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1.

INTRODUÇÃO

A Ferreira Gomes Energia S.A. (FGE) recebeu, em 11 de julho de 2014, a Licença de
Operação nº 0317 do Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá – IMAP
com capacidade e geração de 252 MW localizada no Km 346 a 348 da Rodovia BR 156 – Margem
Esquerda, no Município de Ferreira Gomes (Anexo 01).
2.

OBJETIVO

Este relatório tem por finalidade o atendimento às condições especificas da Licença de
Operação nº 0317/2014, conforme os seguintes status:
Atendida: quando a evidencia de que a exigência técnica ou complementar foi atendida
com uma ação pontual ou um programa já concluído.
Em planejamento: quando parte do programa planejado para a fase de implantação da
usina foi cumprido e está em fase de planejamento para o período de operação da mesma, ou
ainda não foi iniciado.
Em atendimento: quando a ação ou o programa é de médio a longo prazo e está em
cumprimento. Neste caso, a evidência é o relatório e documentos necessários para comprovar o
atendimento parcial. Também se aplica aos programas em que dependem de aprovações e ações
de terceiros, como instituições, secretarias etc. Neste caso, a evidência é o protocolo, e/ou
relatório e /ou ofício.
Em atendimento permanente: quando a ação requer atenção constante para o seu
atendimento. Normalmente está distribuída em vários programas e procedimentos internos.
Além do status de atendimento, são analisadas as condicionantes quanto à sua
permanência e persistência e são sugeridas alterações baseadas nas solicitações feitas pelo
próprio IMAP, pelos consultores contratados para o desenvolvimento dos programas ambientais e
consultorias específicas, e também pelas observações de campo feitas pela equipe de campo do
departamento de Meio Ambiente da UHE Ferreira Gomes.
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3.

ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

3.1.

Atender as recomendações do Parecer nº 01/2014 – SEMA/IMAP

Status: Em atendimento
As atividades dos programas que ainda não foram concluídos estão em andamento.
Relatórios técnicos serão apresentados a este órgão conforme andamento das ações e conclusão
das mesmas.
3.2. Quanto ao Plano Básico Ambiental – PBA do Aproveitamento Hidrelétrico de
Ferreira Gomes;
3.2.1. Executar plenamente os Programas P24, P29 e P30 até 31 de dezembro de 2014,
devendo apresentar o relatório final de conclusão até 31 de janeiro de 2015.
P24 – Programa de Fortalecimento de Fornecedores Locais
Status: Em atendimento
O programa está em atendimento através do Termo de Cooperação FG 0478-2012 entre a
SEICON (Secret. De Estado da Indústria, Comércio e Mineração), SEBRAE (micro e pequenas
empresas) e Ferreira Gomes Energia S.A. com previsão de término até abril de 2014.
A responsabilidade da FGE nas ações do programa é a disponibilização de recurso
financeiro ao SEBRAE, para que junto a SEICOM possam desenvolver as atividades do programa. O
atendimento ao prazo estabelecido na Licença de Operação depende das ações e coordenação da
SEICOM/SEBRAE.
Para o acompanhamento da execução do programa são realizadas reuniões com os
membros do Comitê Diretivo a fim de avaliar as atividades ocorridas, visando a melhoria contínua,
bem como discutir as próximas etapas.
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P29 – Programa de Apoio à Descentralização da Gestão Ambiental nos Municípios de
Ferreira Gomes e Porto Grande
Status: Em atendimento
No dia 05 de março de 2013 foi firmado Termo de Cooperação nº FGE 0485-12 entre a
Ferreira Gomes Energia S/A, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Prefeituras Municipais de
Ferreira Gomes e Porto Grande.
Dentre as responsabilidades contempladas, as da Ferreira Gomes Energia foram:

Edificação dos prédios destinados à instalação das Secretarias Municipais de Meio
Ambiente dos Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande;

Aquisição de equipamentos e materiais;

Realização dos cursos de Capacitação concernente ao quadro efetivo de
funcionários das Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos Municípios de Ferreira Gomes e
Porto Grande;

Implantação de Sistema Integrado informatizado necessário à Gestão Ambiental.
A edificação de ambas a Secretarias fora concluída, assim como a maior parte dos
equipamentos/materiais foram doados. Falta apenas a transferência das motos e pick-ups, e
consequente vistoria do DETRAN.
A FGE está aguardando regularização dos veículos junto ao DETRAN para efetivar a
transferência às unidades.

Fotos 01 e 02: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Grande e de Ferreira Gomes

6

Quanto à implantação do Sistema de Gestão Integrada, a SEMA/IMAP indicaram o Centro
de Gestão de Tecnologia da Informação – PRODAP para atendimento deste item do Termo de
Cooperação. A FGE está aguardando a assinatura do contrato pela PRODAP e finalização do
Sistema para proceder com a realização da capacitação.
Em relação aos cursos de capacitação, a FGE aguarda a definição dos servidores municipais
de Ferreira Gomes e Porto Grande para planejamento do início da capacitação.
P30 – Programa de Suporte à Implantação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari e do Sistema de Outorga dos Recursos Hídricos
Status: Em atendimento
O programa está em atendimento através do Termo de Cooperação FGE-0554-2013 entre a
SEMA e a Ferreira Gomes Energia S.A., sendo coordenado pela equipe técnica do Núcleo da
Agenda Azul – SEMA. O término deste Programa está vinculado à instituição do Comitê de Bacias
pelo SEMA.
Para tanto, a SEMA emitiu Termo de Referência definindo as principais etapas:
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O Relatório Consolidado do 1º Produto foi protocolado na SEMA/Agenda Azul, porém após
análise do Grupo de Trabalho, foi solicitada à consultoria o seu retorno ao campo junto aos
técnicos do Estado para levantamento de dados de alguns usuários significativos, que se
recusaram a prestar informações.
No dia 23 de setembro de 2014, a FGE protocolizou o relatório final atendendo todas as
solicitações/questionamentos da SEMA para análise.
Em 17 de dezembro de 2014, a FGE expôs os resultados do diagnóstico e cadastro
censitário de usuários da bacia para o Conselho de Recursos Hídricos do Estado com intuito de
informar sobre os trabalhos realizados.
No momento, a empresa aguarda da SEMA a aprovação do relatório, bem como dos
materiais de divulgação (cartilha, folders, Conjunto de Normas) para prosseguimento das demais
etapas do Termo de Referência.
3.2.2. Executar plenamente o Programa P31 até 30 de julho de 2015, devendo
apresentar o relatório final de conclusão até 30 de agosto de 2015.
Status: Em atendimento
No dia 18/04/2013, a FGE juntamente com o Governo do Estado e equipe da SETEC,
composta pelas instituições UEAP, Embrapa, IEPA e FAPEAP, firmaram o Termo de Cooperação nº
FG 0512-13 para realização das atividades apresentadas no Projeto PRODETEC Araguari.
O projeto é constituído por 06 (seis) subprojetos, envolvendo diferentes instituições do
Estado, dos quais foram divididos da seguinte forma:
1.
Fomento ao Desenvolvimento de Pesquisa na Bacia do Rio Araguari (responsável FAPEAP);
2.
Curso de Pós-graduação Latu Sensu em Economia e Meio Ambiente (responsável UEAP);
3.
Curso de Pós-graduação Latu Sensu em Gestão de APLs (responsável – UEAP);
4.
Cursos de Capacitação de Curta de Duração de Apoio ao APL do Araguari
(responsável – UEAP);
5.
Desenvolvimento do APL hortifrutigranjeiro do Vale do Araguari (responsável SETEC);
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6.
Ensaios Experimentais de Inovação nos Sistemas de Produção do Araguari
(responsável – SETEC).
Devido ao desgaste ocorrido entre a Fundação Marco Zero e SETEC, a mesma solicitou a
paralisação do repasse financeiro sendo assinado o Termo de Distrato entre as Partes. Até o
momento foram dispendidas três parcelas de R$ 125.000,00 no valor total de R$ 375.000,00.
A FGE aguarda manifestação da SETEC quanto a continuidade do Programa.
3.2.3. Apresentar o relatório final dos programas P2, P3, P4, P5, P6 em até 60 (sessenta)
dias.
P2 – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD
Status: Em atendimento
As atividades deste programa continuam em andamento, sendo que as principais ações
serão realizadas após a desmobilização do canteiro de obras. Até o momento foram realizados
serviços de estabilização e semeadura em taludes, conformação de áreas de empréstimo e início
da desmobilização dos alojamentos, conforme evidenciado no Relatório Técnico do PCA (Anexo
02).
Os relatórios de execução serão enviados, conforme consta na Licença de Operação.
P3 – Programa de Ações Ambientais para a Limpeza do Reservatório
Status: Atendida
As atividades de supressão vegetal foram concluídas em abril de 2014 e o Relatório Final de
Romaneio dos Pátios de Madeira protocolizado em 11 de junho de 2014 (Anexo 03).
Conforme Termo de Encerramento, o programa foi considerado concluído com sucesso
atendendo ao objetivo estabelecido (Anexo 04).
Este programa encontra-se encerrado.
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P4 – Plano de Resgate da Fauna
Status: Atendida
Para a fase de enchimento do reservatório foi contratada consultoria técnica especializada
em resgate da fauna terrestre e aquática. Durante todo o período a equipe de biólogos
acompanhou diariamente as atividades no reservatório e no entorno por meio das vicinais e pelo
rio. Com o fim do enchimento no dia 30 de setembro de 2014 as atividades de campo foram
encerradas. O Relatório conclusivo foi protocolizado em 10 de dezembro de 2014, e o Termo de
Encerramento emitido conforme Anexos 05 e 06 deste relatório.
Este programa encontra-se encerrado.
P5 – Plano de Resgate da Ictiofauna
Status: Atendida
Para a fase de enchimento do reservatório foi contratada consultoria técnica especializada
em resgate da fauna terrestre e aquática. Durante o todo o período a equipe de biólogos
acompanhou diariamente as atividades no reservatório e no entorno por meio das vicinais e pelo
rio. Com o fim do enchimento no dia 30 de setembro de 2014 as atividades de campo foram
encerradas. O Relatório conclusivo foi protocolizado em 10 de dezembro de 2014, e o Termo de
Encerramento emitido conforme Anexos 05 e 07 deste relatório.
Este programa encontra-se encerrado.
P6 – Plano de Resgate de Invertebrados Aquáticos
Status: Atendida
Para a fase de enchimento do reservatório foi contratada consultoria técnica especializada
em resgate da fauna terrestre e aquática. Durante o todo o período a equipe de biólogos
acompanhou diariamente as atividades no reservatório e no entorno por meio das vicinais e pelo
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rio. Com o fim do enchimento no dia 30 de setembro de 2014 as atividades de campo foram
encerradas. O Relatório conclusivo foi protocolizado em 10 de dezembro de 2014, e o Termo de
Encerramento emitido conforme Anexos 05 e 08 deste relatório.
Este programa encontra-se encerrado.
3.3. Apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias o relatório final, sobre a construção ou
melhorias nos acessos aos moradores remanescentes, assim como de conclusão de instalação da
rede de distribuição de energia e conclusão das obras de alteamento dos trechos da rodovia BR
156 e alteamento dos trechos da Estrada do Paredão e construção da variante.
Status: Em atendimento
No dia 11 de setembro de 2014, a FGE protocolizou o 1º Relatório Técnico da fase de
operação solicitando o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para conclusão dos acessos e obras de
alteamento das rodovias.
A FGE recebeu, em 06 de outubro de 2014, o Ofício nº 2274/2014 – DTMA/DIPRE/IMAP
determinando:

Prazo de 30 dias: “conclusão da construção ou melhoria nos acessos aos moradores
remanescentes e instalação da rede de distribuição de energia bem como a conclusão da obra da
estrada do Paredão”

Prazo de 60 dias: “conclusão das obras de elevação dos trechos da Rodovia BR 156”

Estrada do Paredão
A melhoria do acesso aos moradores do Paredão foi finalizada em setembro de 2014. Foi
realizada a adequação do asfalto, construção de sistema de drenagem, sinalização e construção de
trechos elevados que cruzam o reservatório. As defensas laterais dos trechos de alteamento estão
em fase final de execução com conclusão prevista para janeiro de 2015.
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Foto 03: Trecho da estrada do Paredão

Foto 04: Trecho de elevação na estrada do Paredão

Rodovia BR-156
As obras civis de elevação de trechos da Rodovia BR-156 que cruzam o reservatório foram
finalizadas em dezembro de 2014 com o asfaltamento e construção do sistema de drenagem. A
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sinalização e as defensas laterais estão em fase final de execução, tendo como prazo final de
conclusão janeiro de 2015.

Foto 05: Operários trabalhando na construção da drenagem.

Foto 06: Instalação das defensas laterais dos trechos elevados.
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3.4. Apresentar o Plano de Monitoramento da UHE Ferreira Gomes, no prazo de até 60
(sessenta) dias, onde deverá ser apresentada a metodologia e responsável técnico por cada
segmento monitorado, devendo apresentar relatório consolidado semestral envolvendo os
seguintes monitoramentos:
3.4.1. Hidrossedimentológico, na área do reservatório;
Status: Em atendimento permanente
Em atendimento a Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03/2010, a UHE Ferreira Gomes possui,
desde abril de 2011, estações hidrométricas para monitoramento da cota de nível d’água, precipitação
pluviométrica e vazão do rio; valendo destacar que o Projeto de Instalação das referidas estações
hidrométricas foi devidamente aprovado pela Agência Nacional de Águas. Tais estações sofreram
processo de “telemetrização” via WEB, visando a otimização do processamento e disponibilização dos
dados à ANA e equipe de operação da Usina. Dessa forma, o monitoramento das estações
hidrométricas permanecerá online e as medições de descarga líquida e sólida com periodicidade
trimestral.

3.4.2. Da qualidade de água, nos mesmos parâmetros utilizados no programa P7; sendo
os pontos de coleta estabelecidos à jusante e montante da usina;
Status: Em planejamento
O monitoramento da qualidade de água é realizado regularmente desde 2010 pela Ferreira
Gomes Energia, sendo que todas as análises apresentaram resultados dentro dos padrões
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005.
Para a fase de enchimento do reservatório foram definidos novos pontos amostrais
compreendendo 06 (seis) superficiais e 02 (dois) subterrâneos. Com o início do processo de
formação do lago realizou-se campanha de monitoramento no dia 04 de setembro de 2014. Após
a conclusão desta importante etapa, a FGE realizou nova campanha (dias 08/09 e 09/09) para
verificação do comportamento do reservatório na cota 21,30 m.
Os resultados obtidos nas campanhas supracitadas foram considerados satisfatórios e os
Índices de Qualidade de Água (IQA) em todos os pontos de monitoramento de água superficial
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foram calculados os quais indicaram qualidade ÓTIMA e BOA (ANEXO A – Relatório de Qualidade
de Água).
Outra campanha foi realizada entre os dias 3 a 13 de outubro em 05 pontos, sendo 02 de
montante e 03 de jusante da barragem com 02 coletas diárias, não indicando até o momento
divergências no IQA. As amostras serão analisadas em laboratório licenciado.
A campanha conclusiva da fase do enchimento foi realizada e o Relatório Consolidado foi
protocolizado em 10 de dezembro de 2014, conforme Anexo 09.
Apesar da UHE de Ferreira Gomes até o momento não estar causando modificações
significativas na qualidade da água do rio Araguari, será dada continuidade a este monitoramento,
a fim de detectar qualquer alteração, e seus impactos. As campanhas serão trimestrais durante os
dois anos subsequentes ao enchimento do reservatório.
Atualmente este programa está em fase de contratação com o início das campanhas de
monitoramento previsto para abril de 2015. Os relatórios dos monitoramentos serão entregues
anexos aos relatórios semestrais de atendimento da LO.
3.4.3. De fauna
Status: Em planejamento
Para a fase de enchimento do reservatório foi contratada consultoria ambiental
especializada em resgate de fauna terrestre e aquática. O relatório consolidado foi protocolizado
no dia 17 de setembro de 2014.
Para a continuidade deste programa, serão adotadas as mesmas diretrizes dos
monitoramentos anteriores, que segue como base o Programa de Pesquisa em Biodiversidade –
PPBio criado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT para o monitoramento biótico de suas
Unidades de Conservação – RAPELD. A quantidade e localização dos pontos amostrais para a
continuidade do monitoramento serão adotadas ao longo da primeira campanha. As campanhas
serão semestrais durante os dois anos subsequentes ao enchimento do reservatório, totalizando 4
campanhas.
Atualmente este programa está em fase de contratação com o início das campanhas de
monitoramento previsto para julho de 2015. Os relatórios dos monitoramentos serão entregues
anexos aos relatórios semestrais de atendimento da LO.
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3.4.4. De ictiofauna
Status: Em planejamento
Para a continuidade deste programa, serão adotadas as mesmas diretrizes dos
monitoramentos anteriores. Dessa forma, o monitoramento da ictiofauna deverá ser executado
por meio de pescarias experimentais com malhadeira, tarrafa, espinhel e outras artes de pesca
detectadas no local. Nas pescarias experimentais serão utilizadas baterias de malhadeiras, uma
para cada ponto, cada uma com 10m de comprimento, e malhas variando de 2 a 12 cm entre nós
opostos. Além das malhadeiras, nos trechos de rio serão utilizadas tarrafas com malhas de 2, 4 e 6
cm entre nós opostos e espinhéis. Também serão realizados arrastos sub-superficiais na coluna
d’água, com redes cilíndrico-cônicas de malhas de 200 e 300μm para obtenção de larvas e ovos de
peixes. A quantidade e localização dos pontos amostrais para a continuidade do monitoramento,
assim como definição das melhores técnicas e utilização de petrechos serão adotados ao longo da
primeira campanha. As campanhas serão trimestrais durante os três anos subsequentes ao
enchimento do reservatório, totalizando 12 campanhas.
Atualmente este programa está em fase de contratação com o início das campanhas de
monitoramento previsto para abril de 2015. Os relatórios dos monitoramentos serão entregues
anexos aos relatórios semestrais de atendimento da LO.
3.4.5. De macrófitas aquáticas
Status: Em planejamento
Para a continuidade deste programa serão adotadas as mesmas diretrizes dos
monitoramentos anteriores, sendo que todo o reservatório deverá ser percorrido
semestralmente, a fim de se identificar visualmente todo e qualquer foco de infestação de plantas
aquáticas, devendo ser anotada as coordenadas geográficas, as espécies infestantes e a biomassa
acumulada. A análise das macrófitas será realizada segundo o método de coleta do quadrado
(Pompêo & Moschini-Carlos 2003; Moraes et al. 2004), utilizando-se um quadrado de madeira de
0,25m². O material flutuante contido nos quadrados será removido, sendo que no caso dos
indivíduos enraizados somente a parte aérea será amostrada. Após identificação das espécies em
laboratório, a biomassa será estimada de acordo com a área de cobertura das plantas no
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ambiente aquático e posteriormente, o material seco será pesado sendo o resultado final expresso
por unidade de área. As campanhas serão semestrais durante os dois anos subsequentes ao
enchimento do reservatório de forma integrada ao monitoramento da qualidade da água.
Atualmente este programa está em fase de contratação com o início das campanhas de
monitoramento previsto para julho de 2015. Os relatórios dos monitoramentos serão entregues
anexos aos relatórios semestrais de atendimento da LO.
3.4.6. De invertebrados aquáticos
Status: Em planejamento
Para a continuidade deste programa, serão adotadas as mesmas técnicas de coleta dos
monitoramentos anteriores, com base nas especificações técnicas contidas no PBA. A quantidade
e localização dos pontos amostrais no reservatório para a continuidade do monitoramento serão
adotadas ao longo da primeira campanha. As campanhas serão semestrais durante os dois anos
subsequentes ao enchimento do reservatório, totalizando 4 campanhas.
Atualmente este programa está em fase de contratação. As campanhas de monitoramento
serão realizadas concomitantemente ao monitoramento de ictiofauna com previsão de início em
abril de 2015. Os relatórios dos monitoramentos serão entregues anexos aos relatórios semestrais
de atendimento da LO.
3.4.7. Da fauna e flora,
Status: Em atendimento
A continuação deste monitoramento será no âmbito do Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD) com o monitoramento da flora e da interação entre flora a fauna.
3.4.8. Do estado de uso das margens do reservatório.
Status: Em planejamento
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O PACUERA foi elaborado com base num Diagnóstico Socioambiental formado por estudos
aprofundados dos seguintes temas: levantamento do uso do solo e das águas, aspectos do meio físico,
do meio biótico e do meio socioeconômico da área de abrangência.
As atividades do referido programa foram iniciadas em Dezembro de 2012 e concluídas em
abril de 2014 com a entrega do Relatório Final a este órgão.
A implantação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial
(PACUERA) está programada para janeiro de 2015 com início das reuniões técnicas para formação do
Comitê Gestor envolvendo a Ferreira Gomes Energia, órgãos públicos do Município de Ferreira Gomes
e do Governo do Estado do Amapá, além de membros da sociedade civil.

4.

MUSEU

A FGE irá iniciar ainda em janeiro de 2015 a construção do Museu que receberá os artefatos
arqueológicos encontrados durante a execução da obra. A previsão de conclusão da obra é de 90 dias.

Foto 07: Vista parcial do terreno onde será construído o museu.

5.

P1. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS E CONSTRUÇÕES

O Programa de Controle Ambiental das Obras e Construções, Programa 01 do PBA tem por
objetivo desenvolver diretrizes de monitoramento das atividades executadas durante a obra.
Contempla um conjunto de recomendações e procedimentos que visam reduzir a geração de resíduos
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e traçar as diretrizes para o manejo adequado das atividades potencialmente poluidoras, de forma a
minimizar os impactos ambientais.
O Relatório Técnico do PCA está no Anexo 02 deste documento.

6.
P35. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL e P35.1 PROJETO DE EXPOSIÇÃO
ITINERANTE
O Programa de Comunicação Social e o Projeto de Exposição Itinerante, respectivamente,
Programas 35 e 35.1 do PBA, tem por objetivo desenvolver os processos de comunicação social entre a
FGE, a comunidade e o poder público. Contempla um conjunto de estruturas de comunicação que
variam entre realização de eventos próprios, apoio a eventos públicos e comunicados oficiais aos
meios de comunicação, além do monitoramento dos resultados obtidos.
O Relatório do Programa de Comunicação Social e Projeto de Exposição Itinerante está no
Anexo 10 deste documento.

Colocamo-nos à disposição para eventuais informações adicionais que se fizerem
necessárias.

______________________________________
Engª. Agrônoma Renata Barini
CREA 5061908932-D
Coordenadora de Meio Ambiente
Ferreira Gomes Energia S.A.
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Anexo 02 – Relatório Técnico do Programa de Controle Ambiental
Anexo 03 – Ofício FGE-CEM-14-0082-0000 – Relatório de Romaneio de Madeira – AVS nº
1601.5.2013.00004
Anexo 04 – Termo de Encerramento de Programa Ambiental – P3 – Programa de Ações
Ambientais para a Limpeza do Reservatório
Anexo 05 – Ofício FGE-CEM-14-0150-0000 – Atendimento de Condicionante – Autorização
Ambiental nº 0660/2014
Anexo 06 – Termo de Encerramento de Programa Ambiental – P4 – Plano de Resgate da Fauna
Anexo 07 – Termo de Encerramento de Programa Ambiental – P5 – Plano de Resgate da Ictiofauna
Anexo 08 – Termo de Encerramento de Programa Ambiental – P6 – Plano de Resgate de
Invertebrados Aquáticos
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ANEXO 01 – LO Nº 317/2014 – UHE FERREIRA GOMES

21

ANEXO 02 – RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL
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ANEXO 03 – OFÍCIO FGE-CEM-14-0082-0000 – RELATÓRIO DE ROMANEIO DE MADEIRA – AVS Nº
1601.5.2013.00004
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ANEXO 04 – TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROGRAMA AMBIENTAL – P3 – PROGRAMA DE
AÇÕES AMBIENTAIS PARA A LIMPEZA DO RESERVATÓRIO
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ANEXO 05 – OFÍCIO FGE-CEM-14-0150-0000 – ATENDIMENTO DE CONDICIONANTE –
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 0660/2014
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ANEXO 06 – TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROGRAMA AMBIENTAL – P4 – PLANO DE RESGATE
DA FAUNA
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ANEXO 07 – TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROGRAMA AMBIENTAL – P5 – PLANO DE RESGATE
DA ICTIOFAUNA
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ANEXO 08 – TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROGRAMA AMBIENTAL – P6 – PLANO DE RESGATE
DE INVERTEBRADOS AQUÁTICOS
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ANEXO 09 – OFÍCIO FGE-CEM-14-0151-0000 – ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL
TÉCNICA Nº 017/2014-NAQ/CCA/DTMA/DIPRE
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ANEXO 10 – RELATÓRIO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROJETO DE EXPOSIÇÃO
ITINERANTE
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