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Licença de Instalação (LI)  Nº 1400/2021  (10937645) 

 

VALIDADE: 6 anos

(A partir da assinatura)

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
28/09/2021, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 10937645 e o código
CRC AC1C9E6E.

A PRESIDÊNCIA  DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS,  no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, parágrafo único, inciso V do Decreto
nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, e entrou em vigor
no dia 21 de fevereiro de 2017; RESOLVE:

Expedir a presente Licença à:

EMPRESA: TRANSNORTE ENERGIA SA
CNPJ: 14.683.671/0001-09
ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO NORTE, QUADRA 1, BLOCO A, 15º ANDAR - ED. LE QUARTIER - SALA
1515  BAIRRO: Asa Norte 
CEP:    70701-010           CIDADE: Brasília        UF: DF
TELEFONE: (061) 3255-5700          
NÚMERO DO PROCESSO: 02001.006359/2011-77

Referente ao empreendimento Linha de Transmissão 500 kV Engenheiro Lechuga – Equador – Boa
Vista CD e Subestações Associadas, com aproximadamente 721,4 km de extensão, atravessando os
estados do Amazonas e Roraima, abrangendo um total de 09 (nove) municípios: Manaus, Rio Preto da
Eva e Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas (247,1 km), e Rorainópolis, Caracaraí, São Luiz do
Anauá, Mucajaí, Cantá e Boa Vista, em Roraima (474,3 km).

A validade desta licença está condicionada ao fiel cumprimento das condicionantes constantes e
demais documentos que, embora aqui não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.

 

1. CONDIÇÕES GERAIS
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1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução CONAMA nº 06/86,
sendo que cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

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;

 Superveniência de graves riscos ambientais e à saúde.

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, ou da finalidade do empreendimento
deverá ser precedida de anuência do IBAMA.

1.4. Os acidentes ambientais deverão ser comunicados via Sistema Nacional de Emergências
Ambientais - SIEMA, imediatamente após o ocorrido. Esse sistema pode ser acessado no link:
www.ibama.gov.br/emergenciasambientais.

1.5. No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a ocorrência do acidente ambiental, deverá ser
protocolado o Relatório de Atendimento a Emergências Ambientais.

1.6. Esta Licença não exime o empreendedor da obtenção de outras autorizações junto a outros
órgãos porventura exigíveis.

1.7. Esta Licença não autoriza supressão de vegetação nativa nem manejo de fauna silvestre.

1.8. A renovação desta Licença deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 (cento e vinte)
dias, antes do término da sua validade.

1.9. O empreendedor é responsável, perante o IBAMA, pelo atendimento às condicionantes
postuladas nesta Licença.

2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

2.1. As a vidades constru vas que demandem supressão de vegetação só poderão ser iniciadas após
a emissão da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) e Autorização para Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico (Abio).

2.2. Não está autorizada a instalação do Canteiro de Obras nº 9, devendo ser apresentada, no prazo
de 60 dias, retificação de informações sobre a localização da área.

2.3. Interromper as a vidades constru vas nas áreas em que forem encontradas novas cavidades
naturais subterrâneas na envoltória de 250 metros a par r ao eixo da LT, praça de torres ou novas vias
de acesso, e informar imediatamente ao IBAMA.

2.4. Implementar integralmente o Plano Básico Ambiental (PBA), de acordo com os programas
ambientais abaixo listados, analisados no Parecer Técnico nº 86/2019-CODUT/CGLIN/DILIC e
considerando as demais condicionantes desta Licença de Instalação:

Programa de Gestão Ambiental - PGA

Plano Ambiental para a Construção - PAC

Subprograma Plano de Ação de Emergência (PAE)

Subprograma de Gerenciamento de Resíduos
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 Diretrizes Básicas do Código de Conduta

 Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD

 Programa de Monitoramento Espeleológico

 Programa de Supressão de Vegetação

 Programa de Segurança no Trânsito e Mobilidade Urbana

 Programa de Instituição da Faixa de Servidão

 Programa de Acompanhamento dos Processos Minerários

Programa de Investigação, Monitoramento e Salvamento Paleontológico

Programa de Salvamento de Germoplasma

Programa de Reposição Florestal

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna

Programa de Prevenção de Acidentes com a Fauna 

Subprograma de Monitoramento de Sinalizadores Anticolisão para a Avifauna

Programa de Monitoramento de Saguinus bicolor (Primates - Callitrichidae)

Programa de Monitoramento de Ictiofauna de Igarapés

Programa de Educação Ambiental - PEA

Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores - PEAT

Programa de Comunicação Social - PCS

Programa de Compensação Ambiental.

2.5. Apresentar Relatórios Semestrais de Acompanhamento do PBA e Atendimento às
Condicionantes da Licença de Instalação.

2.6. Apresentar, antes do início das atividades construtivas, o Plano de Ação de Emergências
Ambientais.

2.7. Efetuar o levantamento dos pontos de ocorrência de processos erosivos que causem
interferência com as atividades de obra, passíveis de mitigação e controle, com fins a alimentar
a base de dados específica do Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos.

2.8. Apresentar, no escopo do Relatório Semestral de Acompanhamento do PBA e Atendimento
às Condicionantes da Licença de Instalação, cronograma de avanço das medidas do PRAD em
todas as áreas diretamente afetadas pelo empreendimento, e arquivos para uso em Sistema de
Informações Geográficas (shapefile e kml), atualizados periodicamente, representando os locais.

2.9. A abertura de acessos sobre terrenos alagados ou campos úmidos deverá ser realizada
prioritariamente por meio de estivas ou pontes brancas, evitando-se a escavação e retirada da
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vegetação nativa.

2.10. A utilização de aterros para acesso sobre áreas alagadas deverá ocorrer apenas quando
não houver alternativa de menor impacto e deverão ser compostos com estruturas drenantes
suficientes que favoreçam o fluxo hídrico natural.

2.11. Apresentar arquivos para uso em Sistema de Informações Geográficas (shapefile e kml),
com o mapeamento dos acessos que deverão ser mantidos permanentemente durante a fase de
operação e os que serão objeto de execução de PRAD ao fim das atividades construtivas.

2..12. Apresentar a evolução das medidas previstas no Programa de Controle de Processos
Erosivos em conjunto com arquivos compatíveis com Sistema de Informação Geográfica
(shapefile e kml), demonstrando as medidas de controle e ações corretivas executadas ao longo
de cada período.

2.13. Apresentar, no prazo de 180 dias, Projeto Executivo final de Reposição Florestal,
indicando: metodologia, espécies a serem utilizadas, número de mudas, espaçamento/arranjo
do plantio, localização georreferenciada das áreas, bem como os quantitativos a serem repostos
em cumprimento à legislação pertinente. Dar atenção especial às Áreas de Preservação
Permanente, priorizando sempre a interligação entre fragmentos florestais.

2.14. Instalar sinalizadores anti-colisão de avifauna nos trechos indicados no Quadro 5.3-1 do
Subprograma de Monitoramento de Sinalizadores Anticolisão para a Avifauna e no Quadro 3 do
Parecer Técnico nº 86/2019-CODUT/CGLIN/DILIC.

2.15. Apresentar, no prazo de 90 dias, comprovação de tratativas com a(s) Universidade(s)
Estadual e/ou Federal de Roraima para celebração de cooperação/convênio nas diversas áreas
de interesse dessas Instituições e que possuam relação estreita com a implantação do
empreendimento.

2.16. Realizar tratativas junto aos municípios que receberão canteiros de obra ou alojamentos,
com vistas à implementação de medidas preventivas,  mitigadoras e compensatórias para os
impactos associados à pressão nos serviços de saúde, segurança e assistência social.

2.17. Apoiar as Prefeituras dos municípios de São Luiz do Anauá, Cantá e Mucajaí, no estado
de Roraima,  na elaboração dos Planos Diretores, em atendimento à Lei 10.257/2001.

2.18. Implementar as medidas de mitigação e compensação referenciadas no Ofício nº
03/DEVIT/SVS/MS/2015 (SEI 1004569 - fl. 876),  que guardem relação direta com os impactos
identificados nos estudos apresentados pelo empreendedor, acompanhadas de justificativa
técnica, nos termos do art. 16 da Portaria Interministerial nº 60/2015.

2.19. Manter tratativas com o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), com o
objetivo de atender ao disposto no Ofício nº 129/2019–CNA/DEPAM/IPHAN (SEI 4628159).

2.20. Apresentar, no prazo de 90 dias, lista e arquivos digitais para uso em Sistema de
Informações Geográficas (shapefile e kml), com informações atualizadas sobre as edificações e
benfeitorias  situadas na faixa de servidão.

2.21. Apresentar no Relatório Semestral de Acompanhamento do PBA e Atendimento às
Condicionantes da Licença de Instalação:

a) quadro contendo a relação das propriedades interceptadas pela Linha de Transmissão
(nome, localização geográfica, município/localidade) onde ocorrerem residências e/ou
edificações comunitárias até 50 metros da faixa de servidão e arquivos digitais para uso em
Sistema de Informações Geográficas (shapefile e kml) constando, nos metadados, tais
informações. 
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b) quadro contendo dados de propriedades de até 30 ha (nome, localização geográfica,
município/localidade), que estejam no trecho em paralelismo com a Linha de Transmissão 230
kV Balbina - Manaus e arquivos digitais para uso em Sistema de Informações Geográficas
(shapefile e kml) constando, nos metadados, tais informações.

c) relação dos proprietários que manifestarem interesse em comercializar a madeira oriunda da
supressão vegetal.

2.22. Fornecer aos proprietários, arrendatários e/ou detentores de direito das propriedades,
culturas ou benfeitorias atingidas, cópias dos laudos de avaliação para instituição da faixa de
servidão.

2.23. Apresentar, no prazo de 90 dias, a readequação do Programa de Educação Ambiental
(PEA) e detalhamento dos projetos, considerando os resultados do Diagnóstico Socioambiental
Participativo (DSAP). 

2.24. Disponibilizar comunicador nas frentes de obra, entorno dos canteiros e alojamentos, para
recepcionar demandas, sugestões e prestar esclarecimentos à população.

2.25. Apresentar, no Relatório Semestral de Acompanhamento do PBA e Atendimento às
Condicionantes da Licença de Instalação, quadro com informações sobre as ocorrências
registradas nos canais de comunicação, contendo: nome, endereço, email e telefone, descrição
da ocorrência, descrição da resposta e status de atendimento.

2.26. Instalar, em todos os canteiros de obra e subestações, placas de identificação do
empreendimento, contendo: o nome do empreendimento, número da Linha Verde do IBAMA
(0800-61-8080), o número e a data da Licença de Instalação e da Autorização para Supressão
de Vegetação, cujas cópias devem estar disponíveis naqueles locais.

2.27. Incluir em todos os materiais impressos ou audiovisuais elaborados no âmbito dos
Programas Ambientais, as exigências conforme as Normas para a Divulgação dos Programas
de Educação Ambiental, constantes na Instrução Normativa IBAMA 02/2012.

2.28. Cumprir as obrigações relativas à Compensação Ambiental, previstas no art. 36 da Lei
9985/2000, a partir da deliberação do Comitê de Compensação Ambiental. O Grau de Impacto
do empreendimento é de 0,5 % e o Valor de Referência informado foi de R$ 2.613.310.000,00. O
valor final da Compensação Ambiental fica definido em R$ 13.066.550,00 (treze milhões,
sessenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais). 

2.29. Apresentar, junto à solicitação da Licença de Operação, Relatório Final do
Acompanhamento do PBA e Atendimento às Condicionantes da Licença de Instalação.

2.30. Apresentar, junto à solicitação de Licença de Operação, Plano de Ação de Emergências
Ambientais específico para a fase operacional.

2.31. Apresentar, junto à solicitação da Licença de Operação, proposta de continuidade dos
Programas de  Comunicação Social, Educação Ambiental e Educação Ambiental para os
Trabalhadores, para a fase de operação.

2.32.  Implementar as medidas de mitigação e compensação referenciadas no OFÍCIO Nº
1450/2021/PRES/FUNAI, de 27/09/2021, compiladas abaixo:

2.32.1. O empreendedor deverá apresentar à comunidade Waimiri Atroari, com a devida
antecedência, para as providências necessárias, o Plano de Obras da Linha no trecho em que
esta corta a respectiva área indígena, no mínimo, com os seguintes temas:

a) Metodologia de construção;
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b) Cronograma dos trabalhos;

c)Acompanhamento da obra por parte do povo kinja;

d) Regime e horário de trabalho no interior da terra indígena; e

e) Cuidados relacionados à saúde, meio ambiente e acesso à Terra Indígena.

2.32.2. Dentre as medidas acima referidas deve-se considerar especialmente, mas sem prejuízo
de outras medidas necessárias:

I - criação de barreiras nos acessos às torres de transmissão;

II - cuidados especiais no desmatamento de modo que este se dê de forma
seletiva, restringindo-se ao estritamente necessário;

III - disponibilização adequada da madeira re rada das praças ou acessos, para
uso da comunidade indígena;

IV - instalação de acampamentos fora da Terra Indígena;

V - pré-montagem das torres no máximo permi do para seu transporte, em
canteiro fora da Terra Indígena;

VI - instalação em blocos de 10 (dez) torres por vez, de modo a permi r o correto
acompanhamento da obra por parte dos indígenas.

VII - Em caso da necessidade de se instalar um número maior de torres, deverá
ser obtida a expressa manifestação dos indígenas.

VIII - permanência do pessoal da obra dentro da terra indígena apenas durante o
período diurno, em períodos previamente combinados;

IX - adoção de fardamento para os trabalhadores da obra, de modo a facilitar
sua iden ficação além de todos os cuidados relacionados à saúde e controle de
doenças transmissíveis;

X - tratamento adequado do lixo e de resíduos produzidos na implantação da
obra, com retirada de todo material da respectiva Terra Indígena.

2.32.3. Implementar grupo de trabalho para monitoramento dos impactos potenciais e discussão
da valoração da compensação acerca dos impactos irreversíveis.

2.32.4. Implementar as medidas de mitigação dos impactos reversíveis, conforme aprovado no
PBA-CI, por intermédio da ACWA - Associação Comunidade Waimiri Atroari ou por empresa
devidamente habilitada.

 

 

 

 SEI  nº 10937645
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