matuma owa a na* raa»«rdei*r*a da*

• JUOrCbVmO
Itdkto» e* Jeaatc* do E audo d*
laue* **»«i>«Mdj* ato Bafe** de

aam aba») a* eaoiuio an 0**3a Ame c«* owbjx* u-oal ewn

pa*a*djdada d* «idMBle d* rn*M d* detodOf no Cad—to leaweajiia doa
CtotBM "*a OilaeM do **k> PU*» FaflW - OIOIN

josE saivwo . êCKFCio 8an»s*3*uv* - wc* w

*«ví n -

PWCS5SC. )S9B2OlOJ8O70lS-t0

f«*JWCeWLfcU»ttWSANTC4FWBlER*.BENffKX) Br^lS0777*2-'
- 'ju iw m ?? s?a.o3 - pnooEBao vm>mvmnm*&

fvareCtoal

EDITAI. DE VENDA JUDICIAL
tare Crento n 12 locebad* na AoreUia Ranaaow BR *JS 12 Kei arena d*

02 M de W com «•* da or (*m*| Racerea,oe* ré* redaaa** rnatoo*'*a*r.i
W t o «toananada 76001*2 « a t o t o i

RONDÔNIA

<dJM«K>Ae4<bTNA(urQ«rovtiHO to

*itmifb.»B.

SuaaeanseicBiMM daC**v*«*ts:ri7<0ES

EDITAL D€ DEFESA

CMtoM l*jáa> *a*toCatoa«a.
AMbaoto "tol RI tuaOOaOOitarto evntamlreatoíare 10 Ü3014
tp^fmireOiiieeiiaidiiLedfajaunoea,*».*»" 4432
-

TM»y™

M

Cttiaüa^axR*i)j*H*j^p*iij*Ci**Pado<A»d*dalaat«reayto

P8o>.ei»eOr»«»h' OBW016SUPH#ÍO T^»Utnc*Pnv>pttmr<
PtocaiUDAavralHrafrw CM 17(I0tOM-0DDIIOrriS
Ocaato; flanam da Preaaoata taura a wrwitM amando da ejBM d* a**>

ao aJatotopo ufajtana* da Cadjaac (to SUena iiu* da oareacaia oaiice * 'vo

Auto* 000)7482? 2011 «23 001*

lecaBaçtoa-1 aWlaÉauou a>eo axaucu aft—• no anaarodo a—i» Úico

Ore**. e-aa**o O* TB*) EntoudKle)

d* ft*-^a- ad* Aorandato bajtaaMtonoo a itièi da cmeaoanaln* a»
oj^-rre»»B>dBtPalDr*a-. Hd*I.aWM» d.ldir
«,«•«:
atáfei
M*

raenard» B*r*» dereaaaBnreSÂ-. BASA
A«O^Mr»to*w**Q«jrn*aGtoaa -OABíROSÍO

CP» n rSOS-H «5220

*«*da*i.^B9dadaNo*cbf*:*o.»'«la*-«*«**«

riamaro* nacaatoV *• 4a MM aa ^Madaa da 3*<**l*-* Eaiadual aaS*Ot»*

* ire«i*aaadj*«t*jia*jeaa WaHai da* d

H»!* H l*£ 4B. CEieHWOH POC COMOfC MMP. MCO* M*l*0,por

^

par«do da '7 (de**)•**•• *a*to da ses*l>*IO. Mor E*ftnado. Rí

11H637SI6 r^aa*A6atw>OtC*CTHA»0aO(*l>ie.dl>J*Jdaei|ajfcV} Fwaaj) DalPfc*» •*•**• c*n»aarej|ao.ni

Vdnwflto Mc* auto* naQepnila prova da *a ili as da Orei ato» recureo
DONArOlOPÍS WBENffOO 079IT6SIS»

CH8POí*jB1D*DE 00 ED(l*l anaata a -MraMdaa 0" 30»w M i3rt30™>

pandanta Seanrdreto fadado n* dai* ai •»•**•
rea)trjr-*rpd no pnn>*K> f»a OW toéeequanta

VI*tore>ftO. liOS.»«

.íorarto d* itarwomal d* a*gund* a arda-ton n* Sad* da eüPEL ou. oneaiuawaniara ardeaca •drai>wraw.ipalf0djpvtti' CUraa tdvmaoMa «rava*

pare

van» datdal. reta

EuEoaarekjM 9 Moram <*•*» da careS*o. aamoto

oeMatois* lO>3iee32IS*J18
PwKVatodIO Mda*ia>aa*WW

RONDÔNIA

d

•oocn juotcautK)

POOOI JUOaCtWtO

MeMl d*JHtffl doEaiado daMjSSpbI

leaaXJtoALDeíUsr^oowtAOooeiioNOOreiA
LAUOA PAOfiOaKU DA DO OuUbO DA JUSTÇA

ea cr-»™** ucnaçees

^

EDITAL DC VENDA JUDICIAL

•t*^»aWa»<ir**eCaTO*ie!*»C>d»ardaaUfl»aoaaa- SUKL —» «o rapraaaraMa ptr ma Cv»—Ao E a*aO« a* ücaaçdM • CB_ ionaada py *aOo*
l>tre»*--«»PuB*M(to'i*L>OÊBm2dOJiOtB. wnapuavoeva'ar»•**(»

* p**Bo a* %4W*i*xcdnaa d* Orne*» «a OaalM PUbacoaMrmnaaaMa StXatsp. . » . *, Pnxaa» Admnaaatto tf ll«OWI0O0fZOíe.8UOESP.

arSiaçtoiMnxid^kl^-fl-C^í^aríMPlWc"*»!!"* dW0ie/OEL«lf>ei'
KL do rao ^aetwr i»c-«* ne tome da aa*oj<eo Mr*. aaD * ra**** d*
•*«***»!* por preço «MM para conMbjea* o* andra* da paapaoaajB* pare

pwawalB de**rdoa» wcfuooa da oceaooad». d* acordo <©m* Lai FaoaaM n"
>2 TXiWJ • d* 'o™* ooreptaetoMai daa Laia r»«afiSOtan. I* Eatadnal
2^1*0011 alaiQar*d* Uo*^ain-tBS*^|g^ a raa>*J»to^*-ag!)aa.t>a^

ff^*jnre*natodBj(ioalp>*aiia*o4ai n* MtogiadoEddM, aaw*ar*a*a a noa autaa
ao Pr-ooare Ad) rerenraUa ao* oSaeo

0 feMd na rflaore • aam «xarni*. podara »«r ob*»o «*• 07>30mKi a* 1»i 30n»n .
naHÇ*^0««*a*b>/a^r.aS«*d*9«J^.alV*C*n.««re«taTii^n'!9et.
PaaWaSlaMaie»* B«to»HtoPacaa*»to*aa 7-Anda- BaamFadrttVa. CfP
»am«SIamPo"oV^»io*»0. Süatoxa |0X)t| B»U1HI3B t-aetoW* «pra-

Mrtoçao do aaaBBjBMeai«actopoeto aaneda* do* cuaiM da rerroaucào no «(bW
*aR|*Q«ldf»ei*anMlaaj«i.náareanibiSBJl>ai. *to»ordoOOveitvJPOESIA
UOrjfcl«j»<>0>*AlC-rea(e iqOUrvs.Sawodr.BRAM SA. Agantla /7V-X.

Pato ptaaa-a* 'ar a*Mr a Beoa oa «••aiaaaajm o»a a WM" Adu da Ofato da
r Ura CM toma púbaco a reaHapao da varela do bam paMwaaa a» HAS»
PÜBUCA a aaou/oaacpu
DESCRIÇÃO 00 SEU tomei rend dtotooanadP Lato n* SJ •**> 07. OtoM

PRAZO. MDVUJ

Ae*> de Execução de leu» Exraf-diül
l^»É*lJVOe:CrB*r>ODOEWfari*lX>ABAICOREL^^
BMtelBM

•d*J>*>
a*top?e»otoreojjw»atondot*>M>PEWrê>aAa*

OnreTfdjiara. tooaRtado aee* aa Hnnaa «5 a «O rait a* •*&** HV90, com are* da

I ri* aW >**«•» *m ChaWneuapfrAO *re»>aiA»tono OW ttcal «en-nra»
M^SirAiOO.DartolRagMOa^^-r^a^»V>aUV*i*t20-C^d*»*aW0
avaiiaçAo rs7S.i23^(S*re->eid*»onooareoa*Miiiei *ofcotol n u »
* *V*a a **• i**to * »W* a (*>os oantotoa)
nATAOAS HASTAS 1*P>aca Ohdar^todoSOieaaflfiontoT-PrBga 27dea«V«
aa20iaa*9hoBM

OBSERVAÇÃO Nao aando poaanel * **n*oto paaaoaldo oaotada So* o

o»»waaatoto»totoiia*o«i*o.rto»*lido»Pa^eJteíar»*pareagararrêa*

atAÇAO Oí

laiana a,*. U.

bredia))», d»o*aa*6 —ereadm, CP* f eOB.rr» Mi ar. reaManto * aetumuaa
f* «V* RtoAle.. "• 131» Berre Sator Oí Ojna^íO,«• aa artoprdM«tadatofitoato
u*w bHMD arev. w «
A»rt«*>n-OD3297e«2O»a22 0O2'

Ac*D EtoMkjOtod* Tfcto EJ*nàa»oM

reaawo totonadapar aaa* reato

Autor S^to-da Amnareji $ A 6Vto

M..aj«to UMoeilonoc daObrera OAB lOk*
•uu 11 .-una Ouda M* • Ov*to*

«**OR rí ?S7» i* (vinte { Ctaro ue_ s£ ikento f \ovent.reais E
d* tiruL—toa en *SraM*na 7" ítora CUre Ce*2 FM a eareo do aavanalanta a
buaca por —to—acea* aobre o Mrr>Aa an raareoa* tola ibw DdldJJXdvS**d*
'ato* a>aoig*a* gfv**, ttopeatoa, auaa. dantre ou*o* »- n*o coreto-n are aUB»
l^ocareo

0O0M«*«?J'3«.320O14

CUaaa CU%»eeMfcKt01X9tNlbr(wA

ASwaaDrag^^aicoC*to^**3l««iooro'**r»a.(i«*aJV>wci,iO*«. aa

&L*re4*dO OASrtRAJdOSOjWClAacuw-

QUATORZE CENTAVOS)

DESPACHO ' fM»0 O pedOO d* " 3*

_

I^^.C«aMaLiK»anaOutoH»a-«re-re«*.*)P»**inc*^*'ia>>t«>fV: crer

paire—fa to**rtaa no* art T".>no*o I ♦ an. a- *-*» IV. antooad* Ia 8 830*0
.aaapa*90«*30*M* i 1 Coato
rao ito ro* *Lf o* aara-aa oa aiatucao O djua

Euou*r«' *VV*CO tWAUWÕMM V* * fwPo*

f*ao po-ore,o* naa—r ojreaor «apaoM a*atamuea*. Z Ptoo*d**a * etoçea
oofc**»oytooBAdtonOu*»fio*aíJ*reoo*rermaoo*« M Exreçaaaocacaaairei.
a da rere-.-o da »1*
iVauaf

Locto para i^atoaglo do ato •Amo de Fòiua. Oa* Lmmf agurela*. A. I (*r latanare n
4*32 JwdX»AireVie*C8" 'TMeoooovarMra-RO

ddPnapc*

paaao* i-tica da dV*i:o pnyado C74PJ

|d laeeiaUOOOl. <-p-i*o» no Rw* Rto **>. "• 'J'9 SalC*02*U>aaMOLe*l

COUU*«C«ÇAO Sao barendo atomear lane* Igualou aup*no' d m»*^*. **r*
•"•maiado pn ujuam mmoi preto Mn(*r. <!*•>• qu* • <rért*n*o •*<• v>Oba.1.O

•B—èa da Ovaa daKatuWaartu QAHE - Oomniantoda Ajrec*aacfc E«b>toai
O*. Bja**aMiawta. «Utat** de andaraoo WÊtÊÊÊÍtAare^JOfWaawagir feial
ija-uotnai (Nvano o* ttonoiyul na aaia o* k(*#** d* 5LF& no t r x t w

EDITAL DE CITAÇÃO

Juat d* Dlre*»-

VNtiana-RO 22 d* atrt d* Í0I8

Porto VdTioRO. ia da ma» 0* 2016
tiLvut caetsmo Rooeaoua
PieedanW CEtSUPELRO
leal MWQM0»Po<uM* -• 00* da 2MmDM

«torto Jo*d ktodM* Omauoai
halvl Judtoial. Cad. 22116.

> íOld

\0cfto(r AoarerO» Cid

i » « B*ren*l

«o* aaalna por ore*- da awr Maa d* D-ado

ti

5g
AVISO DÊ LiCnAÇAO

AvsooeucrTAçAo
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS *^
Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ata de Reunião

1. Organização
Número:

02001.000129/2016-17

Data:

20/05/2016

Local:

COPAH

Hora Início:

14:30

Hora Fim:

15:45

2. Participantes
Nome

Instituição / Área

Pres

Fernanda Mayumi Takeda

COPAH

Sim

Beatriz Magno Moreira

COPAH

Sim

Verônica Moreira Ramos

COPAH

Sim

Gabriel de Moura Schreiner

COPAH

Sim

Nelson Takumi Yoneda

COPAH

Sim

Bárbara Luciana da Conceição

COPAH

Sim

Virgínia Lauria Filgueiras

COPAH

Sim

Gabriel Angotti Magnino

COPAH

Sim

Ana Luisa Nunes

DNIT

Sim

Karl Franz Kperner

DNIT

Sim

Endereço
Eletrônico

Telefone Rubrica

3. Assunto
USACE - Hidrovias DNIT

4. Referenda

5. Pauta

N/D

6. Texto da Ata

Foi realizada apresentação, por parte dos representantes do DNIT, sobre o contrato feito
entre este Departamento e a USACE, com fins no aprimoramento da gestão hidroviaria no
Brasil. Adicionalmente, foi informado sobre a possibilidade de envolvimento do Ibama no
desenvolvimento e aprendizado que ocorrerão no âmbito desse acordo, incluindo
workshops, treinamentos, visitas, etc.

O Ibama se dispôs a colaborar, para tanto solicitou que o DNIT encaminhe cronograma e
pauta dos próximos eventos, para que possa destacar equipe participante.
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I

7. Pendências e encaminhamentos

|Data Limite

i

|Responsável

Nenhum Item de Pauta foi Informado!
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Ata de Reunião

1. Organização
Número:

02001.000154/2016-92

Data:

08/06/2016

Local:

COPAH

Hora Início:

09:45

Hora Fim:

11:30

2. Participantes

Instituição / Área

Pres

Gabriel Angotti Magnino

COPAH

Sim

Beatriz Magno Moreira

COPAH

Sim

Frederico Queiroga do Amaral

COHID

Sim

Nome

Leudo Buriti

SOPH - Porto de Porto
Velho

Endereço
Eletrônico

Telefone Rubrica

Sim

Bruno de Almeida Ribeiro

Min. dos Transportes

Sim

Eliesé B. de Carvalho

DNIT

Sim

Antônio Caputo

DNIT

Sim

Airton Somavilla

Marinha do Brasil

Sim

Guilherme Abbad Silveira

SAE - Sto. Ant?nio Energia

Sim

Maria Luiza Almeida Gusmão

ANTAQ

Sim

Marcos Maia Porto

ANTAQ

Sim

Rogério Menescal

ANTAQ

Sim

3. Assunto

Sistema de manejo de troncos (rio Madeira)

4. Referencia

/

5. Pauta
n/d

|6.Texto da Ãtã"

j

1. Iniciada a reunião, foi realizada, por parte do representante da ANTAQ, exposição da
problemática da transposição e dinâmica dos troncos à deriva para o setor aquaviário,
sendo levantada a necessidade de atuação para resolução dos problemas.
2. O representante o Ibama acrescentou explicações técnicas sobre a dinâmica natural e

outros conhecimentos oriundos dos estudos de licenciamento, bem como sugeriu melhoria
IBAMA
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no fluxo de comunicação.

3. O representante da UHE Sto. Antônio ressalvou que deve haver participação de
representante da UHE Jirau. Além disso, que a partir de maio/2016 entrou em operação
um vertedouro específico para o transpasse de troncos. Também sugeriu a elaboração de
um protocolo de comunicação e ações para equacionamento do problema.
4. O representante da SOPH (Porto de Porto Velho) relatou os problemas diretos sofridos
não só por este empreendimento, mas também dos demais portos da região. Destacou o
afundamento de uma balsa de milho em ano anterior, bem como, a possível utilização da
madeira em usinas de biomassa que se instalam na região.
5. O representante da UHE Sto. Antônio relatou que ocorreram situações em que o
desligamento da usina gera uma onda reversa, o que pode ocasionar o rompimento das
proteções anti troncos (log booms). Sugeriu a execução de um fórum de discussões para
encaminhamento de ações e comunicação para resolução do problema, acrescentando
ONS e ANEEL.

6. O representante da Marinha frisou que as soluções devem ser multiparticipativas, com
o estabelecimento de ações por todos os envolvidos.

7. O Ibama manifestou que o nível de articulação necessário vai além de suas
competências, mas que dispôs a colaborar e atuar no que for necessário.

8. Quanto aos compromissos, o Ibama se comprometeu a reunir-se com representantes
das usinas Sto. Antônio e Jirau, mais o ONS, para melhor compreensão do tema.

9. O Ibama solicitou que se faça, entre os partícipes, aumento do nível de comunicação
com a Marinha.

10. Quanto à ANTAQ, foi solicitado que esta entre em contato com representantes dos
setores interessados, para coleta de informações e sugestões para equacionamento do
tema.

11. Posteriormente, o Ibama sugeriu a realização de um encontro amplo, para finalização
dos encaminhamentos sobre o tema.

12. O representante da Marinha frisou que eventos previsíveis, que possam impactar a
segurança da navegação, devem ser avisados à essa instituição.

13. Adicionalmente, o representante da SOPH informou que dia 10/06 haverá em Porto
Velho o 3S encontro tratando sobre o tema.
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|Data Limite

7. Pendências e encaminhamentos

Responsável

Nenhum Item de Pauta foi Informado!
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de julho de 2016.

DIGITALIZADO Í40 ÍBÂIÀ

Thomaz Miazak de Toledo
Diretor de Licenciamento Ambiental

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

Assunto: Hidrovia do Madeira - Solicitação de Renovação da LO n° 580/2

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 Renovação da
Licença de Operação - LO n° 580/2006 (Retificação), referente à dragagem de manutenção
da Hidrovia do Rio Madeira, para manutenção do calado mínimo do canal de navegação.
2.
Na oportunidade, solicitamos que a renovação desta LO abranja um período de
cinco (5) anos, o qual concomitante com o de execução dos serviços de dragagem a serem
contratados.

3.
Solicitamos, por fim, agendamento de reunião com a COPAH/IBAMA, com o intuito
de discutir a revisão das atuais condicionantes da referida LO, uma vez que estão sendo
tratadas outras propostas de atendimento junto a esse Instituto, antes de efetivada sua
renovação.

4.

Colocamo-nos à

~~

disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam

necessários.

Atenciosamente,

ífc
André Martins de Araúj

Diretor de Planejamento e Pesquisa/Interino
SAN Selor de Autarquias Norte Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone: (61) 3315 4000
CEP: 70.040-902 - BrasiliaUF - www.dnit.eov.br

CNPJ: 04.892 707/0001-00
Jeú de M Cardoso - Ramal 4105

VÃO Cw^«J2^aXcl

QR/ol-fioic

LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
Renovação de Licença de Operação - RLO
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 Renovação da Licença de Operação n°
580/2006, refere-se à dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, para manutenção do calado mínimo do
canal de navegação.

Declaro, para os devidos fins, que o desenvolvimentodas 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: 30/06/2016

1g£55"d

Este documento foi gerado pelo Portal de ServiçosOn-Line do Ibama e tem valorcomo 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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INSTTTUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ata de Reunião

Número:

02001.000184/2016-07

Data:

05/07/2016

Local:

COHID

Hora Início:

09:00

Hora Fim:

10:30

Organizador:

Frederico Queiroga do Amaral

Nome

Frederico Queiroga
do Amaral

Eduardo Wagner da

Endereço

Telefone

Rubrica

COHID/DILIC/IBAMA

(0xx61)3316-1595

COHID/DILIC/IBAMA

(0xx61)3316-1595

^y

COPAH/DIUC/IBAMA

06133161794

Instituição / Área

Pres

Eletrônico

Silva

Beatriz Magno
Moreira
Edson Seiti Kikuchi

Santo Ant?nio Energia

Bruno Carvalho Melo

COHID/DILIC/IBAMA

Veríssimo Alves dos

Energia Sustent?vel do Brasil

Santos Neto

Edio Laurentino da
Luz
Guilherme Abbad
Silveira

(0xx61)3316-1595

?crt

Energia Sustent?vel do Brasil
Santo Ant?nio Energia

3. Assunto

Transposição de troncos pelos UHEs Jirau e Santo Antônio e navegação no rio Madeira

4. Referencia

5. Pauta

Transposição de troncos pelos UHEs Jirau e Santo Antônio e navegação no rio Madeira.

]

6. Texto da Ata

1. A reunião teve início com a exposição, feita por representante do IBAMA, sobre os

problemas apresentados pelo setor usuário da navegação no rio Madeira através da
ANTAQ, onde este indica que os operadores da Usina de Santo Antônio descarregariam

grandes quantidades de troncos, de maneira que formariam grandes balsas de troncos e
detritos que impactariam a navegação a jusante do UHE e os portos do rio Madeira. Foi
explanado que na reunião com o setor o IBAMA se propôs a conversar com os operadores
das usinas, de maneira a se chegar a um entendimento sobre o que vem ocorrendo e
IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

encontrar uma solução para o fato.

2. Os representantes da ESBR e SAE informaram que até omomento, durante aoperação
das usinas, estas ainda não operaram em uma situação em que todas as comportas dos
vertedouros estivessem fechadas, pois há a restrição da linha de transmissão que os

impede de aproveitar toda água disponível, tendo assim que verter grande parte da vazão

do rio Madeira, e que desta maneira, ainda não houve acumulo de troncos e utilização dos
sistemas extravasores/descarregadores de troncos, que proporcionasse acumulo de
madeira que formasse grandes balsas a jusante.

3. Informaram ainda que na cheia excepcional do período 2013/14 foi o único evento em

que houve acumulo de troncos devido aalta vazão houve oacréscimo no montante d_\

troncos transportados pelo rio Madeira, o que provocou a formação de balsas de madeira
que desceram pelo rio.

4. Orepresentante da ESBR ponderou que oevento de troncos se acumulando nos portos
da região de Porto Velho não é um evento recente, mostrando fotos de 2007 de um porto
da cidade totalmente tomado por troncos e entulhos carregados pelo rio Madeira.

5. Orepresentante do IBAMA ponderou que há necessidade de elaboração um plano de
comunicação entre os UHEs e o setor de navegação do rio Madeira, de maneira que possa
ser informado de operações e eventos anômalos que possam formar grandes massas de

madeira que possam trazer riscos à navegação. Esse plano de comunicação deve ser
funcional para a situação atual, onde não se turbina toda água disponível, como também a

situação futura, onde as usinas funcionarão plenamente, com reduzido vertimento de água
pelas comportas (apenas abertas para vazões acima de 27.000m3/s). Também foi alertado,
por parte do IBAMA, que após a geração comercial estiver em pleno funcionamento >

deverá ser montado um plano de monitoramento do acúmulo de troncos nas duas UHEsV
considerando as características operacionais exclusivas, de forma subsidiar decisões a
respeito da comunicação e do manejo de troncos.

6. Ficou encaminhado que os operadores de Jirau e Santo Antônio deverão elaborar

conjuntamente, um Plano de Comunicação entre os UHEs e os usuários da navegação
fluvial do rio Madeira, no qual deverá haver um protocolo a ser seguido, em caso de
eventos anormais (cheias extraordinárias, saída do sistema interligado, entre outros
eventos atípicos) que propiciem a formação de grandes massas de madeiras a serem
transportadas pelo Rio Madeira, que possam trazer risco a navegação, bem como de
situações ordinárias de transporte de madeira pelo rio.

7. Este plano deverá ser entregue ao IBAMA até o dia 22 de agosto de 2016. Oplano será
analisado conjuntamente pela Coordenação de Energia Hidrelétrica e Coordenação de
Portos e Hidrovias do IBAMA, para posteriormente ser apresentado em reunião à ANTAQ
e usuários da navegação no rio Madeira.
IBAMA
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7. Pendências e encaminhamentos

Data Limite

Responsável

22/08/2016

SAE e ESBR

Os operadores de Jirau e Santo Antônio deverão elaborar conjuntamente e apresentar ao

IBAMA, um Plano de Comunicação entre os UHEs e os usuários da navegação fluvial do
rio Madeira, no qual deverá haver um protocolo a ser seguido, em caso de eventos
anormais que propiciem a formação de grandes massas de madeiras a serem
transportadas pelo rio Madeira.

I

IBAMA
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

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

www.ibama.gov.br

COPIA
OF 02001.005846/2016-27 COPAH/IBAMA

Brasília, 30 de maio de 2016.

À Senhora
YONARA PATRÍCIA PRADO LOBO

Coordenadora-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN Q.03 BI. A, Ed.Núcleo dos Transportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040902

Assunto: Hidrovia do Madeira - dragagem de manutenção.

Senhora Coordenadora-Geral,

1.
Em atenção ao Ofício n9 492/2016/CGMAB/DPP (protocolo nQ
02001.005659/2016-43), informo que o plano de dragagem para o ano de 2016, no âmbito
da LO n° 580/2006 (2a retificação), foi avaliado pelo Parecer nQ 02001.001810/2016-74
COPAH/IBAMA (o qual pode ser consultado na página eletrônica do Ibama).
2.
Ressalto que a aprovação do referido plano depende do pagamento da GRU
(anexa), em relação aos custos da LO nQ 580/2006 (2a retificação).
3.
Adicionalmente, em resposta ao Ofício nQ 299/2016/CGMAB/DPP (protocolo nQ
02001.003360/2016-54), esclareço que os requisitos à aprovação do PMAR encontram-se
em discussão, inclusive em vista da proximidade do período de renovação da LO n9
580/2006 (2a retificação), a qual vige até 31/10/2016.

4.

Coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

ORIGIMLFOWSSMDO
BEATRIZ MAGNO MOREIRA

Coordenadora da COPAH/IBAMA

IBAMA

pag. 1/1

30/05/2016-17:01

DNIT
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

li
I CGMA8/DP'* !

Ofício n°. /c, 5ié'/2016/CGMAB/DPP
Brasília, J ^ de novembro de 2016.

ÀSua Senhoria

Ç Q P [j

Rose Mirian Hofmann
Diretora de Licenciamento Ambiental

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Assunto:

Hidrovias solicitações de reuniões com IBAMA.

Anexos:

Cópias de e-mails CGMAB.

Senhora Diretora

1.
Vimos por meio deste ofício diligenciar a senhora Diretora sobre a
necessidade de reuniões com este Órgão de Meio Ambiente para tratar sobre diversos
aspectos referentes aos empreendimentos hidroviários executados pelo DNIT.
2.
Em anexo constam cópias de e-mails com solicitação de reuniões que não
foram atendidas. Nesse ponto, cabe aqui ressaltar a importância da necessidade de
reuniões sobre as hidrovias a seguir listadas.
3.

Hidrovia do Rio Madeira.

a. Está em discussão técnica entre DNIT e IBAMA providências a
serem tomadas de modo a flexibilizar o licenciamento ambiental
MMA/lBAMA/SEUE PROTOCOLO

u Documento -Tipo„^.OÍlL'
| N». C2001. O20 \^\$/2Q±ir£?J>
Recebido ern: iA/ll/202b

de hidrovias. Isto ocorre pelo fato de que os serviços de dragagem
devem ocorrer dentro do período de "janela hidrológica", ou seja,
o período adequado em que as condições climáticas de estiagem
determinam a necessidade de dragagem de modo a manter o

Assinatura

gabarito de navegação apto durante o ano todo.

b. Pela sua particularidade, os trechos a serem necessários a dragar
em cada ano são conhecidos proximamente ao período apto a
dragar, dificultando o correto fluxo dos documentos e aprovações
necessários à execução da dragagem propriamente dita.
c. O DNIT se encontra em fase final de homologação de dois

contratos para a realização da dragagem e supervisão e gestão
Setor de Autarquias Norte | Quadra 03 | Lote A

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

r^

Ed. Núcleo dos Transportes | CEP: 70040-902
Brasília /DF | Fone: (61)3315-4000
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Coordenação Geral de Meio Ambiente

ambiental para os próximos cinco anos, com previsão para início

30/í//3üfé

da dragagem a partir de abril de 2017.
d. Procede que, em julho do corrente ano, por meio do Ofício n°

„ ÍAngort!

956/2016/DPP, foi solicitada a Renovação da LO 580/2006 (2a

Coordenadorde Porto»

Aeroportos eHidrovi«s-W«M»

retificação) com marcação de reunião para discussão de adequação
das condicionantes da LO vigente para novas condicionantes.

COPAH/CGTM0/DIL1C

I ~-'

Adequações estas conforme vem sendo tratado entre IBAMA e

CUv^<-*XCaX_^ vi

DNIT, por meio da proposta de Programa de Monitoramento
Ambiental Regular (PMAR) encaminhado por meio do Ofício n°

ri

299/2016/CGMAB/DPP.

Lò"\cv-i

C(S>A-<-Ci

>-

e.

Dessa forma, faz-se necessária uma reunião técnica com o IBAMA

para afinamento entre as partes para uma renovação da LO em

r

acordo com o que vem sendo proposto.

Ooo í(jl(*ui*j fYU3>-. 4.

Hidrovia do Rio São Francisco.

C^?,í>> £s4 .Hc^^v^ .

a. O DNIT se encontra em finalização das complementações do Plano
Básico Ambiental - PBA para obtenção de Licença de Operação
(LO) para as atividades de dragagem da hidrovia, e vem tratando

/yvec.

a^oL^o-Ç C**>

com a empresa contratada para ajustar o PBA de acordo com os
apontamentos do Parecer.

b. Em linha com as propostas de Planode Monitoramento Ambiental
Regular para a Hidrovia do Rio Madeira e Paraguai, este DNIT
tenciona expor à equipe técnica do IBAMA uma proposta de
adição de Programa no Plano Básico Ambiental da Hidrovia do
Rio São Francisco e afinar com esta equipe as metodologias

adequadas de modo que atenda ao solicitado em parecer quanto à
expansão de malha amostrai para o monitoramento ambiental. Por
estes motivos solicita reunião sobre esta Hidrovia.
Hidrovia do Rio Tocantins.

'Gabriel An»oíti MupmO
Coordenador de Portos,

Aeroportos e Hidrovias &M*têrC0i»AII/C(iTM0/D!LIC

a. Está em andamento o Contrato RDCi 245/2016 para a Elaboração

dos Projetos Básico e Executivo, das AçõesAmbientais, bemcomo
a Execução das obras de Derrocamento para a implantação do
canal de Navegação na região dos Pedrais (Pedral do Lourenço) da
Hidrovia do Tocantins, no estado do Pará, nos termos do Edital
RDC eletrônico n° 0449/2015-00.

b. Informamos que em outubro foi protocolado Plano de Trabalho

para Coleta e Captura de Fauna e Flora abrangendo as atividades

DNIT
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TRANSPORTES, PORTOS
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Coordenação Geral de Meio Ambiente

a
de Derrocamento e Dragagem, para o trecho de Marar:4''
Baião/PA da Hidrovia do rio Tocantins, conforme solicitadopélo

COP

•©

IBAMA.

c. O contrato em comento abrange ações para o Derrocamento, e o
Licenciamento do trecho é para as atividades de Derrocamento e

Dragagem. Em reunião ocorrida em 08/09/2017, o IBAMA solicita
definição do objeto a ser dada continuidade no licenciamento,
considerando os desdobramentos possíveis. Assim sendo, solicitase reunião com IBAMA para o DNIT apresentar o Projeto da
hidrovia e do Contrato em comento e sintonizar os entendimentos

em relação ao processo de licenciamento ambiental como um todo.

6.
Dessa forma, este Departamento solicita reuniões sobre cada hidrovia com
a equipe técnica do IBAMA para conciliar os entendimentos e possibilitar o correto
andamento dos empreendimentos que executa com o seus respectivos processos de
licenciamento ambiental. Sugere-se que ocorram, de preferência, durante o mês de
novembro.

7.
Sem mais para o momento, estamos à disposição para esclarecer quaisquer
dúvidas pelos seguintes contatos: (61) 3315-4185/4491 e também pelo email
cgmab@dnit.gov.br.

Atenciosamente,

Angelf
Coordenadora Geral de Meio Ambiente
\
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Re: Solicitaçãode Reunião - CGMAB

https://correio.dnit.gov.br/owa/cgmab@dnit.gov.br/#viewmodel-K.

Re: Solicitação de Reunião
copah sede <copah.sede@ibama.gov.br>
sex 04/11/201610:22
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ParaCGMAB <cgmab@dnit.gov.br>;

Prezados Senhores,

Solicito o encaminhamento dos itens a serem tratados nesta reunião, bem como seserá necessária a participação de analistas
dos meios físico, sócio ou biótico.

Att.

Rosângela
COPAH/DILIC/CGTMO/IBAMA
61 3316 1392

Em 03/11/2016 14:52, CGMAB escreveu:
Prezados Senhores,

Deordem da CoordenadoraGeral de Meio Ambiental, Dra Angela Parente. Solicitamos agendamento de reunião
com a Dra Beatriz.

Pauta: Condicionantes da LO. 580/2006. Hidrovia do madeira.
Participantes: Dra Angela Parente, Karl, Jonny e Vanessa

Sugestão de datas: 07/11 a 11/11

Coordenação Geral de Meio Ambiente - CGMAB
Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
(61) 3315-4185/4491

1 de

07/11/2016 09:08

«M 2SASC0

RE: Solicitação de Reunião - Fabiana de Morais Soares

https://correio.dnil.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageltem<Kit.

RE: Solicitação de Reunião

'•^C^XinfX.COPrWScOE'^
§ Prcc: (ÍA3 ftk
ns.: \m

Angela Maria Barbosa Parente
qui 11/08/2016 07:50
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Para:Beatriz.Moreira@ibama.gov.br <Beatriz.Moreira@ibama.gov.br>;

Cc:Fabiana de Morais Soares <fabiana.soares@dnit.gov.br>; FernandoVictor C. de Carvalho

<fernando.carvalho@dnit.gov.br>; Mirian de Fátima Leocadio Gomes <mirian.gomes@dnit.gov.br>; COPAH - SEDE
<copah.sede@ibama.gov.br>;

Prezada Beatriz,

Dessa forma, solicitarei duas reuniões. Assim, estarei enviando a pauta ate segunda feira, pois hoje
estou viajando.
Att.

Angela

Engg Angela Parente
Coordenadora Geral de Meio Ambiente/DNIT

SAN, quadra 3, bloco A, 4? andar, sala 41.17
Ed. Núcleo dos Transportes - CEP70040-902 - Brasília/DF
Fone: (61) 3315 4191 | Celular: (61) 9427 2892
E-mail: [angela.parente@dnit.gob.br]angela.parente@dnit.gov.br

De: Beatriz.Moreira@ibama.gov.br <Beatriz.Moreira@ibama.gov.br>
Enviado: terça-feira, 9 de agosto de 2016 13:54
Para: Angela Maria Barbosa Parente
Ce: Fabiana de Morais Soares; Fernando VictorC. de Carvalho; Mirian de Fátima LeocadioGomes; COPAH - SEDE
Assunto: Re: Solicitação de Reunião
Boa tarde, Angela,

Pelo que entendi, a reunião seria de natureza técnica. Façam, por favor, uma sugestão de pauta desses
pontos (detalhamento dos assuntos a serem tratados) e marcamos a reunião.

Entenda que a minha resposta deve-se ao fato de recebermos diariamente mais uma solicitação de
reunião, sem que exista na maioria das vezes um objetivo claro ou necessidade, pois os assuntos podem
ser resolvidos de outra forma. Quando marcadas, acabam acabam por nos onerar.

Com as informações que você deu, entendo que é interessante fazer a reunião sim com as equipes. Aqui,
temos equipes diferentes para Madeira e para Tocantins, então seriam reuniões diferentes. Nas datas
inicialmente previstas não seria possível, mas posso ver a dispoibilidade das pessoas aqui e sala para a
próxima semana.

Grata pela compreensão.

Ide 3
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Beatriz Moreira.

Citando Angela Maria Barbosa Parente <anqela.parenteta)dnit.qov.bi>:
Prezada Beatriz,

•3, Rubrica:, dvw..

Areunião que estou solicitando é de extrema importância para os dois emrpeendimem
mencionados.

No caso do derrocamento do Pedral do Lourenço temos um contrato na modalidade RDCI, o

que nos leva ater necessidade de elaborar um planejamento prevendo todas as etapas do
projeto de modo a não termos prejuízo no cronograma estabelecido. Aempresa já
apresentou a proposta para o plano de fauna e precisamos conversar sobre essa etapa e as
próximas.

No caso específico, sei que vocês estão no tempo de análise, considerando que foi protolado
no IBAMA no dia 12/07/2016. Entretanto, esse projeto apresenta varias particularidades que

precisam ser observadas e é importante que desde o seu inicio haja uma troca de informação
entre as nossas equipes para o bom andamento dos trabalhos. Assim, insisto no

agendamento da reunião. Aproveito para enviar a ficha de acompanhamento do PAC deste
empreendimento.

Quanto a hidrovia do madeira, precismos ajustar a questão da dragagem de manutenção para
2017, retomando as discussões já inicadas sobre a licença de operação.

Quanto a data, você pode marcar para a próxima semana. Sugiro, se possível, nos dia 8
ou 10.
Att.

Angela

EngS Angela Parente
Coordenadora Geral de Meio Ambiente/DNIT

SAN, quadra 3, bloco A, 14? andar, sala 41.17
Ed. Núcleo dos Transportes - CEP70040-902 - Brasília/DF
Fone: (61) 3315 4191 | Celular: (61) 9427 2892
E-mail: [angela.parente@dnit.gob.br]angela.parente@dnit.gov.br

De: Beatriz.Moreira@ibama.gov.br <Beatriz.Moreira@ibama.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de agosto de 2016 17:29
Para: Fabiana de Morais Soares

Ce: COPAH - SEDE; Angela Maria Barbosa Parente
Assunto: Re: Solicitação de Reunião
Prezada Fabiana,

Em função da quantidade de demandas da coordenação, somente marcamos reunião quando
estritamente necessário e com antecedência maior.

Seria interessante um melhor detalhamento do assunto antes da marcar a reunião, para saber

que tipo de assunto será tratado, se perguntas gerais ou questões técnicas. Principalmente, em
se tratando de questões gerais, posso entrar em contato por telefone.
Atenciosamente,
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Beatriz.

Citando copah sede <copah.sede@ibama.qov.br>:
b Rubrica:

Av -

Mensagem encaminhada
Assunto:Solicitação de Reunião
Data:Tue, 2 Aug 2016 14:27:28 +0000
De:Fabiana de Morais Soares <fabiana.soares@dnit.gov.br>
Paraxooah.sede@ibama.gov.br <copah.sede@ibama.qov.br>

CC:Angela Maria Barbosa Parente <anqela.parente@dnit.gov.br>

Prezada Senhora,

De ordem da Coordenadora Geral de Meio Ambiente/DNIT, Dra Angela Parente, solicito
reunião com Dr3 Beatriz Magno, para o dia 04 ou 05/08/2016.
Pauta: Derrocamento do Pedral e Hidrovia do Rio Madeira..

Participante: Dr. Fernando Victor Castanheira de Carvalho (Coordenador Geral de Obras
Aquaviárias).
Atenciosamente,

Fabiana de Morais Soares
Assistente Técnico

Coordenação Geral de Meio Ambiente - DNIT/CGMAB
SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote ASala n^ 1340
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone: (61) 3315 4000
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF Fone: 061-3315-4185/4491
Fax: 061-3315-4083

e-mail: fabiana.soares@dnit.gov.br

Beatriz Magno Moreira
Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Tel: (61) 3316-1392

Beatriz Magno Moreira
Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Tel.: (61) 3316-1392
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Beatriz.Moreira@ibama.gov.br
ter 09/08/2016 13:53

Para:Angela Maria Barbosa Parente <angela.parente@dnit.gov.br>;
CcFabiana de Morais Soares <fabiana.soares@dnit.gov.br>; FernandoVictor C.de Carvalho

<fernando.carvalho@dnit.gov.br>; Mirian de Fátima Leocadio Gomes <mirian.gomes@dnit.gov.br>; COPAH - SEDE
<copah.sede@ibama.gov.br>;

Boa tarde, Angela,

Pelo que entendi, a reunião seria de natureza técnica. Façam, por favor, uma sugestão de pauta desses
pontos (detalhamento dos assuntos a serem tratados) e marcamos a reunião.

•

Entenda que a minha resposta deve-se ao fato de recebermos diariamente mais uma solicitação de
reunião, sem que exista na maioria das vezes um objetivo claro ou necessidade, poisos assuntos podem
ser resolvidos de outra forma. Quando marcadas, acabam acabam por nos onerar.

Com as informações que você deu, entendo que é interessante fazer a reunião sim com as equipes. Aqui,
temos equipes diferentes para Madeira e para Tocantins, então seriam reuniões diferentes. Nas datas
inicialmente previstas não seria possível, mas posso ver a dispoibilidade das pessoas aqui e sala para a
próxima semana.
Grata pela compreensão.
Beatriz Moreira.

Citando Angela Maria Barbosa Parente <anqela.parente@dnit.gov.bi>:
Prezada Beatriz,

A reunião que estou solicitando é de extrema importância para os dois emrpeendimentos
mencionados.

No caso do derrocamento do Pedral do Lourenço temos um contrato na modalidade RDCI, o
que nos leva a ter necessidade de elaborar um planejamento prevendo todas as etapas do
projeto de modo a não termos prejuízo no cronograma estabelecido. A empresa já
apresentou a proposta para o plano de fauna e precisamos conversar sobre essa etapa e as
próximas.

No caso específico, sei que vocês estão no tempo de análise, considerando que foi protolado
no IBAMA no dia 12/07/2016. Entretanto, esse projeto apresenta varias particularidades que
precisam ser observadas e é importante que desde o seu inicio haja uma troca de informação
entre as nossas equipes para o bom andamento dos trabalhos. Assim, insisto no
agendamento da reunião. Aproveito para enviar a ficha de acompanhamento do PAC deste
empreendimento.
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Quanto a hidrovia do madeira, precismos ajustar a questão da dragagem de manutenção para
2017, retomando as discussões já inicadas sobre a licença de operação.

Quanto a data, você pode marcar para a próxima semana. Sugiro, se possível, nos dia 8
ou 10.
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Engg Angela Parente
Coordenadora Geral de Meio Ambiente/DNIT

SAN, quadra 3, bloco A, 14? andar, sala 41.17
Ed. Núcleodos Transportes - CEP70040-902 - Brasília/DF
Fone: (61) 3315 4191 | Celular: (61) 9427 2892
E-mail: [angela.parente@dnit.gob.br]angela.parente@dnit.gov.br

De: Beatriz.Moreira@ibama.gov.br <Beatriz.Moreira@ibama.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de agosto de 2016 17:29
Para: Fabiana de Morais Soares

Ce: COPAH - SEDE; Angela Maria Barbosa Parente
Assunto: Re: Solicitação de Reunião

Prezada Fabiana,

Em função da quantidade de demandas da coordenação, somente marcamos reunião quando
estritamente necessário e com antecedência maior.

Seria interessante um melhor detalhamento do assunto antes da marcar a reunião, para saber

que tipo de assunto será tratado, se perguntas gerais ou questões técnicas. Principalmente, em
se tratando de questões gerais, posso entrar em contato por telefone.
Atenciosamente,
Beatriz.

Citando copah sede <copah.sede@ibama.qov.br>;

Mensagem encaminhada
Assunto:Solicitação de Reunião

Data:Tue, 2 Aug 2016 14:27:28 +0000
De:Fabiana de Morais Soares <fabiana.soares@dnit.gov.br>

Para:copah. sede@ibama.qov.br <copah.sede@ibama.gov.br>
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CQAngela Maria Barbosa Parente <anqela.parente@dnit.qov.br>

fJ Pioc: 16H3 fíd f\

& Rubrica: <fr» • ^
Prezada Senhora,

«4

De ordem da Coordenadora Geral de Meio Ambiente/DNIT, Dra Angela Parente, solicito
reunião com Dr8 Beatriz Magno, para o dia 04 ou 05/08/2016.
Pauta: Derrocamento do Pedral e Hidrovia do Rio Madeira..

Participante: Dr. Fernando Victor Castanheira de Carvalho (Coordenador Geral de Obras
Aquaviárias).
Atenciosamente,

Fabiana de Morais Soares

Assistente Técnico

Coordenação Geral de Meio Ambiente - DNIT/CGMAB
SAN - Setor de Autarquias Norte- Quadra 3 - Lote ASala n? 1340
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone: (61) 3315 4000
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF Fone: 061-3315-4185/4491
Fax: 061-3315-4083

e-mail: fabiana.soaresOdnit.eov.br

Beatriz Magno Moreira
Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Tel.: (61) 3316-1392

Beatriz Magno Moreira
Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Tel.: (61) 3316-1392
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Reunião sobre Madeira e Hidrovia do São Francisco
CGMAB
ter 06/09/2016 10:48
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Para:copah.sede@ibama.gov.br <copah.sede@ibama.gov.br>;

Cc:Karl Franz Koerner <karl.koemer@dnit.gov.br>; Fabiana de Morais Soares <fabiana.soares@dnit.gov.br>; Sônia Selma de
Morais Dias <sonia.dias@dnit.gov.br>; Angela Maria Barbosa Parente <angela.parente@dnit.gov.br>; Vanessa José da
Rocha <vanessa.rocha@dnit.gov.br>;

Solicitamos reunião com a senhora Beatriz, juntamente com a equipe da CGMAB.
Pauta: Madeira e Hidrovia do São Francisco.

Sugestão de datas: 12,13,14 ou 16/09
Participantes da CGMAB: Karl, Fernando Vitor e Vanessa

Coordenação Geral de Meio Ambiente - CGMAB
Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
(61) 3315-4185/4491

ldel
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Derrocamento do Pedral de Lourenço - CGMAB

https://correio.dnit.gov.br/owa/cgmab@dnit.gov.br/#viewmodel-R.

Derrocamento do Pedral de Lourenço
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CGMAB
ter 06/09/2016 11:10
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Para:copah.sede@ibama.gov.br <copah.sede@ibama.gov.br>;

CcAngela Maria Barbosa Parente <angela.parente@dnit.gov.br>; Mirian de Fátima Leocadio Gomes
<mirian.gomes@dnit.gov.br>; FernandoVictor C. de Carvalho <fernando.carvalho@dnit.gov.br>; Fabiana de Morais Soares
<fabiana.soares@dnit.gov.br>; Sônia Selma de Morais Dias <sonia.dias@dnit.gov.br>;

Conforme contato telefônico com a senhora Beatriz, confirmamos reunião dia 08/09 as lOh. Sendo os
seguintes temas:
Emissão da ACCT e revisão do Termo de Referência.

Participantes DNIT: 5
Participantes Consórcio DTA/0'Martim: 3
Necessitamos de Data Show

Coordenação Geral de Meio Ambiente - CGMAB

Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
(61) 3315-4185/4491

ldel
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Angela Maria Barbosa Parente
sex 05/08/2016 11:31

Parafabiana de Morais Soares <fabiana.soares@dnit.gov.br>;

cobra essa reunião. Liga Ia.
Bjs
Eng9 Angela Parente
Coordenadora Geral de Meio Ambiente/DNIT

SAN, quadra 3, bloco A, 4? andar, sala 41.17
Ed. Núcleo dos Transportes - CEP70040-902 - Brasília/DF
Fone: (61) 3315 4191 | Celular: (61) 9427 2892

E-mail:[angela.parente@dnit.gob.br]angela.parente@dnit.gov.br

De: Beatriz.Moreira@ibama.gov.br <Beatriz.Moreira@ibama.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de agosto de 2016 17:29
Para: Fabiana de Morais Soares

Ce: COPAH - SEDE; Angela Maria Barbosa Parente
Assunto: Re: Solicitação de Reunião
Prezada Fabiana,

Em função da quantidade de demandas da coordenação, somente marcamos reunião quando estritamente
necessário e com antecedência maior.

Seria interessante um melhor detalhamento do assunto antes da marcar a reunião, para saber que tipo de
assunto será tratado, se perguntas gerais ou questões técnicas. Principalmente, em se tratando de
questões gerais, posso entrar em contato por telefone.
Atenciosamente,
Beatriz.

Citando copah sede <copah.sede(ô)ibama.gov.br>:

Mensagem encaminhada
Assunto:Solicitação de Reunião
Data:Tue, 2 Aug 2016 14:27:28 +0000
De:Fabiana de Morais Soares <fabiana.soares@dnit.gov.br>
Paraxopah.sede@ibama.gov.br <copah.sede@ibama.gov.br>

CC:Angela Maria Barbosa Parente <angela.parente@dnit.gov.br>
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Frezada Senhora,

De ordem da Coordenadora Geral de Meio Ambiente/DNIT, Dr3 Angela Parente, solicito reunião
com Dr8 Beatriz Magno, para o dia 04 ou 05/08/2016.
Pauta: Derrocamento do Pedral e Hidrovia do Rio Madeira..

Participante: Dr. Fernando Victor Castanheira de Carvalho (Coordenador Geral de Obras

.-.* «•

Aquaviárias).
Atenciosamente,

Fabiana de Morais Soares
Assistente Técnico

Coordenação Geral de Meio Ambiente - DNIT/CGMAB
SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A Sala n^ 1340
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone: (61) 3315 4000
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF Fone: 061-3315-4185/4491
Fax:061-3315-4083

e-mail: fabiana.soares@dnit.gov.br

Beatriz Magno Moreira
Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Tel.: (61) 3316-1392
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Beatriz.Moreira@ibama.gov.br
qua 03/08/2016 17:28

Para:Fabiana de Morais Soares <fabiana.soares@dnit.gov.br>;

CcCOPAH - SEDE <copah.sede@ibama.gov.br>; Angela Maria Barbosa Parente <angela.parente@dnit.gov.br>;

Prezada Fabiana,

Em função da quantidade de demandas da coordenação, somente marcamos reunião quando estritamente
necessário e com antecedência maior.

Seria interessante um melhor detalhamento do assunto antes da marcar a reunião, para saber que tipo de

assunto será tratado, se perguntas gerais ou questões técnicas. Principalmente, em se tratando de
questões gerais, posso entrar em contato por telefone.
Atenciosamente,
Beatriz.

Citando copah sede <copah.sede@ibama.gov.br>:

Mensagem encaminhada
Assunto:Solicitação de Reunião
Data:Tue, 2 Aug 2016 14:27:28 +0000
De:Fabiana de Morais Soares <fabiana.soares@dnit.gov.br>
Para:copah.sede@ibama.gov.br <copah.sede@ibama.gov.br>

CC:Angela Maria Barbosa Parente <anqela.parente@dnit.qov.br>

Prezada Senhora,

De ordem da Coordenadora Geral de Meio Ambiente/DNIT, Dra Angela Parente, solicito reunião
com Dr3 Beatriz Magno, para o dia 04 ou 05/08/2016.
Pauta: Derrocamento do Pedral e Hidrovia do Rio Madeira..

Participante: Dr. Fernando Victor Castanheira de Carvalho (Coordenador Geral de Obras
Aquaviárias).
Atenciosamente,

Fabiana de Morais Soares
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Assistente Técnico

Coordenação Geral de Meio Ambiente - DNIT/CGMAB
SAN - Setor de Autarquias Norte- Quadra 3 - Lote ASala n? 1340

/- hocdSBjafe.

Edifício Núcleo dos Transportes - Fone: (61) 3315 4000
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF Fone: 061-3315-4185/4491
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Fax: 061-3315-4083

e-mail: fabiana.soares(5)dnit.gov.br

Beatriz Magno Moreira
Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Tel.: (61) 3316-1392
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Ata de Reunião

1. Organização
Número:

02001.000303/2016-13

Data:

02/12/2016

Local:

COPAH

Hora Início:

15:00

Hora Fim:

16:00

2. Participantes
Nome

Instituição /
Área

Pres

Endereço Eletrônico

Telefone

Gabriel Angotti
Magnino

COPAH

Sim

gabriel.magnino@ibama.gov.br

(0xx61)3316-1392

André Cardoso
Bernardes

DNIT

Sim

andre.cardoso@dnit.gov.br

(0xx61)3315-8463

DNIT

Sim

antonio.accioli@dnit.gov.br

(0xx61)3315-4417

DNIT

Sim

fernando.carvalho@dnit.gov.br

(0xx61)3315-4984

DNIT

Sim

mirian.gomes@dnit.gov.br

(0xx61)3315-4529

COPAH

Sim

barbara.conceicao@ibama.gov.br (0xx61)3316-1392

Antônio Alberto
Accioli
Fernando

Carvalho

Mirian de Fátima
Gomes

Bárbara Luciana

da Conceição

Rubrica

3. Assunto

Empreendimentos do Dnit licenciados pelo Ibama.

4. Referencia

OF 02001.020898/2016-23/DNIT

5. Pauta

Pauta: 1. Licenciamento da Hidrovia do rio Madeira: 2. Licenciamento da Hidrovia do rio São Francisco; 3
Licenciamento da Hidrovia do rio Tocantins

16. Texto da Ata

A reunião buscou seguiu os pontos da pauta encaminhados por meio do Ofício
1456/2016/CGMAB/DPP (protocolo Ibama nQ 02001.020898/2016-23, de 14/11/2016)

1. Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção) (processo ne
02001.001643/96-48)

O Dnit solicitou informações quanto o andamento do licenciamento da Hidrovia do rio
Madeira. O Ibama informou que a análise da renovação da LO nQ 580/2006 ainda não
entrou na pauta da equipe técnica. O Dnit indagou sobre qual a previsão da emissão da
licença, visto que, o trâmite de contratação feito pelo empreendedor depende das
IBAMA
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condicionantes da licença.

O Ibama informou que, devido ao número de empreendimentos do Dnit atualmente em
licenciamento no Instituto, é necessário que o empreendedor estabeleça uma ordem de
prioridades para a melhor organização do atendimento das demandas por parte do Ibama.
Assim, a previsão de análise dos documentos da renovação da LO nQ 580/2006 é até
fevereiro de 2017.

2. Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins^
(02001.000809/2013-80)

O Dnit informou que esse é o processo prioritário. O Ibama indicou que a solicitação de
Abio, a qual atualmente encontra-se pendente de análise, será incluída na pauta da equipe
técnica no corrente mês.

3. Dragagem - Desassoreamento do canal de navegação da Lagoa Mirim
(02001.008147/2010-43)

Embora não consta-se na pauta de solicitação de reunião, o Dnit expressou que há uma
demanda binacional (Brasil/Uruguai) pela execução de dragagem na hidrovia. O
empreendedor informou que protocolará novo plano de dragagem e as complementações
do PBA, provavelmente, no mês de janeiro.

4. Dragagem - Hidrovia do Rio São Francisco (02001.007331/2002-66)

f

O Dnit informou que protocolou o PBA constando as respostas para os pareceres do Ibama
e para a solicitação de estudo para comunidades quilombolas. Por solicitação do Dnit, o
Ibama entregou cópia do Ofício 0200.007676/2016-15, já encaminhado ao Dnit em
13/07/2016. Tal ofício informa ao empreendedor, quais as pendências de respostas e
esclarecimentos para com o órgão ambiental federal.

5. Dragagem - Hidrovia do Alto Paraguai (02013.003212/97-11) e Dragagem Rio
Tapajós (02001.003840/2015-34)
Esses empreendimentos também não estavam na pauta da solicitação de reunião, contudo
o momento para falar sobre eles foi entendido como oportuno.
O Dnit informou que a Hidrovia do rio Paraguai seria uma prioridade posterior a Hidrovia
da Lagoa Mirim, e que mais detalhes poderão ser conversados na reunião marcada para o
dia 08/12/2016.

Sobre a dragagem do rio Tapajós, considerando a fase inicial do processo e a inexistência
de uma hidrovia formal, no entendimento do Dnit é o empreendimento menos prioritário
IBAMA
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Durante a reunião, em comum acordo e para facilitar os encaminhamentos, forelaborãda
a seguinte tabela de prioridades por parte do Dnit e a previsão de análise por parte do
Ibama:

Prioridade Empreendimento
13

28

39

Previsão de análise

Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins

Dezembro/2016

(processo 02001.000809/2013-80)

Dragagem - Hidrovia do Rio Madeira (Manutenção) (processo n°

Até fevereiro/2017

02001.001643/96-48)

Dragagem - Desassoreamento do canal de navegação da Lagoa Mirim
(processo 02001.008147/2010-43)

Dragagem - Hidrovia do Alto Paraguai (processo 02013.003212/97-11)
Dragagem - Hidrovia do Rio São Francisco (processo
02001.007331/2002-66)
6a

Dragagem Rio Tapajós (processo 02001.003840/2015-34)

Até março/2017
Maio/2017

Agosto/2017
Setembro/2017

Foi sugerido pelos Dnit e Ibama a realização de encontros mensais para discussão do
fluxo de trabalho e andamentos das atividades referentes aos processos de licenciamento.
Por fim, o Ibama salientou que, além da análise técnica, existem questões burocráticas
(como, por exemplo o pagamento da GRU pelo empreendedor) que são anteriores a
emissão de licenças e devem ser consideradas no fator tempo.

7. Pendências e encaminhamentos

Data Limite

Responsável

Nenhum Item de Pauta foi Informado!

IBAMA
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PAR. 02001.004653/2016-59 COPAH/IBAMA
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Assunto: Dragagem de Manutenção do Rio Madeira/2014

t| ns, /,5*y |
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Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias
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REFERENCIA: OF 02001.010471/2015-36/DNIT
Ementa: Análise dos Relatórios Anuais dos

Programas de Educação Ambiental e de
Comunicação Social (condicionantes 2.10 e
2.11 da Licença de Operação nQ 580/2006 retificação, da Dragagem de Manutenção da
Hidrovia do Rio Madeira).

Programa de Comunicação Social (Condicionante 2.11 da LO nQ 580/2006 - retificação)
Período avaliado: 29/07/2014 a 25/01/2015

A condicionante 2.11 da LO 580/2006 (Retificação) demandou a elaboração e

apresentação de proposta de Programa de Comunicação Social - PCS em caráter
executivo, para aprovação do Ibama. Em 2013, através do Parecer Técnico nQ
005297/2013, o Programa de Comunicação Social foi aprovado com algumas ressalvas
que diziam respeito à ênfase dada aos benefícios decorrentes do empreendimento. Em
2014 a COPAH emitiu o PAR. 02001.003573/2014-14 COPAH/IBAMA que tratou da

avaliação dos programas ambientais relativas à dragagem realizada em 2013 e do Plano
de dragagem de 2014.

Conforme explicitado neste último parecer, em estudos realizados junto às comunidades,
foram feitos alguns questionamentos acerca das dragagens e seus possíveis impactos
sobre o desbarrancamento das margens do Rio Madeira ou de possíveis impactos das

dragagens sobre este fenômeno. Da mesma forma, ocorreram questionamentos acerca da
relação deste fenômeno com a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, sobre a possibilidade
de afugentamento dos peixes e sobre uma possível contaminação dos peixes.
A análise do presente relatório será feita, portanto a partir das informações,
recomendações e indagações presentes nos relatórios anteriores.
Inicialmente, reportando-nos ao demandado no Parecer Técnico nQ 005297/2013 referente
à ênfase dada aos benefícios da dragagem, chamamos a atenção para a Nota Técnica nQ
13/2012 da COPAH, que trata dos Programas de Comunicação Social, o qual explicita que

"o Programa de Comunicação Social vinculado ao licenciamento não deve ser confundido
com Programas de Comunicação da empresa, não devendo ter, portanto, caráter de
IBAMA
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divulgação e marketing do empreendimento." (grifamos). Pelo contrário, o objetivo
principal do PCS deve ser o de viabilizar às comunidades afetadas pelo
empreendimento/atividade, as informações necessárias à sua convivência com as mesmas.

O PCS deve informar os possíveis impactos, eventuais problemas/restrições às atividades
das comunidades locais, informações gerais relacionadas ao empreendimento/atividade
que possam ser de interesse da comunidade. Nesse sentido, objetivos como o explicitado
no item 4.1.2 do programa, de "evidenciar a importância dos impactos positivos dos
serviços de manutenção para o desenvolvimento local e regional" devem ser relativizados,
entendendo-se que tal objetivo atende, mais fortemente à comunicação social do
empreendedor do que ao PCS no contexto do licenciamento.

OPlano de atividades do PCS no período avaliado teve, como base, o planejamento^
execução dos serviços de batimetria e dragagem, bem como no Programa de Educação
Ambiental e nas ações de monitoramento ambiental. Assim, no período de 29/07/2014 a

24/01/2015 foram realizadas atividades relativas à elaboração de materiais de publicidade,
à afixação de faixas informativas sobre a dragagem, ao levantamento de contatos,
implantação de blog informativo, elaboração e envio de releases, e campanha. O PCS
acompanhou, também, atividades implementadas por outros programas/equipes.
O Relatório apresenta informações sobre os materiais de divulgação utilizados, tais como,
folder, cartazes, faixas, banners e outros materiais que trazem informações relevantes
para as comunidades afetadas pelas atividades de dragagem. Observou-se no entanto, que
com exceção do folder, os demais materiais não apresentam a informação demandada na
IN 02/2012 do Ibama relativa à implementação do PCS enquanto exigência do

licenciamento ambiental. Mesmo em relação ao folder, observou-se um equívoco no
enunciado, uma vez que apesar de relacionar o folder ao licenciamento ambiental, não é

mencionado o Programa de Comunicação Social, este sim, condicionante de licença. FJ
realidade, o documento denominado Bases Técnicas para a Elaboração dos Programas de
Educação Ambiental (anexo à IN 02/2012 do IBAMA) explicita que: "5.3.1 Todos os
materiais impressos ou em audiovisual de (i) divulgação de projetos condicionantes de
licenças emitidas pela DILIC/IBAMA; ou (ii) exigidos enquanto medidas indenizatórias
pelo licenciamento ambiental conduzido pela DILIC/IBAMA; ou (iii) que tenham sido
produzidos no âmbito de um projeto de educação ambiental deverão apresentar o
seguinte texto: A realização do (nome do projeto) é uma medida (de indenização,

mitigação e/ou compensação) exigida pelo licenciamento ambiental conduzido pelo
IBAMA."Dessa maneira, recomenda-se que em edições futuras, tais falhas sejam
corrigidas. A IN também explicita os procedimentos relacionados a outros tipos de
materiais informativos.

Em relação aos questionamentos dos comunitários acerca dos possíveis impactos das
dragagens sobre os desbarrancamentos das margens do Rio Madeira, bem como sobre as
relações destas com a hidrelétrica de Santo Antônio e demais dúvidas identificadas,

consideramos que estes devem ser objeto de novas discussões e esclarecimentos. Ou seja: a
IBAMA
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como, por exemplo, as palestras sobre malária e micose, identificadas na comunidade de
Santa Catarina, como as doenças mais comuns.

Em relação às ações voltadas à comunidade infantil, foram realizadas palestras, dinâmicas
de grupo e oficinas de reutilização de materiais recicláveis.
Em uma das comunidades, conforme relatado, verificou-se um sentimento de "abandono"

e "descaso" em relação ao poder público.

Sobre as questões eiencadas acima, considera-se que apesar de relevantes, muitas dos
problemas identificados nas comunidades e abordados nas atividades de EA poderiam ter
sido objeto de ações mais estruturantes que configurassem processos educativos de fato

em vez de ações pontuais. O relatório menciona, por exemplo, a distribuição de
hipoclorito de sódio o qual é utilizado para o tratamento da água consumida nas
localidades. Esta questão poderia ser tratada de forma mais abrangente, com a discussão
sobre as causas e problemas ambientais/sociais que levam à necessidade do tratamento
da água consumida, bem como aos mecanismos de prevenção às doenças identificadas na

região. Por outro lado, mesmo entendendo o papel da escola como lócus de articulação e
de acesso à comunidade como um todo, deve-se considerar que tal discussão transcende o
espaço da escola, devendo ser realizada com outros atores, para além do corpo discente,
mesmo porque pressupõe-se, as medidas de prevenção às doenças, como o tratamento da
água, os cuidados com a higiene etc, dependem, fundamentalmente das famílias.

O Relatório informa também sobre a descrença no poder publico identificada nas
comunidades a qual vem desmotivando as comunidades para a participação nas atividades
relacionadas ao PEA. Em nossa avaliação, as ações de educação ambiental podem
contribuir para a organização comunitária objetivando o enfrentamento de problemas
vivenciados, orientando e viabilizando as condições (materiais, cognitivas, organizativas)
para sua superação.
Em relação a educação ambiental com os trabalhadores, foram realizadas

apresentações/discussões com trabalhadores das dragas, acerca de temas relacionados às
questões ambientais gerais e/ou relacionadas às atividades de dragagens, às questões de
segurança e medicina do trabalho, prevenção e controle de riscos e às questões
relacionadas às regras de convivência com as populações locais.
O Relatório do PEA apresentou as atividades desenvolvidas nas comunidades localizadas

próximas às áreas que foram dragadas no período em questão, de acordo com o previsto.
Solicita-se que em sua continuidade, sejam consideradas/abordadas questões relacionadas
aos problemas/impactos/demandas identificadas, considerando as observações do
presente parecer, bem como na IN 02/2012.

Por fim, tendo em vista as discusões que vêm se processando relativas a necessidade de
implantação de um Programa de Monitoramento Ambiental Regular - PMAR, avaliamos
IBAMA
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levantados os questionamentos, o PCS deve buscar os esclarecimentos necessários e
repassar à coletividade as informações demandadas. Nesse sentido, para além da
informação sobre o telefone de contato da ouvidoria, o PCS deve atuar de forma proativa,
viabilizando as condições de diálogo com as comunidades inclusive, para o recebimento
de informações acerca das atividades inerentes às dragagens, licenciamento, programas
ambientais e outras dúvidas/sugestões das comunidades relacionadas à questões
ambientais.

O Relatório apresentou de forma detalhada as ações executadas no âmbito do PCS de
forma satisfatória frente ao que foi planejado. Solicita-se, no entanto, que em sua
continuidade, sejam consideradas as observações constantes do presente parecer.
Condicionante em atendimento.

A

Programa de Educação Ambiental (Condicionante 2.10 da LO nQ 580/2006 - retificação)
Período avaliado: 14/08 a 14/12/2014

Para a definição das comunidades a serem atendidas pelo PEA no período em questão, o
empreendedor considerou a proximidade destas com os trechos a serem dragados. Assim,
no trecho Tamanduá foram consideradas as comunidades de Belmont/Amparo e Silveira/

São Miguel, no município de Porto Velho - RO. Nos trechos Curicacas, ainda em Porto
Velho, atendeu-se a comunidade de Santa Catarina. No estado do Amazonas, nos trech^
Marmelos e Cintra, foram atendidas as comunidades de Bom Suspiro e Muanense/Boto,
respectivamente.

As atividades eiencadas para o PEA consistiram em um diagnóstico inicial junto as
comunidades próximas aos trechos a serem dragados, com o objetivo de identificar as
questões a serem trabalhadas, ações de educação ambiental voltados aos trabalhadores
envolvidos com as dragagens (PEAT) e ações voltadas à comunidade em geral e à
comunidade escolar.

O Relatório apresenta uma relação de atividades executadas junto aesses grupos, tais
como a realização de palestras sobre meio ambiente, lixo, atividades de dragagem, entre
outras. Foram realizadas, também, oficinas (de reutilização de materiais recicláveis, de
produção de sabão) e outras ações complementares (mutirões, distribuição de hipoclorito
de sódio para tratamento da água). Observa-se que as atividades desenvolvidas em cada
uma das comunidades mantêm coerência com as questões levantadas nos diagnósticos,

&**'
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que programas como o PEA e PCS poderão sofrer alterações tendo em vista sua
adequação às novas cicunstãncias.
Condicionante em atendimento.

Brasília, 19 de dezembro de 2016
Elizabeth Eriko Uema

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA

•

•

36 /'»/' 9° /fo

GabrielAngotfiMagmno
Coordenadorde Porto»,

Aeroportos e Hidroviai

COPAH/COTMO/DILIC
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DESPACHO 02001.028323/2016-59 COPAH/IBAMA

Brasília, 19 de dezembro de 2016

À Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Arquivamento de documentos referentes à dragagem de Manutenção da
Hidrovia do Rio Madeira (processo n& 02001.001643/96-48)
REFERENCIA: OF 02001.010471/2015-36/DNIT

Solicito o arquivamento dos seguintes documentos referentes à dragagem de Manutenção
da Hidrovia do Rio Madeira (processo nQ 02001.001643/96-48:

- Relatório Anual de Atividades do Programa de Educação Ambiental - PEA (condicionante
2.10 da LO 580/2006 - retificação) relativa à dragagem de 2014. (protocolo n°
02001.010471/2015-36).

- Relatório do Programa de Comunicação Social - PCS (condicionante 2.11 da LO
580/2006 - retificação) relativa à dragagem de 2014. (protocolo nQ
02001.010471/2015-36). r
, . ^• «
C—t-^z o4-x M. (—-L{ <-x_^— cELIZABETH ERIKO UEMA

Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
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Brasília /DF | Fone: (61)3315-4185
Assinatura

Ofício n° A6CB2016 - CGMAB/DPP
Brasília, o^de dezembro de 2016.

A Sua Senhoria a Senhora

Beatriz Magno Moreira
Coordenadora de Portos, Aeroportos e Hidrovias - COPAH/DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/IBA
Brasília-DF

^ Rubncsjabi^

Assunto: Cópia digitalizada do processo administrativo n° 02001.001643/1996-48 do volume Vil (Licenciamento Ambiental de atividades no Rio Madeira)

Senhora Coordenadora,

1.

Vem-se, por meio deste, solicitar vista e cópia digitalizadado processo administrativo em

destaque a partir do volume VII.

2.

À disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,

Ang
Coordenadora Geral d

biente - CGMAB

1
Ruy Azevedo-8301

CA

o^^cJLí.aX^^l.

/O.O/. 2oV?

oabrielAilgdftiMagntm
Coordenador de Portos,

Aeroportos e Hidrovias

COPAH/COTMO/DILIC

https://sapiens.agu.gov.br/documento/19561820

•
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS EM MANAUS/AM
PROCURADORIA

RUA MINISTRO JOÃOGONÇALVES DE SOUZA, S/N° - KM 01- BR 319 DISTRITO INDUSTRIAL CEP:
69.075-830 - MANAUS - AM FONE/FAX: 0XX92 3878-7139 PFE/IBAMA/AM@AGU/GOVBR

MEMORANDO n. 00015/2017/PROC/PFE-lBAMA-AM/PGF/AGU

Manaus, 12dejane.ro de 2017.
Ao Senhor(a) Superintendente do IBAMA/AM.

URGENTE!

NUP: 00807.002655/2016-11 (REF. 00482.000885/2015-66)

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF E OUTROS
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

Prezado(a) Senhor(a) Superintendente,
Em atenção ao MEMORANDO n. 00228/2016/SEMAIN/PFAM/PGF/AGU. referente ao
Processo n.° 0002202-94.2014.4.01.3200 (7* Vara Federal/AM), o qual versa sobre ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público Federal em face do DNIT e do IBAMA, por meio do qual se requer que o DNIT seja
condenado a executar as condicionantes pendentes da LO n.° 580/2006, no prazo de 180 dias; a implementar
medidas compensatórias e indenizar os danos ambientais intermediários e residuais, pelos danos ambientais
produzidos em razão do descumprimento da LO n.° 580/2006.

Contra o IBAMA, houve apenas um pedido, em sede de tutela de urgência e de mérito,
consistente na suspensão dos efeitos da LO n." 580/2006, caso tenha sido renovada e esteja em vigor, ou
que não renovasse-a, até que todas as condicionantes dessa licença tenham sido cumpridas pelo DNIT.
A mencionada licença diz respeito à manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, a qual teria
autorizado a dragagem para manutenção do calado mínimo existente no canal de navegação, a retirada de troncos
caídos nas barrancas do rio, a implantação e manutenção dos balizamentos e a instalação e manutenção de
sinalização náutica nas margens do rio, entre a cidade de Porto Velho/RO e a foz do Rio Amazonas.
A contestação do IBAMA está acostada às fls. 94/104, ao passo que a do DNIT repousa às fls.
106/116.

No curso dos autos, destaco o termo de audiência de fl. 132, na qual ficou estabelecida obrigação
de o DNIT apresentar,.em 180 dias, parecer técnico produzido pelo IBAMA comprovando o atendimento de
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/19561820

todas as condicionantes da LO n.° 580/2006 e o cumprimento das notificações n.° 511485 e 511486/2009.
Em atenção a tais obrigações, o DNIT acostou os documentos de fls. 142/271, contendo, dentre

eles, várias manifestações técnicas do IBAMA sobre o cumprimento das condicionantes e sobre a renovação da
licença em referência.

Às fls. 277/280 foi acostado parecer técnico (PAR. 02001.000112/2015-71 COPAH/IBAMA) do
IBAMA com a análise da manifestação apresentada pelo DNIT em atendimento ao termo de audiência já
destacado acima. Em tal parecer, essa Autarquia concluiu que não houve o atendimento de algumas
condicionantes da LO n.° 580/2006, relativas às atividades executadas em 2007, não sendo mais possível seu
atendimento no momento atual, assim como apontou que as notificações de ns.° 511485 e 511486/2009 foram
atendidas.

O feito prosseguiu com a apresentação de medidas compensatórios pelo IBAMA (fls. 295/297),
e a rejeição das mesmas pelo MPF (fls. 299/301).

/

O

Diante disso, oJuízo proferiu a decisão de fls. 303/306 na qual/indeferiu d pedido de antecipação
detutela requerido pelo MPF (suspensão da licença) e determinou a intimaçag-daT"partes para manifestarem
eventual interesse na conciliação.
Ademais, em razão de petição do MPF de fls,. 307/309, o Juízo exarou a decisão de fls. 311/313

Q-

determinando a inversão do ônus da prova e intimando as partes, iniciando-se oprazo pelos requeridos (DNIT e
IBAMA) para para especificarem provas no prazo de 15 dias.

Diante disso, solicito que indique se o IBAMA ainda pretende produzir alguma prova, tais
como a oitiva de testemunhas, a produção de prova técnica ou a juntada de novosdocumentos.
Solicito que a resposta seia encaminhada até o dia 13,01.2016 tscxta-feiral.

Ante o exposto, deve ser frisado que o pedido contra o IBAMA diz respeito somente à
suspensão da Licença de Operação n.° 580/2006. Eventual prova que ainda venha a ser produzida deverá,.
portanto, apontar para a legalidade da manutenção dos efeitos e da renovação da mencionada licença.

Atenciosamente,

-4 ^^fP L, U&iZ'

Ca^^JCa***?'
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(assinado eletronicamente)

m ia í£ f,C f*^

BIANOR SARAIVA NOGUEIRA JÚNIOR *r £".
ç

PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento doNúmero Único de Protocolo (NUP) 00807002655201611 e dachave de acesso 25025cel

Documento assinado eletronicamente por BIANOR SARAIVA NOGUEIRA JÚNIOR, de acordo com os

normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
r* Ü
12/01/2017 12:23
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/19561820

19561820 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): BIANOR
SARAIVA

NOGUEIRA

JÚNIOR.

Data

e

Hora:

12-01-2017

13:22.

Número

de

Série:

145193114082632101558149626063222126654. Emissor: AC OAB G2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS

SEÇÃO DE MATÉRIA AGRÁRIA, DESAPROPRIAÇÃO, AMBIENTAL E INDÍGENA,
RUA MAJOR GABRIEL, 404, ED. MARIA LAURA, CENTRO, CEP. 69020-060 - MANAUS/AM

MEMORANDO n. 00001/2017/SEMA1N/PFAM/PGF/AGU

Manaus, 11 de janeiro de 2017.

Ao Senhoria) Responsável pela PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS EM MANAUS/AM

NUP: 00482.000885/2015-66

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF E OUTROS
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

Prezado(a) Senhor(a) Procuradoria),

Reitero a solicitação de subsídios encaminhada por meio do MEMORANDO n. 00228/2016
/SEMAIN/PFAM/PGF/AGU (Anexo 30), tendo em vista que o prazo assinalado para resposta encontra-se
vencido desde o dia 09.01.2017.

Solicito que a resposta seja encaminhada, no mais tardar, até o dia 18.01.2017 (quartafeira).
Atenciosamente,

BRUNO RODRIGUES ARRUDA SILVA
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00482000885201566 e da chave de acesso 5eb4r9dd

de
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/1772933:

»
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

\» Rubrica:—£>&-&,

PROCURADOR1A-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS

SEÇÃO DE MATÉRIA AGRÁRIA, DESAPROPRIAÇÃO, AMBIENTAL EINDÍGENA,
RUA MAJOR GABRIEL, 404, ED. MARIA LAURA, CENTRO, CEP. 69020-060 - MANAUS/AM

MEMORANDO n. 00228/2016/SEMAIN/PFAM/PGF/AGU

Manaus, 15 de dezembro de 2016.

Ao Senhor(a) Responsável pela PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS EM MANAUS/AM

NUP: 00482.000885/2015-66

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF E OUTROS
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

Prezado(a) Senhor(a) Procuradoria),

Trata-se do Processo n.° 0002202-94.2014.4.01.3200 (7" Vara Federal/AM), o qual versa sobre

ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do DNIT edo IBAMA, por meio do qual se

requer que o DNIT seja condenado a executar as condicionantes pendentes da LO n.° 580/2006, no prazo de 180

dias; a implementar medidas compensatórias e indenizar os danos ambientais intermediários e residuais, pelos
danos ambientais produzidos em razão do descumprimento da LO n.° 580/2006.

Contra o IBAMA, houve apenas um pedido, em sede de tutela de urgência e de mérito,

consistente na suspensão dos efeitos da LO n.° 580/2006, caso tenha sido renovada eesteja em vigor, ou que não
renovasse-a, até que todas as condicionantes dessa licença tenham sido cumpridas pelo DNIT.

A mencionada licença diz respeito à manutenção da Hidrovia do Rio Madeira, a qual teria
autorizado a dragagem para manutenção do calado mínimo existente no canal de navegação, a retirada de troncos

caídos nas barrancas do rio, a implantação e manutenção dos balizamentos e a instalação e manutenção de

sinalização náutica nas margens do rio, entre a cidade de Porto Velho/RO e a foz do Rio Amazonas.

Acontestação do IBAMA está acostada às fls. 94/104, ao passo que a do DNIT repousa às fls.
106/116.

No curso dos autos, destaco o termo de audiência de fl. 132, na qual
ficou estabelecida obrigação de o DNIT apresentar, em 180 dias, parecer técnico produzido pelo IBAMA
comprovando o atendimento de todas as condicionantes da LO n.° 580/2006 e o cumprimento das notificações n°
511485 e 511486/2009.

Em atenção a tais obrigações, o DNIT acostou os documentos de fls. 142/271, contendo dentre

eles, várias manifestações técnicas do IBAMA sobre ocumprimento das condicionantes esobre arenovação da
licença em referência.
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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

NOT. TEC. 02001.000029/2017-63 CGTMO/IBAMA

Brasília, 13 de janeiro de 2017
Assunto: Hidrovia do Madeira. Processo Ibama ns 02001.001643/96-48. LO ne 580/2006.

Origem: Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

Ementa:NUP 00807.002655/2016-11; mem
00015/2017/PROC/PFE-IBAMA-AM/PGF/AGU.

1.
Em atenção ao memorando em epígrafe, considerando que as discussões desta
ACP também centraram-se quanto ao atendimento de condicionantes, vimos a acrescentar
de modo mais relevante apenas o Parecer nQ 02001.002548/2015-02 COPAH/IBAMA
(anexo), de 26/06/2015, no âmbito do referido processo de licenciamento ambiental.
2.
Neste Parecer, apesar do foco ser a possível aprovação do plano de dragagem
de 2015, realizou-se avaliação de atendimento das condicionantes e concluiu-se que o
DNIT envidou esforços para seu atendimento, não havendo condições não atendidas.
Apesar disso, o Ibama não anuiu ao pedido, devido a necessidade de complementações.
Posteriormente, o DNIT, por meio do Ofício 579/2015/DPP (protocolo ns
02001.01567/2015-85), veio a informar que não mais haveria dragagens no ano de 2015,

solicitando que o plano sob avaliação fosse desconsiderado.

jéSâ» * Ev.

f* Proc: /64J /g£ t\

FerriãmnfMayumi Takeda
Analista Ambiental da COPAH/IBAMA
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[otti Maqnmo
iel Angótti
Magnl

Coordenador da COPAH/IBAMA

De acordo. Encaminhe-se para as providências necessárias.

LARISSA CAROLINA AM0RIM DOS SANTOS
Coordenadora-Geral Substituta da CGTMO/IBAMA

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

Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

MEM. 02001.000648/2017-58 CGTMO/IBAMA

Brasília, 18 de janeiro de 2017
À Senhora Coordenadora da COJUD
Assunto: MEM 000 1 5/20 17/PROC/PFE-IBAMA-AM/PGF/AGU. NUP
00807.002655/2016-11. Hidrovia do Madeira. Processo ne 02001.001643/1996-48.
*Com anexo.

1.

Em atendimento ao Memorando em epígrafe, encaminho em anexo a Nota

Técnica n8 02001.000029/2017-63 CGTMO/IBAMA.

Atenciosamente,

LARISSA CAROLINA AMORIjVj
AMORIM DOS SANTOS

Coordenadora-Geral Substituto da CGTMO/IBAMA

IBAMA
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