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Ata da Audiência Pública para discussão do Estudo de Impacto Ambiental e do
Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento denominado UHE Ipueiras. Ao
nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e cinco, às quinze horas e trinta
minutos, na Câmara dos Vereadores, Praça Jaime Pereira s/n Centro, Município
de Santa Rosa/TO, no Estado do Tocantins, o Cerimonial inicia a Audiência
convidando para compor a mesa Sr. Natal Cezar Demori

-

Gerente Executivo do

Ibama no Estado do Tocantins e Presidente da Audiência, Ailton Parente Araujo
Prefeito de Santa Rosa, Levi Teixeira
Maria Diramar

-

Silva Júnior
Soares Neto

-

-

Presidente Da Câmara De Santa Rosa,

-

Prefeita de Chapada da Natividade, Télio Leão Aires

de Cidadania e Justiça, Alvaro Manzano

-

-

-

Secretario

Procurador da República, José Maria da

Promotor de Meio Ambiente do Estado do Tocantins, José Lopes
Dir. de Controle Ambiental do Naturatins

o presidente Isaac Braz Cunha, Tenente Fontoura
Militar e José Eduardo Costanzo

-

-

-

neste ato representando

Representante da Polícia

Diretor da Ipueiras Energia. Composta a mesa o

Presidente da Audiência Pública, Dr. Natal César se apresenta, agradece a
presença de todos, e passa a palavra ao Prefeito de Santa Rosa Ailton Parente
Araujo que cumprimenta todos e diz ser um prazer representar a comunidade de
Santa Rosa neste momento importante. Faz várias considerações justificando as
postulações junto ao empreendedor e o Órgão licenciador,

no tocante às

compensações sócio ambientais que serão geradas pela implantação da UHE de
lpueiras. Informa que o Município não é contrário ao empreendimento desde que
seja contemplando nas questões sociais, culturais e ambientais para que seja
atendida as demandas que ocasionará a implantação do empreendimento.
Agradece a participação de todos presentes e deseja uma boa Audiência.
Seguindo, o Presidente passa a palavra ao Levi Teixeira

-

Presidente da Câmara

que fala da ansiedade de todos em saber os resultados da hidrelétrica de lpueiras
sabendo que aproximadamente 10% de Santa rosa será afetada. Diz ser um
grande momento para a comunidade expor e esclarecer suas dúvidas, deu

o

o
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exemplo da hidrelétrica de Lajeado onde muitos foram prejudicados e aproveita o
momento para perguntar o que será feito com as madeiras, se serão aproveitadas
pela comunidade. Agradece a todos presentes. Na sequência, fazendo uso da
palavra a Maria Diramar

-

Prefeita de Chapada da Natividade, salda a mesa e

todos presentes, faz uma breve leitura do documento que protocolará junto ao
Ibama para apreciação de proposta complementar ao EIA/RIMA. Ressalta que o
Município será impactado em partes importantes que fazem diferença à população,
e que não sabe ao certo quantificar nem qualificar os impactos e por esta razão
solicita

participação

a

do

município

nos

estudos

e

na

implantação

do

empreendimento. Dando continuidade o Presidente concede a palavra ao Télio
Leão Aires
governo

-

Secretario de Cidadania e Justiça que cumprimenta todos e diz que

do estado

se preocupa com o desenvolvimento, com a geração de

energia e que se sente feliz em ter esses recursos no estado do Tocantins.

Fala

da importância das Audiências para esclarecimentos às comunidades de Santa
Rosa e Chapada da Natividade onde poderão tirar suas dúvidas sobre o
empreendimento. Informa que o estado quer a obra que é de grande importância
para o desenvolvimento do País, mas pede que esse desenvolvimento seja
sustentável e que sejam atendidas as compensações dos municípios envolvidos.
Na sequência, fazendo uso da palavra o Dr. Alvaro Manzano

-

Procurador da

República, cumprimenta a todos e faz um breve esclarecimento sobre o que é e
para que serve uma licença ambiental, fala da função do ibama, do empreendedor
e dos Ministérios Públicos Federais e Estaduais,

explica, rapidamente, como

funciona o licenciamento e propõe um fórum de reunião para que todos possam
discutir seus problemas junto com o Ministério Público. Agradece e pede que todos
participem

questionando

os

responsáveis

pelo

empreendimento

e

órgãos

envolvidos. Põe o Ministério Público Federal a disposição de todos. Com a palavra
o Dr. José Maria da Silva Júnior

-

Promotor De Meio Ambiente, diz ser com alegria

que participa de mais uma audiência publica, enfatiza a participação popular no
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processo de licenciamento, o interesse das comunidades em esclarecer suas
dúvidas. Registra que implantação dos empreendimentos hidrelétricos são feitos
dentro da legislação, fazendo um trabalho integrado com o empreendedor, Órgão
licenciador, Ministério Público Federal e Estadual, assim tentando minimizar os
impactos. Pede que todos participem da Audiência fazendo perguntas e coloca o
Ministério Público Estadual a disposição de todos. Com a palavra o representante
do Naturatins José Lopes Soares Neto cumprimenta todos, esclarece que o
Naturatins não é o órgão licenciador, que a audiência não acontece por acaso pois
é

previsto

em

Lei

onde

o

órgão

licenciador

julgará

viabilidade

a

do

empreendimento escutando o povo. Pede que todos ouçam com muita atenção às
apresentações, pois o empreendimento é de alta complexidade e que se
manifestem se são a favor ou contra o mesmo. Esclarece, ainda, a importância do
evento por que o Ibama junto com o Naturatins, o Ministério Público e o povo
podem inviabilizar o projeto. Diz que o empreendimento terá grande significância
na vida de todos tanto positiva como negativamente. Coloca a Naturatins a
disposição de todos para esclarecimentos, apoio na elaboração de documentos,
pois é um órgão público e tem que trabalhar para o povo.

Finalizada a

apresetnação dos componentes da mesa, o Presidente registra a presença dos
funcionários dos Ibama, desfaz a mesa e convida o Analista Ambiental Alexandre
Poliastrini para secretariar os trabalhos da Audiência onde

faz a leitura do

regulamento que rege a Audiência e logo após uma breve apresentação de como
é desenvolvido o licenciamento ambiental e suas etapas e qual é a função do
Ibama no processo.

Na seqüência o Presidente faz um breve esclarecimento de

como correrá a Audiência Pública e pede que todos participem prestando atenção
e fazendo suas perguntas. Após a apresentação do Ibama o Presidente solicita
que o responsável pelo empreendimento

-

Sr. José Eduardo Costanzo, inicie a

apresentação. Com a palavra cumprimenta a todos e esclarece que foi criado um
consórcio para estudar a viabilidade do empreendimento e inicia a apresentação

o

o

fazendo um histórico do empreendimento e informando a necessidade de
eletricidade, faz uma explanação de como é dado o processo de planejamento e
projeto de uma Usina Hidrelétrica, apresenta os estudos da bacia do Tocantins e
previsão

das

empreendimento,

fases
assim

seguintes
como

do
as

projeto,

perspectivas

características
da

futura

gerais

usina.

do

Dando

continuidade, a palavra foi dada ao representante da empresa consultora Themag
-

Sra. Maria Luiza, que cumprimenta a e apresenta o empreendimento falando dos

estudos realizados nos meios físicos, bióticos e sócio econômicos, diagnósticos,
áreas indireta e diretamente afetadas, impactos negativos nos terrenos,

na

vegetação e na fauna, assim como impactos sócio econômicos e impactos
positivos, tais como a criação de novos empregos e aumento na arrecadação,
programas, o que será feito para a construção do empreendimento, onde será
instalado e compensações ambientais. Finalizada a apresentação da empresa
consultora, o Presidente da mesa encerra a primeira etapa dos trabalhos, dando
um intervalo de quinze minutos, e esclarece que serão distribuídos formulários
para questionamentos quanto ao empreendimento. Retomando os trabalhos a
Prefeita de Chapada da Natividade pede a palavra para esclarecer que seu
município solicitou audiência pública mas pediram que a audiência fosse feita em
conjunto com o município de Santa Rosa. Ressalta que foi percebido que o
Município de Chapada da Natividade não foi citado em momento algum e aproveita
para informar à comunidade presente que a audiência também é deles. Dando
prosseguimento o Presidente convida para compor a mesa o Diretor de Ipueiras
Energia Sr. José Eduardo Constanzo, o Gerente Técnico da Themag Sr. Pedro
Jensen e a consultora Maria Luiza para responder os questionamentos. Durante o
debate foi protocolado documento da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, da
comunidade de Morro de São João, e da Prefeitura Municipal de Chapada da
Natividade. Todos os questionamentos

apresentados

pelo plenário foram,

devidamente, respondidos pelos responsáveis pelo empreendimento, assim o que

o

o
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coube ao Ibama. O Presidente passa a palavra a Prefeita de Chapada de
Natividade que agradece a todos e recomenda que sejam defensores dos
municípios de pequeno porte e ressalta, novamente, que em nenhum momento se
falou do município de Chapada de Natividade. Agradeceu a presença de todos.
Logo em seguida passou a palavra ao Prefeito do Município de Santa Rosa que
agradece pela oportunidade de realizarem a audiência no município, agradece a
todos presentes pela participação e pela colaboração, e afirma não ser justo que
deixem suas riquezas para dar riquezas a outros, e irão lutar para grandes
benefícios para o município. Deixo aqui escrito que esta Audiência foi gravada e
filmada, com todos os questionamentos e suas respostas. O senhor Presidente
considera a Audiência Pública válida, tendo em vista que os procedimentos de
divulgação foram atendidos conforme preconiza a Legislação Ambiental vigente.
Agradece a presença de todos os participantes e convidados presentes e deu por
encerrado os trabalhos, dos quais lavrei a presente Ata, que eu, e os demais
participantes que assim desejarem assinar.

Presidente da
'asEgia:
Representantl lpue

0

Representante da Themag Engenharia:
Secretário Executivo:
Secretária da Ata Suscinta:
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Bfrro de Mo Ambiente e

Recursos Naturais Renovaves

Assunto: Considerações sobre a Implantação da
EJHE tpueiras e suas implicações no Município de
Santa Rosa do Tocantins, levantadas no estudo do
EIA-RIMA apresentado.

.As considerações a seguir justificarão as postulações junto ao Empreendedor e
órgão Licenc iador, no tocante às compensações das questões sócio ambientais que serão
geradas pela implantação da UHE Ipueiras. O lago é para sempre, como o que suas
implicações terão que ser tratadas já e em definitivo, antes de sua implantação.
1 - Considerando que o Estado Nacional Brasileiro tem requerido cada vez mais a contratação
de energia elétrica nova e, portanto, a Nação como um todo tem se beneficiado desta que é a
principal "commoditie" do desenvolvimento humano;
2 - Considerando que a matriz energética direciona-se pela implantação das unidades
hidrogeradoras e, neste cenário, o Rio Tocantins se destaca como o melhor potencial em curto
e médio prazo, e tendo então a usina de Ipueiras destacada relevância;
3 - Considerando que o Órgão Licenciador e o Empreendedor possuem recursos materiais,
intelectuais e financeiros para a elaboração dos PBA - Programas Básicos Ambientais;
4 - Considerando que o menor percurso entre o local da obra e as regiões Sul, Sudeste e
Nordeste do Brasil é feito por Santa Rosa via Morro de São João;
É que, como administrador municipal, quero nesta oportunidade, expressar a
todos que não somos contrários ao empreendimento hidroelétrico de Ipueiras, já que, por
princípio, somos totalmente favorável ao desenvolvimento local, regional e nacional.
Entretanto, faz-se mister ressaltar que todo processo de desenvolvimento tem que ser pautado
tu ais,
na premissa do desenvolvimento sus1.go, çjjtaIujo-sse as questões sociais
históricas, econômicas e, principalmente, ambientais.
,

No Município de Santa Rosa do Tocantins, nestes últimos anos, tem-se
observado um desenvolvimento sócio-econômico considerável provocado pelo aproveitamento
sustentado de nossas terras propícias à agricultura. Hoje, além das culturas tradicionais de
arroz e de subsistência da mandioca, o fumo, a cana de açúcar - produzindo açúcar mascavo,
garapa, rapadura - cultivo de frutas diversas por nossos pequenos produtores rurais, estamos
produzindo, com tecnologias moderna e altas produtividades a Soja, Milho, Nlilheto, Sorgo, já

c

Fis.:

4AG,

Proc.: -34O1í3

rç

1

utilizando o plantio direto e a safrinha, introduzidas pelos empreendedores rurais que aqui
aportaram.
Este processo obrigou o Poder Executivo Municipal a desenvolver, apesar dos
poucos recursos disponíveis, diversas ações para fazer face às novas demandas como,
melhorar o sistema municipal de saúde dotando-o de médicos, enfermeiros, dentistas,
auxiliares, ambulância e estrutura física e equipamentos; aperfeiçoamento do sistema
municipal de educação, dotando-o de profissionais melhores qualificados, disponibilização de
ônibus escolares, ampliação e adequação de unidades escolares; ampliação do sistema de
abastecimento de água; ampliação do sistema de distribuição de energia elétrica e melhoria do
sistema de iluminação pública; melhoria da infra-estrutura urbana com implantação de
asfalto em diversas ruas e avenidas da cidade; construção de creche e implantação de diversos
programas sociais de âmbito municipal; enfim procuramos com todo esforço fazer face às
. novas necessidades da população.
Com o advento da UHE Ipueiras, novo surto de desenvolvimento ocorrerá em
toda a região, com suas conseqüentes vantagens e inegáveis desvantagens, pois, certamente,
entendemos que novos fluxos de pessoas aportarão por aqui, impactando de
sigqi1kjiiva a nimulação de Santa Rosa e, portanto, todos os estudos realizados sob esta ótica
para Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Ipueiras e Silvanópolis valerão também para Santa
ão" no aumento de custos dos serviços de saúde,
Rosa, isto é, certamente ocorrerá "ptessão
educação, assistência social, coleta e tratamento de lixo e esgoto, segurança pública,
fornecimento e distribuição de água potável, bem como a perda da massa salarial ao término
dos serviços. Solicitamos, portanto, sermos contemplados com ações próprias que nos ajude a
fazer frente a estas novas demandas, bem como, é necessário que se destine verba suficiente, a
ser definida entre as partes, para que o Poder Público Municipal possa se equipar com
pessoas e material necessários à análise e aprovação dos estudos a serem realizados e dos
PBA's. Sem tais recursos a Prefeitura não terá condições de avaliar correta e
convenientemente as questões relativas a estes Programas, podendo então incorrer em erros
ao concordar com alguma ação que futuramente prejudique a vida do nosso cidadão.
Com o empreendimento o Município de Santa Rosa, destinará quase 10% de
seu território para possibilitar a geração de riqueza para a Nação Brasileira, além do Lucro
para um det e rminado Empreendedor, podendo, inclusive, ser esse estrangeiro. Então
entendemos que esta riqueza deverá ser melhor repartida com os munícipes de Santa Rosa,
objetivando o melhoramento real das condições e expectativa de vida destes cidadãos, que
ou qiase nada irão riqueza. Solicitamos, portanto,
a
estudo no sentido de compensar-nos das perdas provoca aspe anão utilização deste
terri orio inundado para aagricultu q na pior as ipoteses, geraria uma arrecadação
diréui1e impostos ao município de, aproximadamente, LJSS 200.000 (duzentos mil dólaresamericanos) anuais. Santa Rosa está pronta para ajudar o Brasil a manter seu ritmo de
desenvolvimento com energia para o País, mas o Brasil deverá ressarcir-nos nesta parte, para
que o bem estar de muitos possa ser traduzido em bem estar, também, para toda a
comunidade santarosense.
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É necessário que o empreendedor garanta à comunidade do Morro de São João
as condições mínimas necessárias à sua subsistência, não só econômica, mas social, cultural e
histórica, garantido-lhes moradias dignas, saúde e saneamento adequado, melhoria do sistema
educacional e, principalmente, garantir os meios de acesso à comunidade da cidade e de
Ipueiras, em face à grande vinculação cultural entre elas, através da construção das pontes e
estradas de acesso.

Por tudo creio que estamos credenciados a solicitar um estudo ao Órgão
Licenciador e ao Empreendedor, para a implantação de um grande projeto de
desenvolvimento sustentável, com custos a serem cobertos pelo Empreendedor pelo período
que for necessário, isto é, até que todos os objetivos forem alcançados.

.

Assim, solicitamos a anexação desta nossa fala inicial, bem como deste
documento anexo, que contém a visão e pretensões desta municipalidade, observando-se que
cada assunto considerado se reporta a um item específico do RIMA da UHE Ipueiras, por VV.
SS. apresentado, com anotação de paginas e parágrafos do mesmo.
Agradeço a atenção de todos. MuiftI Obrigado.
Santa Rosa do Tocantins, O 4e//Agosto de 2005.
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O presente documento tem como principal objetivo apresentar uma análise e
propostas adicionais ao RIMA da UHE Ipueiras, tendo em vista os impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras previstas no mesmo, observando-se o princípio de isonomia
de tratamento entre os impactados e municípios, e deverá ser anexado à documentação
relativa à Audiência Pública, constituindo-se na Visão e Pretensões da Municipalidade.

.

Observa-se que o cadastro elaborado e que consta no EIA/RIMA, referente a
famílias impactadas tais como: proprietários, posseiros, agregados, empregados, meeiros,
arrendatários, inquilinos, pescadores, comerciantes e de atividades minerarias, não condiz
com a realidade atual.
É necessário refazê-lo e apresentá-lo à Prefeitura / Órgãos fiscalizadores no
mínimo 02 meses antes do início da construção da usina, para análise e aprovação.
Deverá ser considerada a data limite para o fechamento do cadastro, assim que
o empreendedor iniciar definitivamente a construção da obra.

Necessidade de estudo e compensações referentes aos impactos causados em
cada metro até o limite máximo da variação do nível d'água do reservatório, haja vista que
conforme consta na pág. 20 do RIMA Haverá uma variação de até 7 metros no nível d'água
do reservatório.

.

0 empreendedor deverá definir quais serão as cotas utilizadas para indenização
das terras impactadas.
O monitoramento deverá estender-se no mínimo durante 10 anos após o
enchimento do reservatório (tempo aproximado de estabilização do lençol freático) e as
eventuais conseqüências serão de responsabilidade do empreendedor.

O empreendedor deverá:
Eliminar as fossas, implantar sistema de esgotamento sanitário, inclusive
sistema de tratamento de dejetos, construir sistema de captação, tratamento e distribuição de
água - ETA no distrito de Morro de São João, etc... /

4
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Implantar sistema de coleta e transporte e destinação final de resíduos sólidos
do município, inclusive com a coleta seletiva de lixo, incluindo-se a aquisição de caminhão
coletor compactador visando coleta deste lixo e que o mesmo seja repassado para a
administração municipal.
Remover os cemitérios, ou altear as sepulturas, se for o caso fazer novos
cemitérios.
Fazer monitoramento durante 10 anos.
É necessário que o empreendedor da UHE faça um diagnóstico completo sobre
a situação da alteração do lençol freático no distrito de Morro de São João.

O monitoramento deverá estender-se pelo período de concessão e operação da
usina sendo que as eventuais conseqüências serão de responsabilidade do empreendedor,
inclusive nos encabeçamentos de pontes e bueiros, aja vista que haverá variação do nível da
água do lago, chegando até a 7 metros.

O monitoramento deverá estender-se pelo período de concessão e operação da
usina sendo que as eventuais conseqüências serão de responsabilidade do empreendedor.

o

Os empreendimentos da atividade de extração mineral, formais ou informais,
localizados na Área Diretamente Afetada, deverão ser prioritariamente relocados e/ou
indenizados.
Caso ocorra a indenização e com a cessação da atividade, os empregados dos
empreendimentos de extração mineral deverão ser assentados ou indenizados. Nesse sentido é
necessário que o empreendedor execute um recadastramento específico com o
acompanhamento da Prefeitura e órgãos licenciadores.
No processo de negociação de indenização o empreendedor deverá, a título de
compensação, incluir valores referentes ao lucro cessante da atividade (løanos) após o
processo de negociação.
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O empreendedor deverá construir no mínimo uma praia, com toda a infraestrutura e com aprovação da Prefeitura, contendo, entre outros instrumentos de recreação e
lazer como: píer, bares, quadra poliesportiva, aparelhos ergométricos, sistema de tratamento
dos efluentes gerados no local, etc.
É necessário sinalizar toda a área navegável do reservatório.

•

A renovação da cobertura vegetal e limpeza da massa orgânica são de
responsabilidade do empreendedor. Todo material lenhoso será entregue ao proprietário a ser
desalojado de suas terras, independentemente da categoria de desapropriação. Que está ação
tenha acompanhamento em PBA específico.

Após os estudos necessários, criar unidade de conservação na categoria
municipal e que os estudos de demarcação desta unidade deva priorizar os cursos d'água
formando corredores ecológico, propiciando meio de circulação dos animais.
A Educação Ambiental deverá estender-se no mínimo durante 5 anos após o
enchimento do reservatório.
A faixa de proteção do reservatório deverá ser adquirida junto aos
proprietários das terras e, recuperada com a reposição e reflorestamento de no mínimo 50%
da área antropizada.
Os proprietários cujas atividades necessitam da água do reservatório em
hipótese alguma perderão este beneficio, havendo necessidade do empreendedor fazer a
concessão de uso por tempo indeterminado e aprovadas pelos órgãos ambientais (APP),
inclusive constar na escritura pública do processo de negociação. A mesma situação deverá
ser priorizada para os futuros empreendimentos imobiliários.
O empreendedor deverá fazer um Banco de Germoplasma das espécies nativas,
bem como um bosque para plantio no município.
O empreendedor deverá indenizar e demarcar as Áreas de Preservação
Permanente, com marcos de concreto na cor Azul e implantados a cada 100 metros, bem
como em todas as divisas de propriedades, também da faixa de segurança do reservatório na
cor Vermelha com o mesmo procedimento adotado para área de Preservação Permanente.
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O empreendedor deverá contratar Universidade ou Faculdade sediada no
Estado do Tocantins para fazer a coleta e armazenamento das sementes de espécies nativas
existentes nas áreas a serem inundadas.

É necessário acrescentar que a responsabilidade de fiscalização e manutenção
das áreas de Preservação Permanente, no entorno do reservatório, é de responsabilidade do
empreendedor.

o'
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Realizar controle de vetores no mínimo durante 8 anos após o enchimento do
reservatório e que os relatórios sejam enviados para a Prefeitura Municipal, Secretaria de
Estado da Saúde e Funasa.

No Programa de Saúde Pública o empreendedor deverá repassar verbas á
Prefeitura, durante o período da construção e no mínimo durante 8 anos após enchimento do
reservatório, visando a prevenção ao estrangulamento da rede municipal de saúde, o
empreendedor, obrigatoriamente adquirirá e repassará em doação para a Unidade de Saúde
de Santa Rosa, sala de pequenas cirurgias devidamente equipada, raio X, ultra-sonografia e
demais equipamentos necessários para fazer frente as novas demandas por serviço em saúde.

Tendo em vista que é de responsabilidade do empreendedor a limpeza da área
antecedendo a formação do reservatório, o empreendedor devera contratar empresa
especializada ou Universidade no âmbito estadual, visando a análise da qualidade da água do
reservatório, inclusive a definição dos locais de coleta que devem ser indicados pelo órgão
licenciador e a Prefeitura. As informações e resultados obrigatoriamente deverão estar à
disposição de interessados na Internet.

Incluir a construção da Estação de Piscicultura para produção e soltura de
Alevinos naturais no reservatório.
O empreendedor de acordo com o uso múltiplo do lago, implantará unidade de
tanque rede para atender o distrito de Morro de São João visando a geração de renda a esta
comunidade em detrimento a perda de bens intangíveis..
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Construir um centro tecnológico de informática;
Construir centro comunitário e anfiteatro;
Implantar sistema de abastecimento de água e esgoto;
Apoiar financeiramente a Prefeitura Municipal para realizar cursos técnicos de
acordo com a demanda do empreendimento e da vocação do município a serem definidos com
a administração municipal, sendo que, as capacitações, serão iniciadas 01 anos antes do início
• da instalação do empreendimento e esta ação deverá ter PBA específico.
É importante e necessária a celebração de parcerias entre o empreendedor e a
Prefeitura, visando o detalhamento das atividades a serem implementadas, bem como a
definição dos investimentos, recursos de custeio e o período de aplicação das medidas.

O empreendedor deverá repassar verbas ao município, visando amenizar os
prejuízos para contratação de médicos, odontólogos, enfermeiros, professores, auxiliares etc, e
após o enchimento do reservatório, no mínimo durante mais 8 anos. Inclusive, são necessárias
verbas para aquisição de equipamentos, materiais, remédios, veículos, UTI móvel, etc.
É importante e necessária a celebração de parcerias entre o empreendedor e a
Prefeitura visando o detalhamento das atividades a serem implementadas, bem como a
definição dos investimentos, recursos de custeio e o período de aplicação das medidas.
O empreendedor, em parceria com a Prefeitura, deverá promover através de
parcerias com o "Sistema Nacional de Emprego" - SINE e outras instituições, convênio para
que se faça um sistema de treinamento da população local, no mínimo 01 ano antes do inicio
da construção da UHE, de modo a prover a população local do conhecimento necessário para
desempenhar atividades durante a fase de implantação do empreendimento.
Também é necessário o repasse de verba mensal para o Serviço Social da
Prefeitura, para o atendimento da população migrante no município e à procura de emprego,
esta ação deverá ter PBA especifica para Santa Rosa.
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Remanejar todos os Campos Santos existentes.
Implantar o asfaltamento e toda infra estrutura viária do trecho rodoviário
entre Ipueiras e Santa Rosa, via Morro de São João, pois trata-se de acesso mais curto para o
sudeste do pais.
Construir aterro sanitários no município em substituição ao lixão existente,
Celebrar convênio com a prefeitura municipal para repasse de recursos para
combater as endemias surgidas durante a fase de construção e após a formação do
reservatório, bem como a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Construir uma praia com a infra-estrutura adequada no Morro de São João.

É necessária a participação da Prefeitura Municipal e da Secretaria Estadual de
Infra-Estrutura na definição das novas estradas e pontes que serão construídas no município.

A relocação da população rural deverá ser feita em área definida pelos
impactados e Prefeitura, para tanto, será implantado um Comitê Gestor Permanente das
ações de desapropriação e relocação da população afetada de UHE-tpueiras, sendo as frações
de terras no mínimo e de acordo com os critérios e procedimentos do INCRA, para a região
do Tocantins.
Em hipótese alguma o empreendedor indenizará áreas de terras inferiores a 80
hectares. Caso isto ocorra por motivo excepcional, a situação deverá ser analisada e
autorizada pelos ministérios públicos Estaduais e Federais, órgãos licenciadores e de serviço
social da Prefeitura.

Os empreendimentos de atividade de extração mineral, formais ou informais,
localizados na Área Diretamente Afetada, deverão ser prioritariamente retocados e/ou
indenizados.
9
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Caso ocorra a indenização e com a cessação da atividade, os empregados dos
empreendimentos de extração mineral deverão ser assentados ou indenizados. Neste sentido é
necessário que o empreendedor execute um recadastramento especifico com o
acompanhamento da Prefeitura e órgãos licenciadores.
No processo de Negociação de indenização o empreendedor deverá, a titulo de
compensação, incluir valores referentes ao lucro cessante da atividade (lO anos) após o
processo de negociação.

•

Conforme mencionado anteriormente, é necessário que 12 meses antes do início
da construção da UHE, o empreendedor assuma a responsabilidade de realizar cursos de
capacitação para a população em idade de trabalhar e que seja firmado termo de
compromisso em dar prioridade na contratação de mão de obra local.

O empreendedor deverá adequá-los conforme citado anteriormente.

Conforme citado nas páginas 65/16; 65/17 e 65/18 do RIMA.

O empreendedor não deverá adquirir áreas de terras inferiores a 80 hectares,
cujos proprietários devem ser assentados em locais adequados.
O empreendedor deverá indenizar a Área de Preservação Permanente (APP) do
futuro reservatório considerando-se o mesmo valor de mercado. Também deverá ter uma
compensação (no mínimo o dobro do valor ) devido os encargos restritivos ao proprietário
pelo estabelecimento de servidão de uso sobre a faixa de segurança e Área de Preservação
Permanente.
Os procedimentos para aquisição de terras devem ser elaborados pelo
empreendedor, aprovados pela Prefeitura, setor imobiliário (no mínimo cinco), Ministério
Público Estadual, Federal e órgãos licenciador. Caso ocorra mudanças nos procedimentos
durante o período de aquisição das terras, os novos benefícios também devem ser estendidos
aos proprietários que anteriormente negociaram, levando sempre em consideração o principio
da" isonomia de tratamento".
1 ()
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A relocação deverá ser feita em casas no mínimo com 2 quartos (dependendo da
quantidade de pessoas nas famílias) sala, cozinha, wc, varanda, depósito e em lote murado de
no mínimo 450 m. Evitar o remanejamento de famílias moradoras na área rural para a área
urbana dos municípios. As exceções deverão ser analisadas pela Prefeitura.

•

O empreendedor deverá priorizar para que o re-assentamento rural seja feito
de forma coletiva, considerando a possibilidade de ser construída uma agrovila, em local a ser
definido pelos impactados, Prefeitura Municipal e órgão licenciador, havendo a necessidade
da construção de um posto de saúde, escola, edificações para comércio, estruturas de lazer,
centro comunitário, igreja e depósito de produtos agrícolas, bem como o repasse de verbas
para a contratação de funcionários, equipamentos e materiais de manutenção, no mínimo
durante 8 anos após a operação da Usina.
Todas as permutas de terras entre o empreendedor e impactados devem ser
acrescidas área em hectares no mínimo de 50% a mais do que o impactado detinha a posse.
Também deverá ser repassado o valor correspondente a todas benfeitorias, custos agrícolas,
mudas etc. previstos nos re-as senta mentos. O empreendedor também será responsável pela
instalação de energia elétrica no local.
A manutenção de todo o sistema viário a ser construído pelo empreendedor,
inclusive as obras de arte, serão de sua responsabilidade no mínimo por 5 anos após a
operação da Usina.
Todas as áreas preservadas pelos proprietários/posseiros devem ser
indenizadas, inclusive as localizada nas margens do Rio Tocantins.

É necessário após o re-assentamento das famílias fazer o monitoramento
observando-se os indicadores Ambientais, e sendo confirmado, o empreendedor deverá
assumir o ônus para mudança dos métodos ou procedimentos buscando a melhoria de
resultados. E importante observar os seguintes itens:
-

-

-

-

-

Melhoria nos indicadores sociais;
Evolução da renda familiar;
Nível de incremento da produtividade;
Grau de incorporação de novas tecnologias na produção;
Avaliar e corrigir os desvios entre o previsto e executado.
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O empreendedor não poderá indenizar as famílias proprietárias de imóveis
inferiores a 80 hectares, e sim reassentá-las no entorno do reservatório ou assentamento
coletivo em áreas a serem definidas pelos impactados e Prefeitura Municipal.
O empreendedor deverá obrigatoriamente considerar os posseiros como
proprietários, bem como reassentar ou indenizar aqueles que porventura residam na sede do
município e têm suas rocas em outros locais.
É necessário também reconhecer como famílias de direito ao tratamento de reassentamento, os empregados, agregados, pescadores, meeiros, arrendatários etc.

•

As exceções deverão ser analisadas pelos Ministérios Público Estadual, Federal
e Serviço social da Prefeitura.
As cartas de créditos devem ser eliminadas e as exceções analisadas.
O empreendedor não poderá, em hipótese alguma, considerar a Fração Mínima
de Parcelamento de terra (FMP) definida pelo Instituto Nacional de Reforma
Agrária(INCRA) como unidade de re-assentamento. O empreendedor devera sempre levar
em consideração o limite superior da FMM e lotes do tamanho do re-assentamento rural
pecuário do INCRA.
Benefícios Previstos:
1 - O empreendedor entregará todas as propriedades escrituradas e com o seu
respectivo registro, antes de obter a licença de enchimento do reservatório;
2 - O empreendedor deverá dar assistência através de uma cesta básica de
alimentos, para cada reassentado, no valor de 1,5 salário mínimo, durante 24 meses;
3 - Promover cursos agropecuários, assistência técnica e social no mínimo
durante 3 anos após operação da UHE.
4 - Promover ações de assistência técnica agropecuária e com as seguintes
ações:
- Auxilio à produção;
- Tecnologias de produção
- Orientação e correta aplicação de insumos;
- Melhoria no manejo das culturas tradicionais
- Planejamento familiar;
- Noções de higiene, saúde e alimentação;
- Lixo, prevenção de doenças;
- Produção caseira de alimentos, etc.
- Entregar para cada reassentado 100 mudas frutíferas, adubos, calcário e
esterco.
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- Para os impactados que tenham animais, fazer as vacinações necessárias, antes
do remanejamento.
- Na população envolvida, fazer todos os exames laboratoriais, bem como fazer
o repasse dos medicamentos antes do remanejamento.
- Todos os lotes rurais deverão ter uma área mínima irrigada de 2,00 hectares,
sem ônus para os impactados.

Com vocação agropecuária podem optar por re-assentamento em lotes (área em
hectares definidos pelo (INCRA) com moradia adequada à quantidade de pessoas, depósito,
energia, elétrica, cisterna tubulada, bomba elétrica, fossa séptica, kit ferramentas, kit horta,
cerca no perímetro da propriedade, pastagens formadas, barracão, lO galinhas, 01 galo, 04
cabras e 01 bode.

O empreendedor deverá fazer acompanhamento de cada família remanejada,
bem como apresentar o resultado do monitoramento à Prefeitura. E necessário, para que o
programa tenha êxito, o acompanhamento no mínimo durante 5 anos após o re-assentamento
dessas famílias. Também o empreendedor será responsável pelas ações recomendadas pelo
monitoramento.

Também é necessário avaliar a qualidade de vida durante no mínimo 5 anos
após a conclusão das obras da UHE.

Construir praia com a infra-estrutura adequada no Morro de São João.

Os empreendimentos de atividade de extração mineral, formais ou informais,
localizados na área Diretamente Afetada, deverão ser prioritariamente relocados, ou
indenizados.
Caso ocorra a indenização e com a cessação da atividade, os empregados dos
empreendimentos de extração mineral deverão ser assentados ou indenizados. Neste sentido é

o

o

necessário que o empreendedor execute um recadastramento especifico com o
acompanhamento da Prefeitura e órgãos licenciadores.
No processo de negociação de indenização o empreendedor deverá, a titulo de
compensação, incluir valores referentes ao lucro cessante da atividade ( lOanos) após o
processo de negociação.
É necessário atender também os oleiros e ceramistas neste programa, inclusive
fornecendo a argila para produção no mínimo por um período de 10 anos.

•

É necessária a construção de edificações, reposição de materiais, equipamentos,
remédios, contratação de médicos, odontólogos, enfermeiros etc, e estender estes benefícios
no mínimo por mais 8 anos, após o enchimento do reservatório.

Este programa deverá ser estendido no mínimo durante 5 anos após o
enchimento do reservatório.

Deverá ser elaborado um conjunto de ações com aprovação do Ministério
Público Estadual, Federal e Prefeitura, inclusive estender o programa no mínimo por 5 anos
após o enchimento do reservatório, com esclarecimento sobre o empreendimento de forma a
estabelecer comunicação permanente entre empreendedor e sociedade local / regional, com
articulação entre a Secretaria do Meio Ambiente e através de fóruns locais / regionais e com
os demais órgãos institucionais.

O empreendedor deverá destina 5% do custo total do investimento para ser
dividido entre os municípios de Ipueiras, Brejinho de Nazaré,Silvanópolis, Porto Nacional e
Santa Rosa e que sejam elaborados programas de desenvolvimento com a participação das
comunidades envolvidas, instituições religiosas e não governamentais locais, inclusive a
formação de um conselho para gerenciamento dos recursos e definição das ações.
Considerando que o município de Ipueiras receberá valores significativos de
ICMS após a operação da UHE, faz-se mister que os recursos para mitigar os impactos
causados aos municípios considerados de apoio à construção da Usina - alertando que nós
14
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santa-rosenses, certamente, serviremos como apoio - devem ser divididos de forma a que
todos possam compartilhar dos mesmos de forme igualitária, incluído-se, além da cidade sede,
os municípios de Brejinho de Nazaré, Porto Nacional, Silvanópolis e Santa Rosa.

O Empreendedor preferencialmente deverá contratar os serviços das
Faculdades e Universidades sediadas no Estado do Tocantins, visando a valorização de nossas
instituições educacionais bem como a manutenção e arquivo das informações mais próximas
da população envolvida, incluindo o Distrito de Morro de São João como comunidade
Kilombola num PBA específico.

Todos os Programas Básicos Ambientais, após elaboração pelo empreendedor,
também deverão ser aprovados em Audiência Pública no Município.
É necessário apresentar o Orçamento e Custo detalhado de cada Programa
Básico Ambiental, desenvolvido especificamente para Santa Rosa.
O empreendedor deverá contratar Faculdades ou Universidades sediadas no
Estado do Tocantins, para realizar os serviços referentes á fauna e flora durante o período de
construção, enchimento do reservatório e no mínimo durante mais 5 anos após o inicio da
geração da UHE.

Santa R s do Tocantins, 09 de agosto de 2005.
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Chapada de Natividade, 09 de agosto de 2005.

o
Comissão da Audiência Pública do ARE Ipueiras
Santa Rosa do Tocantins.

Ref: Encaminhamento de proposta complementar ao Rima do AHE
Ipueiras.

.

Tendo em vista a realização da Audiência Pública do Aproveitamento
Hidrelétrico de Ipueiras, em data de hoje, na cidade de Santa Rosa do Tocantins, o nosso
município está encaminhando documento em anexo para que seja apensado à Ata da
referida audiência e seu conteúdo incorporado nos Programas Básicos Ambientais do futuro
empreendimento.
Sabemos que nosso município será impactado diretamente numa
área não muito grande, mas também sabemos que estamos perdendo áreas importantes,
onde as condições naturais serão modificadas definitivamente. Para nós, estas condições
de alterações são que fazem a diferença, e são em função dessas diferenças que
apresentamos as sugestões e propostas complementares ao Rima.
Naturalmente que não sabemos ao certo quantificar, nem mensurar os
impactos de ordem sentimental, nem tão pouco as perdas globais e específicas futuras, que
têm enorme valor.
Decorre daí, a necessidade de ser re-estudada a participação
municipal no empreendimento através da distribuição de royaltys mais compensatórios.
De igual forma, as gerações futuras serão as que sofrerão mais
fortemente os impactos do empreendimento, fazendo-se necessário a implantação de
projetos específicos para beneficiar a nossa juventude mediante a construção de quadras
poli-esportivas em cada município impactado com o empreendimento.
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PROPOSTAS E ANÁLISE DO RIMA DA UHE IPUEIRAS.
Município impactado: Chapada da Natividade

Introdução
O presente documento tem como principal objetivo apresentar uma análise e
propostas adicionais, tendo em vista os impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras previstas no RIMA da UHE Ipueiras observando-se o princípio de
isonomia de tratamento entre os impactados e municípios.

c

Cadastro Sócio Econômico Rural.
Observa-se que o cadastro elaborado e que consta no EIA/RIMA, referente a famílias
impactadas tais como: proprietários, posseiros, agregados, empregados, meeiros,
arrendatários, inquilinos, pescadores, comerciantes e de atividades minerarias, não
condiz com a realidade atual.
É necessário refazê-lo e apresentá-lo à Prefeitura / Órgãos fiscalizadores no mínimo
02 meses antes do início da construção da usina, para análise e aprovação.
Deverá ser considerada a data limite para o fechamento do cadastro, assim que o
empreendedor iniciar definitivamente a construção da obra.

o
Pág 62/ - 2 - Alteração e Variação do Nível de Água a Montante da Barragem.
Necessidade de estudo e compensações referentes aos impactos causados em cada
metro até o limite máximo da variação do nível d'água do reservatório, haja vista
que conforme consta na pág. 20 do RIMA haverá uma variação de até 7 metros no
nível d'água do reservatório.
O empreendedor deverá definir quais serão as cotas utilizadas para indenização das
terras impactadas.
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O monitoramento deverá estender-se no mínimo durante 10 anos após o enchimento
do reservatório (tempo aproximado de estabilização do lençol freático) e as eventuais
conseqüências serão de responsabilidade do empreendedor.

Pág 63/ - 8 -

Acréscimo da Vulnerabilidade dos Aqüíferos à Contaminação.

O empreendedor deverá:
Eliminar as fossas, implantar sistema de esgotamento sanitário, inclusive sistema de
tratamento de dejetos, etc.
Remover os cemitérios, ou altear as sepulturas, se for o caso fazer novos cemitérios.
Fazer monitoramento durante 10 anos.

Pág 64/ - 9 -

Erosões e Movimentos de Massa nas Encostas Marginais.

- O monitoramento deverá estender-se pelo período de concessão e operação da usina
sendo que as eventuais conseqüências serão de responsabilidade do empreendedor.

Pág 64/ - 10 - Colapsividade de Solos nas Encostas Marginais.
O monitoramento deverá estender-se pelo período de concessão e operação da usina
sendo que as eventuais conseqüências serão de responsabilidade do empreendedor.

Pág 64/ - 13 - Interferências com Recursos Minerais.
Os empreendimentos de atividade de extração mineral, formais ou informais,
localizados na Área Diretamente Afetada, deverão ser prioritariamente relocados, ou
indenizados.
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Caso ocorra a indenização e com a cessação da atividade, os empregados dos
empreendimentos de extração mineral deverão ser assentados ou indenizados. Nesse
sentido é necessário que o empreendedor execute um recadastramento específico
com o acompanhamento da Prefeitura e órgãos licenciadores.
No processo de negociação de indenização o empreendedor deverá, a título de
compensação, incluir valores referentes ao lucro cessante da atividade (10 anos) após
o processo de negociação.

Pág 65/ - 14 - Alteração da Paisagem com a Formação do Reservatório.
- O empreendedor deverá construir no mínimo uma praia, com toda a infra-estrutura
•

e com aprovação da Prefeitura.
- É necessário sinalizar toda a área navegável do reservatório.

Pág 65/ - 16 - Aumento da Pressão Humana Sobre a Vegetação.
Pág 65/ - 17 - Supressão de Vegetação pelo Enchimento do Reservatório.
Pág 66/ - 18 - Conseqüências na Vegetação Decorrentes da Fragmentação e da Alteração
de Ambiente.
-

Após os estudos necessários, a unidade de conservação deverá ser
obrigatoriamente localizada em um ou mais

municípios afetados pelo

reservatório.
- A Educação Ambiental deverá estender-se no mínimo durante 5 anos após o
enchimento do reservatório.
- A faixa de proteção do reservatório deverá ser adquirida junto aos proprietários
das terras e, recuperada com a reposição e reflorestamento de no mínimo 50% da
área antropizada.
- Os proprietários cujas atividades necessitam da água do reservatório em hipótese
alguma perderão este beneficio, havendo necessidade do empreendedor fazer a
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concessão de uso por tempo indeterminado de áreas especificas e aprovadas pelos
órgãos ambientais (APP), inclusive constar na escritura pública do processo de
negociação. A mesma situação deverá ser priorizada para os futuros
empreendimentos imobiliários.
O empreendedor deverá fazer um Banco de Germoplasma das espécies nativas,
bem como um bosque para plantio no município.
O empreendedor obrigatoriamente deverá desmatar na totalidade a área de
deplecionamento do reservatório.
O empreendedor deverá indenizar e demarcar as Áreas de Preservação
Permanente, com marcos de concreto na cor Azul e implantados a cada 100
metros, bem como em todas as divisas de propriedades, também da faixa de
segurança do reservatório na cor Vermelha com o mesmo procedimento adotado
para área de Preservação Permanente.
Banco de Germoplasma
-

O empreendedor deverá contratar Universidade ou Faculdade sediada no Estado
do Tocantins para fazer a coleta e armazenamento das sementes de espécies
nativas existentes nas áreas a serem inundadas.

- É necessário acrescentar que a responsabilidade de fiscalização e manutenção
das áreas de Preservação Permanente, no entorno do reservatório, é de
responsabilidade do empreendedor.

Pág 67/ - 22 - Aumento da População de Insetos em Domicílios Devido a Perda do
Ambiente Silvestre.
- Controle de vetores no mínimo durante 8 anos após o enchimento do
reservatório.
- Educação Ambiental durante a construção e 5 anos após o enchimento do
reservatório.
- No programa de Saúde Pública o empreendedor deverá repassar verbas à
Prefeitura, durante o período da construção e no mínimo durante 8 anos após
enchimento do reservatório.
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Pág 68/ - 23 - Alteração da Qualidade da Água.
-

O empreendedor será responsável pela limpeza do reservatório, inclusive os
afluentes, na sua totalidade.

- Após o enchimento do reservatório, o empreendedor deverá fazer
obrigatoriamente a limpeza dos resquícios do desmatamento no prazo máximo de
2 anos, improrrogável.
- O empreendedor deverá ser o responsável pela eliminação de espécies vegetais
aquáticas que porventura venham surgir e que sejam consideradas nocivas ou
representar risco ou impedimento à prática de navegação, esportes e turismo.
- O empreendedor deverá contratar empresa especializada ou Universidade,
visando a análise da qualidade da água do reservatório, inclusive a definição dos
• locais de coleta que devem ser indicados pelo órgão licenciador e a Prefeitura. As
informações e resultados obrigatoriamente deverão estar à disposição de
interessados na Internet.

Pág 68/ - 24 - Alteração nas Comunidades de Peixes.
Incluir a construção da Estação de Piscicultura para produção e soltura de
Alevinos naturais no reservatório.
Como a pesca profissional toma-se proibida por Lei (Portaria 1.355 de
05/12/1989 do IBAMA) é necessário que o empreendedor assuma a
responsabilidade pelo reassentamento dos pescadores em áreas idênticas às
previstas para posseiros e agregados, mantendo-os com recursos, até a efetivação
e retomo financeiro em suas novas atividades relacionadas com a pesca,
patrocinadas e de total responsabilidade do empreendedor.

Pág 70/ - 27 - Interferência em Edificações/Instalações Institucionais.
- Remanejar todos os Campos Santos existentes.
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Pág 70/ - 29 - Interferência na Infra-estrutura.
É necessária a participação da Prefeitura municipal e da Secretaria Estadual de InfraEstrutura na definição das novas estradas e pontes que serão construídas no
município.

Pág 71/ - 30 - Perda de Terras.
A relocação da população rural deverá ser feita em área definida pelos impactados e
Prefeitura, sendo as frações de terras no mínimo e de acordo com os critérios e
procedimentos do INCRA, para a região do Tocantins.
Em hipótese alguma o empreendedor indenizará áreas de terras inferiores a 80
hectares. Caso isto ocorra por motivo excepcional, a situação deverá ser analisada e
autorizada pelos ministérios públicos Estaduais e Federais, órgãos licenciadores e de
serviço social da Prefeitura.

Pág 71/ - 31 Interferência em Estabelecimentos de Extração Mineral, Industrial,
Comerciais e Serviços.
Os empreendimentos de atividade de extração mineral, formais ou informais,
localizados na Área Diretamente Afetada, deverão ser prioritariamente retocados, ou
indenizados.
Caso ocorra a indenização e com a cessação da atividade, os empregados dos
empreendimentos de extração mineral deverão ser assentados ou indenizados. Neste
sentido é necessário que o empreendedor execute um recadastramento específico
com o acompanhamento da Prefeitura e órgãos licenciadores.
No processo de Negociação de indenização o empreendedor deverá, a título de
compensação, incluir valores referentes ao lucro cessante da atividade (10 anos) após
o processo de negociação.
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Pág 73/ - 39 - Pressão Sobre Equipamentos Sociais e Serviços de Infra-estrutura.
O empreendedor deverá adequá-los conforme citado.

Pág 79

Faixa de Proteção do Reservatório.
Conforme citado nas páginas 65/16; 65/17 e 65/18 do RIMA.

Pág 79

Aquisição de Terras.
O empreendedor não deverá adquirir áreas de terras inferiores a 80 hectares, cujos
proprietários devem ser assentados em locais adequados.
O empreendedor deverá indenizar a Área de Preservação Permanente do futuro
reservatório considerando-se o mesmo valor de mercado. Também deverá ter uma
compensação (no mínimo o dobro do valor) devido os encargos restritivos ao
proprietário pelo estabelecimento de servidão de uso sobre a faixa de segurança e
Área de Preservação Permanente.
Os procedimentos para aquisição de terras devem ser elaborados pelo empreendedor,
aprovados pela Prefeitura, setor imobiliário (no mínimo cinco), Ministério Público
Estadual, Federal e órgãos licenciador. Caso ocorra mudanças nos procedimentos
durante o período de aquisição das terras, os novos benefícios também devem ser
estendidos aos proprietários que anteriormente negociaram, levando sempre em

•

consideração o principio da "isonomia de tratamento".

Pág 81

Relocação da População Rural.
O empreendedor deverá priorizar para que o reassentamento rural seja feito em local
a ser definido pelos impactados, Prefeitura municipal e órgão licenciador, havendo a
necessidade da construção de um posto de saúde, escola, edificações para comercio,
estruturas de lazer, centro comunitário, igreja e deposito de produtos agrícolas, bem
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como o repasse de verbas para a contratação de funcionários, equipamentos e
materiais de manutenção, no mínimo durante 8 anos após a operação da Usina.
Todas as permutas de terras entre o empreendedor e impactados devem ser acrescidas
área em hectares no mínimo de 50% a mais do que o impactado detinha a posse.
Também deverá ser repassado o valor correspondente a todas benfeitorias, custos
agrícolas, mudas etc. previstos nos reassentamentos. O empreendedor também será
responsável pela instalação de energia elétrica no local.
Todo sistema viário a ser construído pelo empreendedor, inclusive as obras de arte,
serão de sua responsabilidade a manutenção no mínimo 5 anos após a operação da
Usina.
Todas as áreas preservadas pelos proprietários/posseiros devem ser indenizadas,
inclusive as localizada nas margens do Rio Tocantins.
É necessário após o reassentameno das famílias fazer o monitoramento observando-se
os Indicadores Ambientais, e sendo confirmado, o empreendedor deverá assumir o
ônus para mudança dos métodos ou procedimentos buscando a melhoria de
resultados. É impostante observar os seguintes itens:
- Melhoria nos indicadores sociais;
- Evolução da renda familiar;
- Nível de incremento da produtividade;
- Grau de incorporação de novas tecnologias na produção;
- Avaliar e corrigir os desvios entre o previsto e executado.

o

b) Proprietários de Imóveis Menores que 80 Hectares.
O empreendedor não poderá indenizar as famílias proprietárias de imóveis inferiores
a 80 hectares, e sim reassentá-las no entorno do reservatório ou assentamento
coletivo em áreas a serem definidas pelos impactados e Prefeitura Municipal.
O empreendedor deverá obrigatoriamente considerar os posseiros como
proprietários, bem como reassentar ou indenizar aqueles que porventura residam na
sede do município e têm suas roças em outros locais.
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É necessário também reconhecer como famílias de direito ao tratamento de
reassentamento, os empregados, agregados, pescadores, meeiros, arrendatários etc.
As exceções deverão ser analisadas pelos Ministérios Público Estadual, Federal e
Serviço Social da Prefeitura.
As cartas de créditos devem ser eliminadas e as exceções analisadas.
O empreendedor não poderá, em hipótese alguma, considerar a Fração Mínima de
Parcelamento de terra (FMP) definida pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária
(INCRA) como unidade de reassentamento. O empreendedor deverá sempre levar em
consideração o limite superior da FMM e lotes do tamanho do reassentamento rural
pecuário do INCRA.
Benefícios Previstos:
1- O empreendedor entregará todas as propriedades escrituradas e com o seu
respectivo registro, antes de obter a licença de enchimento do reservatório;
2- O empreendedor deverá dar assistência através de uma cesta básica de alimentos,
para cada reassentado, no valor de até 1,5 salário mínimo, durante 24 meses;
3- Promover cursos agropecuários, assistência técnica e social no mínimo durante 3
anos após operação da UHE.
4- Promover ações de assistência técnica agropecuária e com as seguintes ações:
- Auxilio à produção;
- Tecnologias de produção;
- Orientação e correta aplicação de insumos;
.

- Melhoria no manejo das culturas tradicionais;
- Planejamento familiar;
- Noções de higiene, saúde e alimentação;
- Lixo, prevenção de doenças;
- Produção caseira de alimentos, etc.
- Entregar para cada reassentado 100 mudas frutíferas, adubos, calcário e esterco.
- Para os impactados que tenham animais, fazer as vacinações necessárias, antes do
remanejamento.
- Na população envolvida, fazer todos os exames laboratoriais, bem como fazer o
repasse dos medicamentos antes do remanejamento.
Pág 9
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Todos os lotes rurais serão irrigados com área no mínimo de 2,00 hectares, sendo
a responsabilidade de pagamento da energia elétrica do empreendedor, no
mínimo durante 5 anos após a operação da UHE.
c) Para Moradores não Proprietários.
Com vocação agropecuária podem optar por reassentamento em lotes (área em
hectares definidos pelo INCRA) com moradia adequada à quantidade de pessoas,
depósito, energia elétrica, cisterna tubulada, bomba elétrica, fossa séptica, kitferramentas, kit horta, cerca no perímetro da propriedade, pastagens formadas,
barracão, 10 galinhas, 01 galo, 04 cabras e 01 bode.

o

Pág 81

Monitoramento da Qualidade de Vida da População Retocada.
O empreendedor deverá fazer acompanhamento de cada família remanejada, bem
como apresentar o resultado do monitoramento à Prefeitura. É necessário, para que o
programa tenha êxito, o acompanhamento no mínimo durante 5 anos após o
reassentamento dessas famílias. Também o empreendedor será responsável pelas
ações recomendadas pelo monitoramento.

Pág 82

Recursos Minerais e Atividades Econômicas.
Os empreendimentos de atividade de extração mineral, formais ou informais,
localizados na Área Diretamente Afetada, deverão ser prioritariamente retocados, ou
indenizados.
Caso ocorra a indenização e com a cessação da atividade, os empregados dos
empreendimentos de extração mineral deverão ser assentados ou indenizados. Neste
sentido é necessário que o empreendedor execute um recadastramento específico
com o acompanhamento da Prefeitura e órgãos licenciadores.
No processo de negociação de indenização o empreendedor deverá, a título de
compensação, incluir valores referentes ao lucro cessante da atividade (10 anos) após
o processo de negociação.
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É necessário atender também os oleiros e ceramistas neste programa, inclusive
fornecendo a argila para produção no mínimo por um período de 10 anos.

Pág 82

Educação Ambiental
Este programa deverá ser estendido no mínimo durante 5 anos após o enchimento do
reservatório.

Pág 83

Comunicação Social.
Deverá ser elaborado um conjunto de ações com aprovação do Ministério Público
Estadual, Federal e Prefeitura, inclusive estender o programa no mínimo por 5 anos
após o enchimento do reservatório, com esclarecimento sobre o empreendimento de
forma a estabelecer comunicação permanente entre empreendedor e sociedade local /
regional, com articulação entre a Secretaria do Meio Ambiente e através de fóruns
locais / regionais e com os demais órgãos institucionais.

Pág 83

Resgate Patrimoniais, Arqueológicos, Histórico e Cultural.
O empreendedor preferencialmente deverá contratar os serviços das Faculdades e
Universidades sediadas no Estado do Tocantins, visando a valorização de nossas

.

instituições educacionais bem como a manutenção e arquivo das informações mais
próximas da população envolvida.

Programas Básicos Ambientais - PBA
Todos os Programas Básicos Ambientais, após elaboração pelo empreendedor,
também deverão ser aprovados em Audiência Pública no município.
É necessário apresentar o Orçamento e Custo detalhado de cada Programa Básico
Ambiental.
Pãg 11
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O empreendedor deverá contratar Faculdades ou Universidades sediadas no Estado
do Tocantins, para realizar os serviços referentes à fauna e flora durante o período de
construção, enchimento do reservatório e no mínimo durante mais 5 anos após o
início da geração da UHE.
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MORRO DE SÃO JOÃO
Ofício n° 001105
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de 09 de agosto de 2.005.

Comissão de Audiência Pública,

A comunidade do Distrito de Morro de São João vem através deste
solicitar junto à Comissão da Audiência Pública que trata da construção da Hidrelétrica de
Ipueiras, para que seja registrado em Ata desta audiência pública que se faz necessário que
seja construído duas pontes de cimento armado: a primeira ligando Santa Rosa ao Distrito
de Morro de São João; a segunda ligando o Distrito de Morro de São João a Ipueiras.
Obs: Se a referida estrada que liga o Distrito de Morro São João à
cidade de Santa Rosa do Tocantins, ocorrer de ser mudado o seu trajeto, que sejam feitas
novas pontes que dão acesso à nova via.

Ate nciosmente,

Juvenal de Sena Ferreira

o

À Comissão de Audiência Pública,
UHE de Ipueiras,
Santa Rosa do Tocantins-TO

INSTiTUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBANIA
DOCUMENTO RECEBIDO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA
DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO:________

ht

LOCAL:

e

_5Q

DATA:
ASSINATURA:

x

LwÀ

, 25

o

~i

fFIs.:
Proc.:_Qj
Rubr-

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO ESTUDO DETT 1PACTO
AMBIENTAL E DO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROJETO
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Ata da Audiência Publica para discussão do Estudo de Impacto Ambientalo----__j
Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento denominado UHE Ipueiras. Ao
décimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e cinco, às quinze horas e trinta
minutos, no Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimarães - Rua 51 s/n, Centro,
Município de Silvanópolis/TO, no Estado do Tocantins, o Cerimonial inicia a
Audiência convidando para compor a mesa Alexandre Poilastrini - representante do
Ibama Sede e Presidente da Mesa, Sr. Alberto Gomes Pereira - Prefeito de
Silvanópolis, Sr. Adão Nogueira Lopes - Vice-Prefeito De Silvanópolis, Sr. Alcimar
Trindade - Presidente da Câmara, Sr. José Lopes Soares Neto - Dir. de Controle
Ambiental do Naturatins - neste ato representando o presidente lsaac Braz Cunha,
Sr. Francisco Chaves Generoso - representante do Ministério Público Estadual e Sr
José Eduardo Costanzo - Diretor da Ipueiras Energia. Composta a mesa o
Presidente da Audiência Pública, Sr. Alexandre Poilastrini agradece a presença de
todos, e passa a palavra ao Prefeito de Silvanópolis que cumprimenta a mesa e
todos presentes, aproveita o momento para ler um pequeno trecho do que o
município está requerendo, pois, será afetado diretamente, e as expectativas do
município com este evento. Informa que protocolará, junto ao Ibama, documento de
reivindicações. Agradece a colaborações de todos pela avaliação dos estudos. Com
a palavra ao Presidente da Câmara que inicia falando que todos em Silvanópolis
estão satisfeitos com a preocupação do prefeito em possibilitar a realização da
Audiência para esclarecer a comunidade sobre o empreendimento e esclarece a
comunidade que foi formada uma comissão para análise dos estudos. Ressalta a
• preocupação de todos sobre a qualificação de mão-de-obra. Em seguida, o
Presidente concede a palavra ao representante do Naturatins Sr. José Lopes Soares
Neto que cumprimenta a todos, informa ao plenário que audiência pública é um
evento previsto em Lei através de Resolução do Conama, para que a população
participe do processo de licenciamento ambiental conhecendo os estudos de
impacto ambiental. Informa, ainda, para que serve uma audiência pública, que o
empreendedor apresentará o EIA/RIMA de forma clara para que todos possam
entender. Pede que todos não se acomodem no dia de hoje, que procurem a
prefeitura para lerem os estudos, que procurem o Movimento dos Atingidos por
Barragens e os Órgãos envolvidos. Esclarece que o licenciamento está em fase
inicial e por isso é que todos devem participar, pois todos serão atingidos de forma
negativa como positiva. Agradece a todos presentes e coloca o Naturatins a

o

o

disposição para sanar qualquer dúvida. Com a palavra o Sr.
Generoso - representante do Ministério Público Estadual salda todos presentes e
fala do preço que comunidade pagará pela implantação do empreendimento, pede
que todos se manifestem perguntando e prestando atenção às apresentações dos
responsáveis, pois, a comunidade paga um preço muito alto quando um
empreendimento de grande porte como este é implantado. Esclarece qual o papel
do Ministério Público e finaliza colocando à disposição de todos para
esclarecimentos. Finalizada a apresentação da mesa, o Presidente convida o
Analista Ambiental - Sr. Marcus Vinicius para secretariar a mesa fazendo a leitura
do regulamento que rege a Audiência Pública. Na seqüência o Presidente faz uma
apresentação de como é desenvolvido o licenciamento ambiental e suas etapas e
qual é a função do Ibama no processo. Logo após a apresentação do lbama, o
Presidente convida o responsável pelo empreendimento - Sr. José Eduardo
Costanzo, inicie a apresentação. Com a palavra cumprimenta a todos e esclarece
que foi criado um consórcio para estudar a viabilidade do empreendimento e inicia a
apresentação fazendo um histórico do empreendimento e informando a necessidade
de eletricidade, faz uma explanação de como é dado o processo de planejamento e
projeto de uma Usina Hidrelétrica, apresenta os estudos da bacia do Tocantins e
previsão das fases seguintes do projeto, características gerais do empreendimento,
assim como as perspectivas da futura usina. Dando continuidade, a palavra foi dada
ao representante da empresa consultora Themag - Sra. Maria Luiza, que
cumprimenta a e apresenta o empreendimento falando dos estudos realizados nos
. meios físicos, bióticos e socioeconômicos, diagnósticos, áreas indireta e diretamente
afetadas, impactos negativos nos terrenos, na vegetação e na fauna, assim como
impactos sócio econômicos e impactos positivos, tais como a criação de novos
empregos e aumento na arrecadação, programas, o que será feito para a construção
do empreendimento, onde será instalado e compensações ambientais. Finalizada a
apresentação da empresa consultora, o Presidente da mesa encerra a primeira
etapa dos trabalhos, dando um intervalo de quinze minutos, e esclarece que serão
distribuídos formulários para questionamentos quanto ao empreendimento.
Retomando os trabalhos o Presidente convida para compor a mesa o Diretor de
Ipueiras Energia Sr. José Eduardo Constanzo, o Gerente Técnico da Themag Sr.
Pedro Jensen e as consultoras Maria Luiza e Mariana para responder os
questionamentos. Durante o debate foi protocolado documento da Prefeitura
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.LÇ..
-Municipal de Silvanopolis/TO e documento seguido de abaixo assinadod

comunidade e proprietários de áreas rurais de ApinajélTO. Todos os
questionamentos apresentados pelo plenário foram, devidamente, respondidos pelos
responsáveis pelo empreendimento, assim o que coube ao Ibama. Deixo aqui escrito
que esta Audiência foi gravada e filmada, com todos os questionamentos e suas
respostas. O senhor Presidente considera a Audiência Pública válida, tendo em vista
que os procedimentos de divulgação foram atendidos conforme preconiza a
Legislação Ambiental vigente. Agradece a presença de todos os participantes e
convidados presentes e deu por encerrado os trabalhos, dos quais lavrei a presente
Ata, que eu, e os demais participantes que assim desejarem assinar.

Presidente da Mesa:
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Representante da Ipue s Energia:

"

Representante da Themag Engenharia

Secretário Executivo:

Secretária da Ata Sucinta:
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Silvanópolis-To, 10 de Agosto de 2005.

Ofício n° 31612005,

Senhor Coordenador,

Pelo presente, vimos trazer ao Vosso conhecimento, a nossa
proposição reivindicativa, (licença prévia); tendo em vista o
Aproveitamento Hidroelétrico, A. H E, de 1 pueiras.
.

A oportunidade, renovamos a nossa estima e consideração.

ALBERT

'EREIRA
eitoM /cipal
PreÁ

Excelentíssimo Senhor
VALTER MUCHAGATA
D.D. Coordenador Geral de Li
BRASILIA - DF

r o :!k' r
INS*TUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBANIA
-

DOCUMENTO RECEBIDO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA
DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO:________
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PREFEITURA \'ltJNICIPAL DE SILVAINÓPOLIS

!i'a: I\ST1T TU I~SíLEIRO

OT\SIL11lO Dl. (i

FC)

DC DLFCS1\ D() \IEI() A\lBl[T[.

Aval ia Ètçi do 1 mpacto Ambiental
iOiafltao do -\11Í1P1 lIRAS

rtincnrc aqii isiçdo do LII \(A PR 1

\

1

FIMPOSIÇ (1): Sil vanépO is r impictada diretamenio) Vem jumo aos rcprcc nta!ik
ge =r do 1 13A i\ aqui presente nesta Audiência P01 0a di cu[r e dcl iherar
USILIUO dc \daIi 1 idade do Impacto Ambienral do A I-1E-I P LEI RIS. olahoradc' pca
TI iE\IAG
FL\C[NI1\RIA E G[R[N('IAM[Nl O 5/E LTDA. Soh contrato CoMI 5
ICE 1-lIRAS ENERGIA SI
-

(osiJc-rando uno lias am -I i'ncias promovidas pelo MA MA CMI 1 IiUcii'as. i3rci Iii
nni Rvisa e o urros. lin vedirrícino
lo ou
a, 1IrÁu S
Lni IL o O
'dc uan:tvstar-c na ultima pura. estamos colocando nesta opurtunidauo o parecem
o'. A 1
s) LII lIlSIL EI)O DO LI A - RI N IA e com certeza o da ponu laçio Si! \ anojo! o
i miam. Ia C\pcciat\ ate ansiedade que este evento urna \ C \ mabi 1 izado posu acroccnts
UcsOfl\ Ol\ luCulO O pmcresso da nossa reeo. Por outro lado, pelo fiutti de ovarwL~ i

L

L

ç

comi \ i\endu nus dias de hoje com unia parcela de impactos nernui ivos, em t -elaçdo iI
da 1 11
L L:IL ED/ ARDO =G A M OS 11 1.1 LA DO). inipaclos cAos premime o o
ai ,-umas cidades milanralas e princ i palmente a de Porto Nacional que reflete
II\ ;il1:poJi dci
mio bastante aprcensi OS. caso as outk)l'ltimlrlcs ci nprcumijidr
un a
-

iiUr. ei1ip CsmH mc ciieeiiIIaíIm:i c autordades dos poderes núbilcos IddermiE, som.

iomnmcipmiis resP011sd\ eis pelas aspectos legais e institucionais dos nIulucipos silpacLIU
! ião esteiam compi'oniotidos com os vurios programas que flui parte do estudo is
iabilidadc para a inp!aniaced do AHE !PLEi RIS.
Vale aqui ressaltar que a TFIENL\G. empresa i'esponsa\ e] pele estudo dc d\aI
do ipacto
m
am bientai. colocou O pt-oUcto do MIE IPI EIRAS Iimniia escala nu
'mionifleativa pela complexidade de execução num todo.
O\i)OstO que a aaIjaço uni biental tem nor fina! idm:ide sina! m/ar a flCCC5i5imiLlL O
A do ned Tiro para sti pei'aço de problemas amhientc- is e reduzir a M em
A e
-

-

mccrteta quai -ito ao atendimento rios ohieti\ os do plano. contri buiiudo para que

seidiii

apontados enupucen nientos setoriais \ aves, no só do ponto de 'Eta enerOetico

ambental. mas também como oportunidade de negócio. Vale Arda deiaoar OUO a
rm\ Mações e\pressnrn o contexto atual dos projetos. tendo em sEta seu presente 5
'10
leseno!viniento. podendo \ i rasei' alterados no tuttii'o. Clii Cunçã o de anões de \
e medidas de eestào ambientais adotadas ou mesmo de alterações da sua iriaçat r aM a
ii tilIO)

o

U projeio p onoo tem as mesmas Caracterivívis doa lirqietns

Eduardo \ iaealhe-. em operação desde 2002 que está a jusante e a do aH
ma 'eL
IR Á !
Aviusal que esta rir Ie ele coiJi:ao molhante
SOS enIM-cen J Ali ün
: por anaL giu este certamente o rra.
avi er
L o ee: a c ai: Ida que falha detectadas nestes dois cvenr
:
Ma J i
PC01JJ , ,
rquIniorando elC flr\0 proLira
!° ia proniolora coii LIj lL
ii
1
a
a
OS 1 11-JLIÇM 200 110 11U1M 1 ic1II1ic00 entresue ao N \\1 \
Ou OSICni Ç O M o les:
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''((;R AN [AS AMMENTAIS1 (0\('L1 S() ft\ \\ \

) 11 1 1
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Séia
LLa!i11N de acoIllp'lIIaineni() da
caoluções dos iupJ
h
paRixo , e aeeati\ os c:t1i:o1 pelo empreendimento.
1 am pmi'ama' Lm o pia)pOsilo de minimizar C 011 c~ensar
identiSados na área que será ocupada pelo \HLL!1i li lR\S.
olieit nc1:i auJincia que 11(')S lmpactauos tt-nhaiios um g ar
e aH:dhi
1lheLi]IeelitL) lecilie'' esnecílico de cada área rara estar inta -asSU Vro v~
a:iaejiLja U 11) da erecnco do PALA. une SMAipoll is espera se a )ilaIliRft.
ao a a o ser
nuh rr de tpiniocs durante o e' 01 111
jI?
1 via
1C \O Miar 01; nInI1/a cine !ato ocorrdo
11 •jJiJ
1ce
ird( do w, e lo do
Li
L Uri
UHr de i \ J \D( ). venha nos urni'cel1 ler.
Sueenm1' tam l,eii' eiie seja criada pelo empreendeM unia ionie iri,wniaria 0
i . i'1)
CCltO
jC
ci-n, ,tia \aulas
e SliJ dia ulgaçO , a
tiU

iR(H R À- N IA S BAS l(()' A\IBIEMT±dS
A\OPOLlS

C, 1— F

1 \Ionitoramçnt.j do clima local
cri:1co do espelho dieua haverá alterações em, e ri a
= lei
ceifo riaJc relaiir 'a reato'. ne\oeiro ehu\ 'a ir que m dHca
11101 11 (1.— r :C\ .10, 0.
1 ei ia ar o
I\ aiipi i
otrea e' ia poar Cis umukinça
'i:r
p iii palolalie louque
ejue nna1 hae principal qiir é a ar ri lia
urro! e (lu0'o dc mcior cprrsrae podem SCi' afetada com essas mudwwas alna Ir
Não catá pres SL, nenhuma ação que visa miaiiii Lar
a hL me a fILa
a
dá que com os conhecinenios adquiridos nesta obra, servirá corno parânictro i
r
a(lJetoa Iuiu,o.
F'( '(i V\ 1,V
2-á-4-5-6-7 c'uc respeeti' amcute sdw 'au Ir:It'
ril S L() 1 nDISSAGICIX OSMOISSIM. L\ (1H \' \ \:Li:'
ItC)I"IOic
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MANEJO DE FL(JR-\. estam s questionar~ que ama ici os du çoi
uL não de alej o
a otada nai'a mi n i;7e: possíveis impactos recali \ 0 (rei 1L Jn
wago pI az )- de LWC irma nos inipa ctad o s \ amos ter a earailt:d que o ,11 1b
n ~ das le ) enjo vend edo r pa'•a soluc i o nar a probl ema
— tala s ob r e d esc ar g a
0~ : mplo O 0l()l m
ac aao d ii' cl Lliia nu len( a montante a c iliçi kIC O
LIeL
p0 je pnA v an d a
- e
.M ic. n a s
eL'C de O t~ enamin ua 11/ anda que esc
e- F ii a1I' e wC ei'\ ira paia ampliar eonhieci!nento Oal'a Iuturo p0 je:o

1E\ 1 (

—

I)e.nirtameii t€ e

L1Ij)eza

do recr' atorio

PI \
Fd1i1hi que e csperado Wi p er ó nio 1 a no xE
eia\ e
que eililninam com a n0r1e p r
CFi]
po t10 1 a'
1 jediatamei le apo a ioi'iaar do ree1'\ aluno. nos braços 1' na
o \odrio onde o teitpo de detenção Lias aguas s erá lon g o e o nde ai co b e rtura NegeM e
a i u ni li coa iN a.
Is ten denws que a retirada parcial da \ egclaÇl) ameniza o erenIeiia. l i o rc i n
Ci]1EI]]l d Menleflei]l do lenomeno
Pc nau iose i ~M braao- de rios no nosso caso o rio 1 rir C] un e ri ,e
s erá aciiiieado C'd] a pa!eae ,' J e a
rinte de psea para a optiLico
IIan ii
:',uur elarcei1iiento ObI'e O 1hiflo . ú~ ql an b iari ft
,

1
re'er uma toiflia de cfl11e'O1 1 1 lei'0' 'id
inipaelm
ulie ' :e
es de meio
Sode denai içoc como ie llala'llenlo. 5 A8 m~
ffin pe/a e]e. de s crito n o projeto de estudo de x iaKi P aç ã o 11 ! , exime co lv eraÇO )•
no P1'oal'adlL
Li' pra o que cata pre kb
"am e iOLlC OLC
11 ~ 12. também eol1iLCirifl1' s
\o ei can ao e ia- i er a' e

luw e ss e leI me'i Q= ~
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pogr arnas 1 ao 7.
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Faixa de flr(;teÇi( do reserv atório

'i\nopolis é Imitada ao sul pelo rio Formiga. fio Cie urie se'] jag aM
'ai'e ia 1 mente. ahr'.neenuo uma á rea de li) km secundo (1 protelo 1 1-TI \! -VG.
indicando flet pi'i>rama que após a Li \i i'ia'eii'al de md ,L a a
Seu de P cer' ]tÇ&) 1 iCd]hlfleilC C eeLiii 1 a, 0J 'ai'im-ii 10 0 0 n u s w~ 2
e n-ç
n-- , ie: 1.ii.a scnrdo. ponte sobian rio 1 arnica na 1 ( ){'1( aI a
1IIicirI ,le li-ne i tas rmode neste lrecil(' estamos reIn\ ideando tina e iriuu e ai
einpi'cendimeuto e st ar i a dentro da tona de u n o especco
Os outros objetiv os O ações se guern conforme de s crito nome p'.eraina
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VsPecíficação

:tIiIt)efltUs

parei

I coIIStrLIçã(i)

1 uertrdnc ia aiiibientai que
tvanópol is será atingida CHUCIO1F1120110
acIuIia 1 na a dada a aumento da trd tdco da 'aíau ius qnai no cantm uiOano a mo o,
TÃO IU2 açal Nt\ ~Olis a pLIcra.
~W
torri arias para amen zai o impaato sacio cuonõm n \ i1I1 Iia
C1C iied ida cdo anta o ampicandedor a o Município na oclsdo própria.
1)ciiiais intarfeiõncia citadas no programa estão mais localizadas no =Wao
CI)10:l.

15 — Aquisição de terra

Vi aqnisicu de terra no Município de
i1\ anoplelIs loa a arca é raial a co:
pre\ isto a aqitisiçio de 1 OknR. N esta área existem 23 estabelecimentos rurais. sendo 1 3
com famílias. 3 sem IMO e 5 são estabelecimentos sem residência. (ver ind 3. 1
\ L)
1- \llL1 \L L kLlDEN0l \'hSI ABELLCIVIL\ ()
k' R
ii XWIPWE Pó9. 1 12 vol. 4 - tomo 1. «' de habitantes 50 pessoas).
proarama o
Relocaçdo de população rural. não está previsto redaaçrco
laniliris lia arca ruisil de Silvanópolis t'er trib, 20.1
póg. 110 x oi 7).
Gostaria, aqui de fizer uma obser\açdo sobra a ac ii isiçdo de terras.
n411k OH
Ri \ E \ diz no ci enipreendcdot deverá adquirir aprovimadamenia
oal ido 957510111 - pato a nirmaçóo (1(1 reservatório, 1 94Pkm para der da j :oit li
penuanente do entorno a inca de segurança peS cheias ck'n pata antI lei
aactmpafllct1to e ICCS5O\ Das 1 04.9kni a área de securança é de 97.1 LnY que itiu ser:
adquirida. parco &',c er
de instituição de serv iclÈto COifi a inden L/:ic OH: de
bai te troo 00 Occtte.. asi 01 cenio as ctt!turas permanentes com t\etó c i o raia=
aticem de arr I ocr ilot tu ida tinia taxa de ser idio O ser aol and sobre a W, lia 10 : 1 :
nua, a titulo (RI tii(fifl i/ação. ))OtO i iiipcd intento parcial de no coriVame coabelaL 1 O OH
de ax aiiaç3io de servidões. (ser pag. 77 — \ o!. 7E
Scra celebrado uni acordo entre o empreendedor e o propretaro paia cotalialeen,
uma indenização pela instituição da seiv idõo.
Pelo que está descrito, entendi que dos 1 .1 52.4OknY somente 1 .1)55 .iOkni sardo
nden i iados por valores que medo negociados entre o empreendedor e o ropni afine . a
07 Enfi mio sardo adquiridos.
1 !niõce a atar :1 ser realmente adquirida é até li cota 239.09 iii ei do Jace 11:1:0 '10
li a lia 1 Wal , - : iirca da reserva permanente.
.-\ arca de sccurrinça de 97. 1 icm equivale também a titia Ma :q nox inlmHcnianL li:
())) iii tine esta na OQti 2 b9,()Q ( cheia com recurrenca de 10 anos).
O coiocadu ainda que o proccsso de aquisição de terras laré prioridade iii iran o
barracem. canteiros de obras etc. (são dreas atètadas no 1' piano).
As outras arerls: necessárias é tortllaÇíto cio reservatório roderão sal 11,30,0
louco do pc'riod O de aui1Stinçdo. nas ate () rneses antes cio e1aamctto.
Mas pertIIiio, se o proprietário quiser acelerar o processo de vencia em
ema iquer itiiaçdo, ela será possível?
1 amiieni solicitamos que embora o processo de aquisição da ifliO\ ais 0iii ira
realizado mediante negociação direta entre o emilreendecior e OS propnietanius iStO 110
—
2

o

o
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aições eue no túri - ad as pelo empreen d ed or.
linhonil da arca a Cl. Warrarri Já e
enico da
ii
cd
~f~ iO (EL cada lU ti U iCÍ1)iO.
O hi netida à aI) ii' aç ão
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Reco mpo s ição da i1ifraestriitura v iária, elétrica e aniria.
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da e sirada numa V\te11SiO de i Mmi era

pia1eço.
que do acesso a obra em IPUTIR XS r]ueIo sai ou
de CO1UCCO)s. que flO íoi pi'e iStO nenhuni melhoramento 11,1
fleUldo 011 ~SA0 da obra coa estaro etampromei idas

\a 1
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1LI\ eiaS

(o

-una et° 1

0

tr.

()H. f a ia , ii1\ esUUs 0O ser ã o llIiliiLidas pelo llllIUeIOt) ILIL é L.)!le1eto0 ia
iiilUeeIhJcd 0
iU1lCtd11 aM COlhO II R)-365
RY365 111101 Iodo. pelo 150 1 itei1O d
r esta iu1ocuIo feita pela FHEMG
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Demak i nierl'urência s pre\ islas no prowania e

lI
cu iOa
re, pari,abiR iade 10 e!irI'OendCdO{ Colhi ações 1i111fle,I'tWi C execuniJ as 0'L SIM I
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Recomposição da infraestrutura social
i I\ aflopol

1

1-

is mio sem a etarla ne s te pro g rarna,

Jle(1 uJca( de e(juipanl€flt() e ser' icos sociais.

ia
Sil ., 'tnmo'k poderá ser\ ir de apoio Ct)flhIhlL1Ct1
pr0rimíJadr cor 11 00111. isto não é % Crdadciio) Clii SCFO muito rotaictrrkio du ra nte
ma nto .
iletOr i nu)a fórer tini prd- limelisiotiamento das dciiiaidu diferencia da em e
ar ,iaai que pos s am a s ihiensui ar as nossas necessidades.
1
fl-) ~ do wie
!1\anopoiN s uá escolhida pela soa oi'i,liiaje
.l- a
OIC p r.1t
CIII 00 CIII oiiC'IfloC1lto da M (P(
primo ~rire
OS co:n a i ')-d". UC 1 1v
ira e qIle tamhdn oferece unia estrutura melhor monlelltTneenC01c aio o o
'oa CI na: la z er. liotdk. restaurantes etc. aos acampados e aos ihO\ Os noiciUore na II.
i o i e ia 1 de i mii lan aeo ao em p reendimento.
-
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Jea1sl:at\ o lia lolhu tine\a
i10
coni este quadro proeiuda uh
a e.
liiiI1dI1te
00'0
Ciii
i!\ ll*jOli. iii) L]Uul deseiiol'ere 00
mis p;o ci
auiaa10
CC
l]ldCs WI IiOI iii1iCtFlltJ10 b1lCJ lOCei LJ
1
r
j5 1
0
1'0
ia 00 ii C.1 11111, cendedor,

19 -

RekCUÇtO

\

i

ijc

'Ia

j)()tI

hição urbana

!l uFep

n5e esta iiltia nele 31

1.

1' ]i1

Pelo ias).

- Icjoeaea() iia pU)lllaÇi() rural
Convi no relui rio da 1 HLNL\C. na tabela 2k1 deste ari era iia que ie ii
ia
-ra a et000 no, município de SiManópolis, Levantai-leito leita na ir ri
EV vias iiiiiieoii i ( li 8 p~edales ruas Vend i qHc
lir e
1

O CtftI

;\ n

Cór mia do saber se me , a imeros ainda etúo
olej
an
nelhllniLi relooa 3' pre kt.

UM Vale lembrar que eoe Ie\ antaniento
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segundo
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Imagrania

\un it 'ranient., '!;i qualidade de vida cia ppulacão u rha o di rcta uu-i te uc d
a Ci

ie i
rári ia x Loniparar a
oiuc3o da qria!i jade de ' ida da nopoia çO
li Jl'e1 urbanas de i \ andpol i . durante a eOfl1i'LtÇt) 00111 (1 periojo anivrior 'tu
das obra. este pr01'a1iia iiflla vez instalada \ isa denti ficou
probin-ias que 30- tiiii .dlm
o a proposição de niedidas necessária pala sua SO1UCO.
ee proerama \ ai estar i ntei'ado em erande parte ct -iin o pra ra ia 1 X.
A Prefeitura at a' 3s de suas secretarias e tumh3ni dirieenrc de ciiidjdos ii'
ti vários ceniciitos dC\erão fazer um levantamento atual uzad - da asa di ;
o:'
3
'n e
hoL. e propor na ocasião oportuna a acoc
ort' a - a
.01 ii
Lo lo 1 fli oI sSidido de vila da população
Essas ações corretis as (kverão ser i mpl:a ladas logo , apos a cismação la nv e
hasoo anibiental aliia oll Junio com o Inicio Ias obras. Desci
'-01' :is'li ao a
0''
Critico LiC Sei ntaid ir 00111 o início d is abres e silo consequente inil':iiç.
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24 - Ru-composição da áreas de Turi'-ni, e Lazer
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Saúde Pública

eIro
1 \ au p 1 1 is hole está no lim i te 00 aiendimento a saude, u
Li;srol] \ ei aura ia e'ti nu melhoria da iniraestrutura da saúde.
1 anopol is poderd servir de apoio eompen ei a
r'
(drL e e-'e apOlo
im idade
se dar de h)1']lla judii'eta no si fl[ JL ad
II
de mo, adia
pLiae da pupu1aç2o atraida pela obra.
a e' e
í)j, ue 'i1\ alopois eieera ser relrçudu de acordo cm o au'1e,]t
h-i orwi Ia. C1' I]O5 n]a] ai
CI]
(a ete!a l'\ 4o neste pi oerau]a. quatro
2 abproerama.
(o 4s'ia de lembrai que '-si l\ anopol 1
ai ser um ponto- etIs1tiuo fl (0'Ta
1'
apoio a 011n1 p o'
e t anic2o, p ara Í LIR.-\ S e antes que sela dauo , iii o
duas cidade a \â0 esta!' impactadas principalmente com as nospedaae' s,
[i]tao o apoio do empreendedor para reforçar a infi'aetr'ituru SOelOeeL!Hii
a
1 'is muI] e pios. de\ e acontecer num período anterior ao início
da obïu. e d
de acordo com o programa.
As aç6cs descritas neste programa s2o essenciais para secuiança e LOflTOII da
1çM111H1idInde num todo. De\ erd eN tir uma articulação bem definida e ic,poasas e c]tr.
anpreeudedor e 'a ec(etarius Municipais e Estaduais pura ai ii a: 1]' s bons resa l'SOJ
programa.
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I(I ucaçan - i'bicita
E de crande aecesddade a implaInação deste proerama. nesm

elie. E o ii a

r ecu~ de acesa , a esse tipa de inlormado.

i ni laniaçào deste pruerama deveria desde já ser introd na do comc niniciL
odri caloria a rede escolar da reeiào, e depois continuar como praia, w iroc mm
Poderia in ic ai mente ser ama ação da Secretaria da Educação e quando da de nec i ia
obra neo ciai e reprosar este custo ao emta-reeiulcclor.

27 - Comunicação Social
L)e cri ser antecítada uma dE uluação do evento em \ árias mapas. Esta di'. ai miea.
poderia ser por meio de reuniões passando filmes do evento jã em andamenta mclii e ie
e Irtartes da reeão utie estão impactadas, mostrando o untes o momento e se posso ei no o
interiores
k mi) DeX, eria por exemplo Lnnt i ii 1
ei IL 1 die
1
ciil da \HE-l'Le:\E tira lazer esta palestra ou divulcação na nossa
rabalims implantados naquela obra. e ob\ imune nas cidades impactadas. Pie ,
também.
L)e\ eiiios criar tinia organização comun!tarma para representar o mumniaipi
cripreended,w. quanto as nossas ansiedades e e\pectat\ as.

25 Àcõe: l)aIea i\1itiLacão dos impactos causados pelo dcsaqtiecimeiito da
regional após o término da obra.

Cfí)llíUii 51

E ele eonnecniento de outros e entos como este. que tanto antes C()iflO aclaras
rera precocemente com a vanaçwi populacional
N las o impacto maiar é no termino do evento. porque muitos trabalhadores 1 que
tem qualilicação prol issional principal milente) ac abrir ficando na cidade e 'ão seres um
peso para a admv n istracão publ icei. Seria bom que estes trabalhadores no desi icamiteu,
Li
obra Losem ivon torado e que o em preendedor pudesse encaminha-Ma às outras kQw
Seria nteressanie que tosse passado para os muniempios como ipueirar. PeOcih
Siil anopol is. Porto \aconai o n uniero aprox miado de mão de obra esnee ai i tada. jue sele
necessário para a manutenção e operação da usina.
Quanto às medidas propostas para nhmtierçào do-, impactos cawaeh o
desaquecimenio cia economia recionai eles ao mportantes. \s ações seus) Kr , ii
pelo empreendedor e a P:eíèitura. o teolpo previsto e' de um ano e quatro meses
cmmch ntento. rcliu- Ilios que no mínimo três anos são necessários. (. aso não ~riça
tires isto pudera ser necociado.
Sol ici laivos também que o empreendedor i nfh:masse quais 5 tipos de mão dc obra
que será utilizado no empreendimento para que o mesmo faça a capac itação da nossa
população.
ti

cmdade

501

Casos não previstos nas medidas propostas. será resolvido em comum acordo cciii e
prefeitura e o empreendedor.
Deve haver uma boa articulação entre o empreendedor e a pretbi tara
uplementação das ações.
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29 Resgate do lttn iliOn i() arqUeOÍogiCo, histórico e cultural.

Foi. enfocado no canto lo 5 cio VO - - tomo 2. sobre a i m portanc ia do pato irõn
que esta sendo impausóio Pela obra. diz ainda que este eminst) pafo mõn
Pa kaeistico para a area do empreendimento. deverá ser considerado cm fases rira
ri. ocso 1 iccacianien [o ambientai.
No proerama de prospecção e resoate do património -\rcicoiõ cic(1 o 1! istfaieo
mi e iaulos que de\ eifio ser COfltrata(i(JS SerViÇOS profissionais tia Uni - e sidade Fead
(It_i iocantin.
1 rimbeni verificar a viabilidade de er iaçáo de um centro cultural, onde em uma de
sua focas poderia ter um saião ele exposição do putl'inaonio arqueo!ooico. Ilistotico
cultural rescatado durante a obra. nos municípios tuipactados.

Conclusão do Impacto Ambientai da AlIE-1Pt]EiRA, anaiisacio
IlIIiiiiC!pi()

de

SiI\ilIlój)OliS

ea

pF()j)OSiÇãO

p-do

(te nossas reiv- indicações,

Ana \07 que todos programas propostos pela Ti - i[ \lA(1 sejam rui
coa fonnc descrito nos seus obietivos. que sempre visa ai ia hP izar Os III cleros aiili)1tiLJi
OLC as uiosas oiiiccf>cs. Obser\aÇõm. rei , itidicações colocados neste docunicni
cine serão colocadas na .Aud áncia Publica torem consideradas= nós nos co! culoos parco
para que tal eillprcenqi reato seja \ a\e1
Àidin dos programas proposlos pela promotora do projeto de \ iabii idade do
empreendimento e que por nos fbram analisadas e colocadas observações. onde sob nosso
Douto de vista foi necessário: temos outras observações e. ou reis indica - dos
complementares ci propor.
1

Ç)uc o cadastro de propriedades e famílias afataclas esteam ati dl izados e i os ciii
nieeido a piL Li ii o para dar eu imeceis que lambem agia antev da a me
ciiipiccnnileenlo
()B: Está prevista esta tição após a concessão do empreendimento.
2 O prazo de non itorairenti) tipos o enchimento do reservaroro d ci\ dai ser em OnçO
tilit:iÇãO por ÓisAm fiscalizadores ambientais específicos :1 etia progrania [que a
aliacão e a liberação mia em conjunto com os órgãos meulicipais cstaduak e idJeriquando nccessario.

tl\

cada prog'mra Pr0\ isto e com prazo já prd-estabelecido diii lToiIOLYaIaas
cuiiiprdos. e aso iss o não ocorra o município deverá ser compensado
-- 1)00

4 - Na 1 tixa de proreçào do re s e im atório está previsto o plantio de - anos tipos d v
taç ao
principalmente nas áreas hoje inexistentes e que estão próxinias ao harramento,
'No cronoerrama esta ação está prevista seu inicio somente na ocasiào do enchneirto
do reser\ atorio. Deveria refazer o estudo de maneira que neste período da
i4 aos
onde não hou\ ci' impedimento. que ftoseni iniciadas as plantações.
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— luiabuizar conviurvis de cornunidaJes rihcirinha. colitril ind
para (i dC'CI1\ HI\ j fl1CfliO rural
tentado. centrado no t0I

dc

iorT,
e

\ andiiar uma estrutura prodaco ao que \ i\cm da lasca.
me,e d u cam
e
pir com iN cr cm harnionia
onNe'te. Co)]] si) acabiriã v os
e
.r Maioria contemplando-os com apare! l]anlentr de pesca emNarcada C licença I aia ii
lempo a dcP'ir.
iiol psa ter uma Irma diÍrenciada de iswijanalçO pelo
í:ae
0ci0-eCOflOfli iCO fl()1 não e verdadeiro que Sílvanópolis podem Si p0 CH elO
iUil)i1l
alIelnatl\a de moradia. iI\anopohs sem loriemenie rniraciada

COM

1k

IOPj. 1

( om a demanda de novar , moradias CIII SiNanópolis goslatriarnos iL ser waisifAm
1) Il]LüCnia) CIs com padrão de coflstruço Jjferenciadas
1- ssas casas seriam para os ICCUICOS, encarresados e trah!Nad.ircs que N
:
eacerralllenio da ohi tsseni doadas II \iIIiiiLli!

.do mI
()tIe ,eiaiiitiN contemplados com ! 1 do valor d
.s
torno de 1C!Lk ao 1101 que se cilConira no limite para cobrir w ç1C1PCJ , nOh
de RÁ i . k
'e 11) porque a iioa clilpensil) dnanceira d estimada eu. zero
anuais. (aro
(aro t alagaua,.
nquwnn durar a construçk) do empreendimento.
Li

k]ik )

Iii
ti
n]hOra eiLja pre isto que será dado pretertíncia tis populações
empreenArnenro ows ci1'!e
. gostariarnos que
urna (hriLu(r Jade
e) Cii dNsoF\ ei pelo menos 1 ' da mào dc oN1 de
au
ram
.
1)eIk LIUC nos C1t
li 15
Il\anp)lrs não INassó CiU1tL
a--e em edeuji
ilira-cstrtltuia de eiucacào secuialiça publica.
11 )IId a C saude. ( ,osOIrIdfllOs L] UC lossemos contem piados CO 1 urric
e comu m a
de ti fl ido clii ocasiào 1 p1 mona.

onsiderando que o lago \ai estar na cola 230.00 (\, \.
a
1 íVe 0~ da poite do rio íF;C
ere nata
será rnerios de dois ilietios.
1)1111) lica a tra\ es5iLI de enil ireaotcs nesta ponte

'iO
doi-

e

i r

0

.'

1

A - O enlpreen lcd r somente poderá adqllirir a licença de enchimento rjuaIi(( ti das e
propriedades estiverem quitadas e escritumadas e com seus respecri\ o mccistro.
)r)er\ aoe iimiais. E colocado pelo promotor deste projeto. que todos os Pie)Ltr1Iiia5 sctd
nonitoradoselo em preendedor. a partir de sés
ei meses antes do início da 101 o.
[mii cala programa consta os ohletm\os e as ações a serem rJ
Is) II O
leiis
C0I
i]
Isto
há
oi implernentação é senjae!1]oIeendcdr.
antecipadamente nossas necessidades. 1x0 estamos atrelados iam objei 1 tos do le i

1
1
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