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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

COORDENAÇÃO GERAL DEINFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA
COORDENAÇÃO DEHIDRELÉTRICA

TERMO RESSALVA

Ressalvamos que o Processo de n° 02001.000333/1997-04, volumes I e II contém a(s)

seguinte(s) irregularidade(s):

(X) O volume _I_encerra-se com 373 folhas.

( ) Há duplicidade de numeração entre as páginas a .

(X) Lapso de numeração entre aspáginas 144 a 155 e 188 a 199 e 270 a 280 (Volume I)

e 415a 417e 423a 430e 518 a 520 e 545 a 547 (Volume II)

() Ausência de carimbo ou rubrica da unidade de origem.

() Documentos com folhas menoresque A4.

( ) Outro:

No volume I despacho manuscrito na página 155 justifica o lapso entre as (144 a 155)

Informamos que o referido processo apresentou falha na numeração e foi recebido com

a presente irregularidade por esta unidade.

Certificamos que não épossível realizar arenumeração das páginas, pelo (s) seguinte (s)
motivo (s):

(X) o processo foi autuado em anos anteriores à vigência da Portaria n° 26 de
26/12/2014;

( ) foi objeto de cópias solicitadas porusuários externos;

( )a (s) referida (s) página (s) foi/foram mencionadas (s) posteriormente à numeração.
( ) outros:

Brasília, 24/08/2016

Assinatura do Elaborador



EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL S

OF. RI/PMACE N° 03/97

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1997.

Ao

Dr. Derley Rosado
Chefe da Divisão de Avaliação de Projetos - DIAP
IBAMA

Prezado Senhor,

PROCESSO

02001.000333/97-04

IBAMA/MMA - ADM. CENTRAL

As Empresas Petroquímicas do Brasil S/A estão promovendo o licenciamento do Projeto UHE de
Itapebi cuja solicitação de Licença Prévia (LP) foi requerida em maio de 1996, junto aos órgãos
ambientais estaduais da Bahia e Minas Gerais.

Neste sentido, estamos encaminhando a este órgão, o EIA/RÍMA do referido projeto, elaborado pela
empresa ENGEVIX, com o intuito de informar sobre o assunto, bem como colocarmos à disposição
de V.Sa. para dirimir quaisquer dúvidas que possam existir sobre o projeto.

Certo de contarmos com a vossa consideração, agradecemos.

Atenciosamente,

Sousa de Mello

eio Ambiente e

Empresarial

Alameda das Espatódias, 915 • Ed. Odebrocht • Caminho das Arvores - Pituba • Salvador - Bahia - Brasil
Caixa Postal 839 • Telex: (71) 1808- NORB-BR • Fone: (071)350-1206 • Telefax: (071)350-1600
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRCOF/DEREL/DIAP

SOLICITAÇÃO AO PROTOCOLO GERAL

Favor autuar e devolver a esta Divisão:

Título: LICENCIAMENTO DO PROJETO • UHE.^DEr ITAPEBI.

. EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL.Interessado:

Assinatura do remetente
lÚaíei £opes ''iosado

Chata da Divisào de ^valiaçào de Projetos
IBAMA, DIRCOF/OIREL/DIAP

Data: 04/02 l_9?
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°0>'C5Ç /97-IBAMA/DIRCOF

Flt.

Proc.

6?>

Brasília, 2i/ de fevereiro de 1997

Prezado Senhor,

Cumprimentando V. Sa acusamos o recebimento do OF. RI/PMACE N° 03/97,
encaminhando-nos, em anexo, o EIA/RIMA do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi,
localizado no rio Jequitinhonha, cujo futuro reservatório atingirá áreas dos Estados da Bahia e
Minas Gerais.

Pelo fato do empreendimento ser de caráter regional, uma vez que localizar-se-á na
divisa de dois Estados, a competência do licenciamento ambiental é do IBAMA, de acordo
com os termos do parágrafo 4o do art 10 da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe deu a Lei
n° 7.804/89.

No entanto, tendo em vista que os respectivos órgãos ambientais já vêm conduzindo o
processo desde maio/96, este Instituto participará do mesmo apenas como coordenador,
buscando, desta forma, a uniformidade nos procedimentos.

Assim sendo, informamos que já oficializamos esta decisão ao CRA/BA e a
FEAM/MG, ao mesmo tempo em que solicitamos dos mesmos o parecer técnico que
subsidiará a respectiva Licença Prévia - LP.

Desta forma, tão logo recebamos dos OEMAs o documento solicitado, agendaremos
uma reunião objetivando a uniformização das condicionantes da licença em apreço, cujos
resultados serão imediatamente repassados para essa Empresa.

Atenciosamente,

Manoe

Diretor

limo. Sr.

Dr. Ney Sousa de Mello
MD Prog. de Meio Ambiente e Com. Empresarial das Empresas Petroquímicas do Brasil-EPB
Alameda das Espatódias, 915 - Edif. Odebrecht (Caminho das Árvores)
Pituba - CP 839

40.425-060 - Salvador/BA

E i-.mi 1 PU.ii">( M ICRO N* 3)
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO/IBAMA/DIRCOF/N0 Oj. £//

lia*/'Brasília, / de fevereiro de 1997

Prezado Senhor,

Cumprimentando V. Sa, fazemos referência ao licenciamento
ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, localizado no rio
Jequitinhonha, cujo futuro reservatório atingirá áreas dos Estados da Bahia
e Minas Gerais.

Pelo fato do empreendimento ser de caráter regional, uma vez que
localizar-se-á na divisa de dois Estados, a competência do licenciamento
ambiental é do IBAMA, de acordo com os termos do parágrafo 4o do art 10
da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe deu a Lei n° 7.804/89.

No entanto, como o processo já vem sendo conduzido pela CRA e
FEAM, este Instituto participará apenas como coordenador, buscando a
uniformidade nos procedimentos.

limo. Sr.

Dr. Maurício Andres Ribeiro

MD Diretor da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais-
FEAM

Av. Prudente de Morais, 1671 - 37Santa Lúcia

30.380-000 - Belo Horizonte/MG

EraifMONTEKAT.docIMICRO N- J|
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Desta forma, tendo em vista que as Empresas Petroquímicas do
Brasil S/A requereram a Licença Prévia-LP junto aos órgãos ambientais
desse Estado e de Minas Gerais, em maio/96, solicitamos o
encaminhamento do parecer técnico, dessa Instituição, que subsidiará a
respectiva LP.

Informamos que, tão logo recebamos dos OEMAs o documento
solicitado, agendaremos uma reunião objetivando a uniformização das
condicionantes da Licença em apreço.

Finalizando, ao mesmo tempo em que agradecemos antecipadamente à
atenção dispensada, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Er«»i/BONEART.|I(K(M1CRO N'3)

Manoel

Diretor d

Atenciosamente,

agalftâes4le Mello Netio'
i Controle e Fiscalização
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO/IBAMA/DIRCOF/N° Cf- 0jjL

,,hBrasília, * i> de fevereiro de 1997

Prezado Senhor,

Cumprimentando V. Sa, fazemos referência ao licenciamento
ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, localizado no rio
Jequitinhonha, cujo futuro reservatório atingirá áreas dos Estados da Bahia
e Minas Gerais.

Pelo fato do empreendimento ser de caráter regional, uma vez que
localizar-se-á na divisa de dois Estados, a competência do licenciamento
ambiental é do IBAMA, de acordo com os termos do parágrafo 4o do art 10
da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe deu a Lei n° 7.804/89.

No entanto, como o processo já vem sendo conduzido pela CRA e
FEAM, este Instituto participará apenas como coordenador, buscando a
uniformidade nos procedimentos.

limo. Sr.

Dr. Durval Freire de Carvalho Olivieri

MD Diretor Geral do centro de recursos Ambientais-CRA

Rua Rio São Francisco, 01 - Mont Serrai

40.425-060 - Salvador/BA

Era>l/»ONFART.d<.c(MICRO N- 3}
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Desta forma, tendo em vista que as Empresas Petroquímicas do-

Brasil S/A requereram a Licença Prévia-LP junto aos órgãos ambientais
desse Estado e da Bahia, em maio/96, solicitamos o encaminhamento do
parecer técnico, dessa Instituição, que subsidiará a respectiva LP.

Informamos que, tão logo recebamos dos OEMAs o documento
requerido, agendaremos uma reunião objetivando a uniformização das
condicionantes da Licença em apreço.

Finalizando, ao mesmo tempo em que agradecemos antecipadamente à
atenção dispensada, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Er.ni/MONTERAT.docIMICRO IVI)

Manoel Mc igalh
Diretor de

ães de Mello Netto

Controle e Fiscalização
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MEMORANDO N" 0&^ /IBAMA/DIRCOF/DEREL

Da: Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento

À: Chefe da DITEC - SUPES/IBAMA/BA
Dra. Solange Borges de Moura

Brasília, OS de março de 1997

Cumprimentando V.S'\ reportamo-nos ao licenciamento ambiental do
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, localizado no rio Jequitinhonha, cujo futuro
reservatório atingirá áreas dos Estados da Bahia e Minas Gerais.

De acordo com contato telefônico mantido com V. Sa, seguem, em anexo, cópias
dos OFÍCIOS /IBAMA/DIRCOF/ N°s 1.035 a 1.037, encaminhados, respectivamente, a
EPB, CRA e FEAM. Através dessas correspondências foi esclarecido que o IBAMA
participará, apenas, como coordenador do processo, o qual deverá ser conduzido pelos
respectivos órgãos estaduais.

Atenciosamente,

ti .ni/iiirni''fli'( if'ii (micra 3)

Rosa Helena Zago Lo.es
Departamento de Registro e Licenciamento

Chefe
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N" €>2<£ / 97 - IBAMA/DIRCOF/DEREL

Da: Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento

Ao: Superintendente do IBAMA no Estado de Minas Gerais
Dr. Jader Pinto de Campos Figueiredo

Brasília, oío de março de 1997

Prezado Senhor,

Cumprimentando V. Sa fazemos referência ao licenciamento ambiental do
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, localizado no rio Jequitinhonha, cujo futuro
reservatório atingirááreas dos Estados da Bahiae Minas Gerais.

Pelo fato do empreendimento ser de caráter regional, uma vez que localizar-se-á na
divisa de dois Estados, a competência do licenciamento ambiental é deste Instituto, de acordo
com os termos do parágrafo 4o do art 10 da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe deu a Lei
n° 7.804/89.

No entanto, tendo em vista que os respectivos órgãos ambientais vêm acompanhando
o processo desde maio/96, o IBAMA participará, apenas, como coordenador, buscando a
uniformidade nos procedimentos.

Assim sendo, de acordo com as correspodências, em anexo, já oficializamos esta
decisão ao empreendedor, ao CRA/BA e à FEAM/MG, ao mesmo tempo em que solicitamos
aos OEMAso parecer técnicoque subsidiará a respectiva LP.

Outrossim, tão logo recebamos o documento solicitado, agendaremos uma reunião
objetivando a uniformização das condicionantes da licença em apreço, oportunidade em que
convidaremos essa SUPES.

Atenciosamente,

Erunv'incmoiicvÍ.doc (micra S)

eíenRosa Helena Zago Loes
Chefe do Departamento de RegistrcfeLicenciamento
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PARECER TÉCNICO N° 028/IBAMA/DIRCOF/DEREL

F...ÍO
Proc.

Rubr

Brasília, 11 de abril de 1997

Dos Técnicos: Erani Bastos

José Leocádio Teixeira Gondim de Lima

Para: Dra Rosa Helena Zago Loes - Chefe do Departamento de Registro e
Licenciamento/DEREL.

Ref: Licenciamento Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi.

Assunto: Análise do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) composto por três volumes, sendo dois de textos
e um de desenhos.

Processo: IBAMA/MMA - Adm. Central N° 02001.000333/97-04

I OBJETIVO:

O presente Parecer Técnico tem por objetivo subsidiar a concessão da
Licença Prévia-LP, que foi requerida pelas Empresas Petroquímicas do Brasil
S/A - EPB, junto aos órgãos ambientais estaduais de meio ambiente da Bahia e
Minas Gerais, em maio de 1996.

Pelo fato do empreendimento ser de caráter regional, uma vez que
localizar-se-á na divisa de dois Estados, a competência do licenciamento
ambiental é do IBAMA, de acordo com os termos do Parágrafo 4o do Art. 10 da Lei
n° 6.938/81, com a redação que lhe deu a Lei n° 7.804/8SL/'

(G)IBAMA'97 PirtCítlUpfN-dot
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No entanto, como o processo já vem sendo conduzido pela CRA e FEAM,
as respectivas licenças deverão ser emitidas pelos mesmos, com este Instituto
participando como coordenador, buscando a uniformidade nos procedimentos.

II LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO:

A Usina Hidrelétrica de Itapebi, a ser implantada no rio Jequitinhonha, terá
seu barramento próximo ao local denominado Cachoerinha/BA, a 8 quilômetros a
montante da cidade de Itapebi/BA e a 118 quilômetros da foz, no Oceano
Atlântico. O limite do reservatório atinge parcialmente o município de Salto da
Divisa/MG, a montante do eixo, localizado na fronteira dos Estados da Bahia e
Minas Gerais.

O empreendimento destina-se à geração de energia a ser inserida no
sistema de transmissão da CHESF, visando atender a demanda da EPB e de
outras empresas do Pólo Petroquímico de Camaçari/BA.

O arranjo geral das obras prevê todo o barramento constituído de
estruturas de concreto, alinhadas em um mesmo eixo, com coroamento na cota de
113,00m, apresentando uma altura máxima de 90,00m e extensão de 350,OOm. A
casa de força será equipada com três turbinas tipo Francis, de potência unitária
de 125kW, perfazendo uma potência instalada total de 375KW.

III ANÁLISE:

A) - Estudo de Impacto Ambiental - EIA

Pela leitura e exame do EIA pudemos constatar que vários aspectos
importantes deixaram de ser abordados ou o foram de forma insipiente, conforme
observações que fazemos a seguir:

1-A maior parte do Diagnóstico Ambiental está baseada em dados
secundários. Isto, conseqüentemente, influenciou nos resultados da
avaliação dos impactos, bem como na seleção dos programas ambientais.

2-No que se refere a qualidade da água, o Diagnóstico Ambiental deverá
acrescentar aos aspectos considerados:

mapa contendo a localização e características dos pontos de
coleta;

(G)inAM,V9T-p«rr«rIt»prbUoc

justificativas sobre a utilização dos diferentes pontos de coleta
para as amostragens dos meios abióticos e bióticos do
ecossistema aquático;
indicação e justificativa dos parâmetros selecionados para a

ava"açâodaqualidadedaá9uaV
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• características físico-químicas do rio Jequitinhonha e seus
principais tributários.
Ressalta-se que as matrizes de avaliação de impactos ambientais
deverão, necessariamente, identificar os prováveis impactos que
ocorrerão com as alterações da qualidade da água.

3-A documentação apresentada contém algumas frases não-conclusivas, o
que concorre para dificultar a sua compreensão.

Passamos a extrair alguns exemplos que bem caracterizam o
aspecto em questão:

a) Pág. 2/13 - item c - "os agregados graúdos poderão ser obtidos dos
materiais provenientes das escavações obrigatórias e/ou áreas de
empréstimos ou poderão ser obtidos de fornecedores da região..."

b) Pág. 3/96 - 2o parágrafo - "...como raras e/ou ameaçadas de extinção,
quatro, provavelmente, ocorrem na região..."

c) Pág. 5/29 - item 17 - "Com o enchimento do reservatório, poderá ocorrer
nestes locais a elevação do lençol freático e, havendo o transbordamento,
alagar locais não previstos..."

d) Pág. 5/30 - 4o parágrafo - "...Por outro lado, os trechos encaichoeirados
denominados Tombos, serão parcialmente afetados..."

e) Pág. 5/32 - 3o parágrafo - "...deverá ser evitado ao máximo o desmate de
áreas florestais fora da bacia de acumulação..."

f) Pág. 6/24 - 3o parágrafo do subitem 6.11.1 -"... No entanto, a aquisição
de terras poderá não representar a única forma de negociação e mitigação
das perdas de áreas e benfeitorias".

4-De acordo com o último parágrafo da pág. 2/2, o empreendimento
apenas atenderá às necessidades energéticas da EPB e de outras
empresas do Pólo Petroquímico de Camaçari.

No entanto, os estudos sugerem que uma parte da população
também será beneficiada, principalmente quando apresenta a transcrição
de depoimentos de parte da população dos municípios inseridos na área
de influência, conforme às págs. 3/118 e 3/119.

4
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5-Quanto aos aspectos físicos e sócio-econômicos abordados no
diagnóstico, em que pese estarem satisfatórios, percebe-se que não houve
o necessário reflexo dos mesmos nas matrizes que tratam da avaliação dos
impactos ambientais.

6-Faltou uma análise integrada do diagnóstico de cada meio, elo de
fundamental importância na compreensão da estrutura e da dinâmica
ambiental da região.

7-Com relação à fauna, lê-se à pág. 1/4, que: "As informações sobre a
fauna foram obtidas através da captura e observação de aves,
observações diretas e indiretas (...) de mamíferos e entrevistas para
obtenção de informações complementares sobre a ocorrência de anfíbios,
répteis, aves e mamíferos de médio e grande porte".

Porém, na pág. 3/76, no caput e na legenda do quadro 3.2.4-2, no
que tange às aves, não há referências quanto a metodologia utilizada para
se chegar a tais informações.

8-Na pág. 3/64 afirma-se que foi considerado no levantamento um "maior
esforço dispendido nesses ambientes antrópicos", tais como as áreas
abertas.

Mais adiante, nesta mesma página, está escrito que nessas
"paisagens antrópicas (pastagens e mecegas) (sic) os levantamentos eram
realizados dentro de próprio veículo ou, quando necessário eram feitas
rápidas paradas".

Estranhamos a metodologia utilizada, uma vez que, desta forma, é
praticamente impossível se chegar a um levantamento cientificamente
satisfatório.

9-A campanha de campo referente à mastofauna não foi explicitada com
data ou duração (pág. 3/66).

10-O título do Quadro 3.2 4-3 (pág. 3/85), refere-se à "mastofauna de
provável ocorrência nas áreas de influência".

Acreditamos que se a ocorrência é "provável", é porque não é real,
ou seja, não foi coletada e, tão pouco, observada diretamente.

Ressalta-se que neste quadro temos o tipo de registro das espécies
consideradas, as quais, das 37 relacionadas, apenas 7 foram registradas
por observações diretas e/ou indiretas. Daí a razão do consultor concluir
pela "provável ocorrência" de tais animais.

(G)IBAMA*7-ParcerrAtapebUloc



EM BRANCO



4
pfoc.

Mais à frente, na pág. 3/87 tem-se que "...para a maioria das
espécies, não se obteve registros de sua ocorrência na Área de Influência
Indireta do AHE Itapebi, muito menos para a ADA".

Se foi desta forma, porque então registrou-se como ocorrentes?

11-As citações bibliográficas constantes da introdução sobre o meio biótico
(pág. 3/46) não se encontram listadas na bibliografia, no final do EIA. O
mesmo ocorre com as citações das págs. 3/66, 3/49, 3/62, 3/63, 3/68, entre
outras.

12-Tanto no Quadro 3.2.4-2 (pág. 3/68), quanto no texto da pág. 3/81, tem-
se a afirmação da existência de 5 espécies de aves ameaçadas de
extinção, ocorrentes nas florestas da área. Todavia a Fig. 3.2.4-2 exibe a
existência de uma espécie em extinção nos rios da região.

A situação torna-se um pouco mais confusa com o texto da pág.
3/79, afirmando que nos brejos e rios da região não foram "observadas
aves ameaçadas de extinção".

13-Ainda ao examinar o Quadro 3.2.4-2 surgiram outros questionamentos
com relação às aves:

=> Quais delas foram observadas diretamente? Quais foram
capturadas? Quais foram relatadas por moradores? Quais têm
sua existência citada em bibliografia ? Quais as referências
bibliográficas?

14-Na pág. 3/79 há a afirmação de que "foram detectadas 41 espécies de
aves utilizando os brejos locais".

Mais adiante, à pág. 3/80 é assegurado que, apesar de muitos
remanescentes das florestas na Ali se encontrarem degradados, estes
"apresentaram uma surpreendente diversidade de avifauna".

Assim sendo, há de se supor que, por ocasião do enchimento, estes
ecossistemas favoráveis a esta avifauna poderão sofrer consideráveis
impactos.

Porém, ao se consultar a Matriz de Identificação e a de Classificação
de Impactos vê-se que este aspecto não foi considerado.

15-No Quadro 3.2.4-4 contém a relação dos "répteis e anfíbios registrados
para o Vale do Rio Jequitinhonha, segundo Geotécnica &DHV (1994)".

(G)lBAMA/9'PmcerlIUptbldM
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Isto não quer dizer que tais animais ocorram na Ali, principalmente
porque não se tem a informação da data da coleta, ou mesmo se houve
observação direta ou indireta.

Ressalta-se que a referida obra (op. cit.) não se encontra
relacionada na bibliografia apresentada.

16-Na pág.3/99 consta uma lista dos ofídeos que ocorrem em localidades
próximas a AN. Isto se torna irrelevante no EIA, principalmente, porque tais
espécies localizam-se fora da área de influência do empreendimento.

17-Foi mencionado na pág. 3/100 que o consultor baseou o estudo da
ictiofauna em 2 tipos de levantamentos: publicações e entrevistas.

Questionamos a metodologia utilizada, uma vez que, de acordo com
o Inciso I do Art.6° da Resolução CONAMA 001/86, o EIA desenvolverá, no
mínimo, entre outras atividades, um "Diagnóstico Ambiental da área de
influência do projeto com completa descrição e análise dos recursos
ambientais e suas interações, tal como existem" (grifo nosso), isto é,
atualmente, devendo ser baseado em dados primários.

Com isto não queremos afirmar que os dados secundários não
possam ser utilizados. Muito pelo contrário, uma vez que,
necessariamente, são extremamente válidos quando usados na
comparação dos dados atuais.

18-No que tange aos resultados referentes às macrófitas aquáticas
existentes na AN e, apresentados à pág. 3/101, é ressaltado que os
mesmos são os produtos dos levantamentos efetuados pela ENGEVIX, no
rio Araçuaí, há nove anos. Trata-se, pois, de mais um dado secundário e
também, fora da área de influência do empreendimento.

19-Na pág. 3/101 há referência sobre a existência de caramujos vetores na
Ali. Acreditamos que esta informação tornar-se-ia definitiva se fosse
apresentada a respectiva relação dessas espécies.

20-Os dois últimos parágrafos da pág. 3/102 versam sobre a ictiofauna
marinha do Brasil e certas espécies que ocorrem na área do
empreendimento afirmando que "essas espécies são encontradas nas
regiões baixas da bacia do rio Jequitinhonha e seu território não chega a
ultrapassar o Salto da Divisa".

Houve uma certa digressão, pois a lista da ictiofauna (pág. 3/105)
não contempla tais espécies, nem mesmo tais gêneros, donde concluímos
que a afirmação não é verdadeira, tn
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Nesta oportunidade é afirmado, ainda, que a listagem exibida à pág.
3/105 foi "levantada em diversos estudos científicos", sem informar,
contudo, a relação de tais estudos e o local que os mesmos foram
desenvolvidos.

21-Na Análise dos Impactos Ambientais (pág. 5/1), considerou-se o
empreendimento em suas diversas fases, omitindo-se, porém, a fase da
desativação da usina hidrelétrica.

22-0 consultor, na pág. 5/31 alega que, pelo fato da região de inserção do
empreendimento já ter sofrido considerável processo de degradação, o
comprometimento da biota local será "inexistente" com o advento da
barragem.

Não concordamos com tal afirmativa, uma vez que serão 58 km2 de
vegetação marginal supressas junto a habitats faunísticos em
remanescentes de florestas, que apresentam "uma surpreendente
diversidade de avifauna", de acordo com o que foi mencionado na pág.
3/80.

23-Na justificativa do Programa de Consolidação de Unidades de
Conservação (pág. 6/17) mais uma vez é afirmado que o empreendimento
irá "provocar insignificantes alterações nas formações naturais da região".

Assim sendo, ao se descrever a série de fragmentos de floresta da
Ali, outra vez vemos contradições na pág. 3/80, onde se lê: "apesar de
muitos se encontrarem degradados apresentaram uma surpreendente
diversidade de avifauna".

Ainda no que tange ao Programa em questão, é citado no EIA a
dificuldade de se estabelecer um local expressivo para a implantação da
Unidade de Conservação, de forma a atender a Resolução CONAMA
02/96.

No entanto, de acordo com o Mapa de Vegetação (Folha 12), vemos
que existem áreas a noroeste do eixo da barragem, compostas de Floresta
Pluvial de Encosta, aparentemente bem conservadas. Seria o caso de se
estudar tal região com esta finalidade específica.

24-A proposta do Programa de Comunicação Ambiental, apresentada à
pág. 6/22, está muito bem fundamentada no que tange ao seu fim proposto.

Todavia, reputamos como de fundamental importância a inclusão,
também, da Educação Ambiental como elemento de ligação necesssário
entre o empreendimento e a população dos municípios envolvidos.

<G)IBAMA<97-Pirtctr<ltiptbttloc
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25-Na Matriz dos Impactos se menciona que apenas a ictiofauna será

afetada com o empreendimento. No entanto a pág. 7/7 dá mostras que "os
principais impactos que ocorrerão sobre a fauna local, referem-se à fase de
enchimento e operação" quando serão reduzidos, alterados ou mesmo
supressos os "habitais" e biótopos disponíveis.

B) - Relatório de Impacto Ambiental - RIMA

De acordo com a leitura do RIMA, alguns aspectos podem ser ressaltados
conforme observações que fazemos a seguir:

1-Ausência do índice dos assuntos.

2-A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais,
bem como a descrição dos prováveis impactos estão muito superficiais, estando,
assim, em desacordo com o Art. 9o da Resolução CONAMA N° 01/86.

3-No que se refere ao Patrimônio Arqueológico, tratado na pág. 11, lê-se
que o IPHAN e o Museu de Arqueologia da Bahia "apontaram a inexistência de
informações suficientes para uma avaliação conclusiva".

Todavia, o EIA considera o Sítio Arqueológico de Cachoeirinha, adiantando
que o mesmo será submergido com o advento da hidrelétrica.

Desta forma, existe claramente uma discordância entre o EIA e o RIMA,
ferindo o disposto no Art. 9o da Resolução CONAMA ° 01/86, que reza: "O
relatório de impacto ambiental-RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto
ambiental...".

IV CONCLUSÃO:

De acordo com as considerações feitas nos itens anteriores, o EIA/RIMA
contém alguns hiatos que, entretanto, não desqualificam o documento a ponto de
inviabilizar a concessão da Licença Prévia-LP.

Assim sendo, acreditamos que a LP possa ser concedida, devendo ser
acompanhada das seguintes condicionantes, as quais deverão ser atendidas num
prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura da referida licença.

1. Quanto a qualidade da água do rio Jequitinhonha e dos seus principais
tributários (na área de influência direta), o diagnóstico ambiental deverá ser
acrescentado nos seguintes aspectos:

• mapa contendo a localização, características e justificativas da
seleção dos pontos de coleta;

(G)IBAMA'91 PwttiriIUpfbl.doc
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• indicação dos principais parâmetros físico-químicos,
apresentando justificativa da seleção dos mesmos.

2. Apresentar sugestões de local para a implementação do Programa de
Consolidação de Unidades de Conservação, de forma a atender a Resolução
CONAMA 02/96.

3. No que se refere ao Patrimônio Arqueológico, tratado na pág. 11 do
RIMA, lê-se que o IPHAN e o Museu de Arqueologia da Bahia "apontaram a
inexistência de informações suficientes para uma avaliação conclusiva".

Todavia, o EIA considera o Sítio Arqueológico de Cachoeirinha, adiantando
que o mesmo será submergido com o advento da hidrelétrica.

Neste caso, é fundamental que o empreendedor providencie a retificação
do RIMA, de forma a restabelecer a necessária correlação entre os respectivos
relatórios, em consonância com o que estabelece o Art. 9o da Resolução
CONAMA ° 01/86, que reza: "O relatório de impacto ambiental-RIMA refletirá as
conclusões do estudo de impacto ambiental...".

4. Quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio-econômicos abordados no
diagnóstico, em que pese estarem satisfatórios, percebe-se que alguns aspectos
importantes não foram considerados na avaliação dos impactos ambientais.

Assim sendo, os itens 3 e 5 do RIMA e do EIA, respectivamente, deverão
ser revisados, de forma a considerar, também, os seguintes impactos:

• Sismicidade induzida.

• Perdas de locais de pesca, recreação e lazer.
• Interrupção do sistema viário.
• Alterações na composição da fauna e flora, incluindo macrófitas

aquáticas.
• Alteração de habitat faunístico (formação de ilhas, alagamento).
• Impactos sobre a fauna terrestre.
• Alterações sobre a avifauna dos brejos (41 espécies).
• Impacto sobre a qualidade da água, inclusive a jusante da barragem.
• Impacto da perda de área no meio urbano e rural.
• Impacto da maior distribuição zoogeográfica dos caramujos vetores de

doenças.
• Alteração da qualidade da água, considerando-se o aumento de

enfermidades devido ao represamento do rio Jequitinhonha e dos
seus principais afluentes (da ADA), em conseqüência dos dejetos e
efluentes líquidos da cidade de Salto da Divisa/MG.

• Impacto da interrupção da migração de peixes até Salto da Divisa/MG
e afluentes na área de influência indireta. f\

(G)1BAMV97 Piretír/ll.pfbLdo.
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5. Faltou uma análise integrada do diagnóstico de cada
fundamental importância na compreensão da estrutura e da dinâmica ambiental
da região. Essa análise deverá explicitar as relações de dependência e/ou
sinergia entre os fatores ambientais descritos no EIA.

6. Uma vez que na região existem populações indígenas, ainda que não
estejam inseridas na área de influência do empreendimento, sugerimos que os
estudos propostos no parecer técnico do CRA sejam desenvolvidos, com a devida
orientação da FUNAI.

À consideração superior.

(G)lBAMA/97 P«rrc<r1t«prfai.doc
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CRA

Centro de Recursos Ambientais

SECRETARIA 00 PLANEJAMENTO CIÊNCIA ETECNOLOGIA

Salvador, 04 dejunho de 1997

Ilma. Si*.

Dr3 ROSA HELENA ZAGO LOIS
Chefedo Departamento de Registro e Licenciamento
SAIN Avenida L4

IBAMA - Edifício Sede - Bloco C
70.800-200-Brasília-DF

•-••

•

Referência: Licenciamento Ambiental da AHE Itapebi

Prezada Senhora,

Na seqüência do processo de licenciamento referido - Licença de Localização - vimos
informar-lhe que a equipe técnica do CRA-Centro de Recursos Ambientais do Estado da Bahia
- concluiu a análise do EIA-RIMA, apresentado no citado processo, e preparou o parecer
técnico para julgamento do CEPRAM-Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado da
Bahia.

Na linha dos entendimentos com o IBAMA, visando a uniformização dos termos da licença
solicitada para o referido empreendimento, vimos propor a realização de reunião em Salvador
entre as equipes técnicas do IBAMA e CRA para tratar do curso do processo de
licenciamento.

Para isso, enviamos-lhe, em anexo, cópiado parecer preparado por equipe técnica do CRA.

Como sugestão, propomos a data para a citada reunião entre os dias 12 e 13 de junho
próximos.

Agradecendo a atenção, despedimo-nos.

Atenciosamente

HELMUT F. ZIMMERMANN

Gerente/GERAC

J

c/c. Diretor Geral do CRA.

RuaRio São Francisco. 01,Monte Serrat. CEP40.425-060, Salvador, Bahia, Brasil -ML: (071) 312-7191 -fax: (071) 312-7198
e-mail: cra@cra.ba.gov.br, URL: http://www.cra.ba.gov.br
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ARQUIVOCESAR LLTAPEBI

PARECER TÉCNICO N° 186/97 - SAP

PROCESSO 960000646/6

EMPREENDIMENTO.

EMPRESA

.AHE ITAPEBI -

HIDRELÉTRICO
APROVEITAMENTO

DE ITAPEBI.

.EPB - EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO
BRASIL DO GRUPO ODEBRECHT S. A.

CGC 13.204.698/0001-09

ASSUNTO LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL

BAHIA

01). HISTÓRICO.

.MUNICÍPIO DE ITAPEBI, ESTADO DA

• Em 15 de maio de 1996 a Empresas Petroquímicas do Brasil EPB, do grupo
Odebrecht S.A., requereu através do processo CEPRAM N° 960000646/6 a Licença de
Localização do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, localizada no município de
Itapebi.

• Em 12 de junho de 1996, foi anunciado nos jornais de grande circulação de Salvador
Ba. o PEDIDO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO ao CRA Centro de Recursos
Ambientais para licenciamento do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, com 375
MW, situado no Rio Jquitinhonha no município de Itapebi, no Estado da Bahia.

• Em 15 de junho de 1996, a empresa EPB Empresas Petroquímicas do Brasil do Grupo
Odebrecht S. A., oficializou o requerimento ao CRA.
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Em 19 de junho de 1996 a Empresas Petroquímicas do Brasil EPB, anexa ao processo
a Declaração de Conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regulamentos
Administrativos dos municípios de Itapebi, Itagimirim, Itarantim, pertencentes ao
Estado da Bahia e o município de Salto da Divisa no Estado de Minas Gerais.

Em 19 de junho de 1996 a Empresas Petroquímicas do Brasil EPB, anexa ao processo
cópia da Portaria N° 248, de 27 de junho de 1995 expedida pelo Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE.

Em 23 de agosto de 1996, o Centro de Recursos Ambientais através do Parecer
Técnico N° 173/96 - SAP, perante os dados técnicos constantes no anteprojeto serem
insuficientes para uma análise mais detalhada em termos de controle ambiental,
sugerimos o encaminhamento do processo a apreciação e julgamento do CEPRAM,
para decisão sobre a necessidade do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório Ambiental EIA/RIMA, PRECEDIDO DE UM Termo de Referência do
Empreendimento denominado UHE Itapebi.

Em 27 de agosto de 1996, foi realizada a Audiência Pública Preliminar de Itapebi, e
inspeção na área do empreendimento, conforme o Relatório de Inspeção N°l 86/96
SAP para obtenção de conhecimentos com a finalidade da elaboração do Termo de
Referência para nortear o EIA/RIMA.

Em 03 de setembro de 1996, o Termo de Referência para o EIA/RIMA do
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, foi concluído pela equipe multidisciplinar do
CRA

Em 20 de setembro de 1996 foi aprovado pelo CEPRAM o Termo de Referência para
Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental -
RIMA do projeto Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, sendo homologado através
da Resolução N° 1290 e publicado no Diário Oficial do Estado em 26 de setembro de
1996.

Em 05 de fevereiro de 1997 foi recebido pelo CRA os books (dois jogos), referentes ao
EIA/RIMA

Em 07 de fevereiro de 1997, foi publicado nos principais jornais do Estado, como A
Tarde, comunicando que o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, do
empreendimento AHE-ITAPEBI, encontra-se a disposição do público em geral na
Biblioteca do Centro de Recursos Ambientais - CRA e na Prefeitura de Itapebi.
Comunica também que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao Estudo
de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, do
empreendimento acima citado às 15:00 hs. do dia 27 de março de 1997 nas
dependências da Prefeitura Municipal de Itapebi.
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• Em 31 de janeiro de 1997, a empreendedora encaminhou ao IBAMA Brasília um
jogo completo do EIA/RIMA.

• Em 04 de fevereiro de 1997 foram encaminhados pela empreendedora ao IBAMA
Salvador e Prefeitura Municipal de Itapebi um jogo completo do EIA/RIMA.

• Em 14 de fevereiro de 1997, foi encaminhado para o CRA cópias dos ofícios
referentes a entrega do RIMA, enviados para: Divisão de Avaliação de Projetos do
IBAMA; Superintendência Regional do IBAMA; Fundação Estadual de Meio
Ambiente - FEAM; Prefeitura de ITAPEBI e Prefeitura de Salto da Divisa.

• No período de 24 a 29 de março de 1997, foi realizada a inspeção na área do
empreendimento conforme Relatório de Inspeção N° 132/97 SAP

• Em 27 de março de 1997 foi realizada a Audiência Pública do projeto
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, nas dependências da Prefeitura Municipal de
Itapebi, com o objetivo de apresentar o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, e o
respectivo Relatório de Impacto Ambiental -RIMA, em conformidade com o Termo de
Referência aprovado pelo CEPRAM.

• Em 14 de abril de 1997, em atenção a Notificação N° 090/97 SAP, foi recebido pelo
Centro de Recursos Ambientais - CRA, os seguintes desenhos: Mapa de Geologia e
Processo Minerários da Área Deretamente Afetada, folhas 1/3,2/3, 3/3

02).- OBJETIVO.

• O objetivo do empreendimento consiste em um conjunto de obras visando o
desenvolvimento do AHE Itapebi no Rio Jequitinhonha. destinados a gerar energia
elétrica, a ser inserida no sistema de Transmissão da CHESF, para atender a demanda
da EPB e de outras empresas do Polo Petroquímico de Camaçari. O DNAEE é o órgão
responsável pela concessão do empreendimento.

03).- CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

• O AHE de Itapebi, está localizada no rio Jequitinhonha, no Extremo Sul da Bahia, no
local denominado Cachoeirinha, a 08 (oito) Km. a montante da cidade de Itapebi.

• A bacia de acumulação que abrange uma extensão de 45 km. será constituída por um
reservatório de 65 Km atingindo áreas dos municípios de Itapebi, Itagimirim e
Itarantim no Estado da Bahia e Salto da Divisa no Estado de Minas Gerais.
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• O arranjo geral das obras prevê todo o barramento constituído de estrutura de
concreto compactado com rolo e concreto armado. As estruturas principais do
barramento são: tomada de água, vertedouro e barragem de gravidade no leito do rio
com fechamento na ombrera esquerda.

• A barragem de gravidade compreende da tomada de água até o vertedouro, na
ombrera esquerda, com uma altura máxima de 90,00 m ( noventa metros) e uma
extensão de 350,00 m. (trezentos e cinqüenta metros).

• O vertedouro está localizado no leito do rio, é do tipo salto esqui, composto de 06
(seis) vãos de 20,00 x 20,00m., equipado com comportas para a restituição da descarga
de projeto de 20.915 m /s, com recorrência decamilenar, ou seja, com a probabilidade
de ocorrência em cada ano de 0,01%.

• A casa de força está equipada com três turbinas tipo fransis com potência de 125 MW,
cada, perfazendo no total uma potência instalada de 375 MW.

• A cota 110,00 m. marcará o nível de água máximo previsto, onde o reservatório
deverá acumular um volume total de 1.634 hm de água.

• A barragem trabalhará a fio de água, ou seja, que toda água afluente ao reservatório
passa para a jusante pelas turbinas ou em caso de excesso pelo vertedouro, que tem
capacidade para escoar qualquer cheia sem aumentar o nível da água.

• Quantidades previstas das obras civis, conforme apresentação do empreendedor são:
escavação comun 1.460.908,00 m
escavação em rocha 1.113.639,00 m
concreto convencional 395.781,00 T.
concreto rolado 1.130.782,00 m3

As obras de terra e enrrocamento para as ensecadeiras deverão apresentar conforme
estudos uma altura de 22,00 m em média e um comprimento total das duas
ensecadeiras de 455,00 m.

O canteiro de obras está localizado nas proximidades da casa de força, ocupando uma
;área de 125.000,00m2. O canteiro será dividido em áreas distintas de acordo com o
uso a que se destinam, surgindo assim a área industrial e a área comunitária. A área
industrial do canteiro de obras, é uma área que compreende o local onde se
desenvolverão as atividades de apoio a obra, como: estocagem de virolas, oficinas
eletromecânica, produção de concreto e estocagem de agregados, produção de concreto
compactado, laboratórios de controle, etc. A área comunitária consiste na área
destinada ao lazer, alojamento e refeitório de toda a mão de obra envolvida na obra,
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com infra-estrutura de água, energia, telefone e instalações sanitárias necessárias ao
canteiro de obras.

Conforme cronograma geral das obras, as obras civis deverão estar concluídas, com
equipamentos montados e com testes preliminares em 44 meses, sendo que a
montagem eletromecânica da Unidade 1, deverá estar com seu teste final no mês
50; e a de Unidade 2 , no mês 52 ; e a de Unidade 3 no mês 53.

4.0). CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO.

4.1 - ÁREAS DE INFLUÊNCIA

A implantação do empreendimento provocará uma série de impactos diretos e
indiretos, de forma tal que para a abrangência dos limites desses impactos foram
considerados as áreas de influência direta e áreas de influência indireta.

As áreas de influência direta foram considerados a área do reservatório ( área que as
terras serão inundadas até a cota 1lOm), a-área do canteiro de obras, as áreas dos
locais que sofrerão relocação de infra-estrutura viária e os núcleos urbanos que terão
alteração significativa em sua dinâmica demográfica e econômica.

A área de Influência Indireta, refere-se aos efeitos dos impactos relacionados ao
projeto de forma bastante diversificada nos municípios envolvidos como Itapebi,
Itarantim, Itagimirim, Salto da Divisa, inclusive Eunápolis no seu meio físico-biótico e
no meio sócio-econômico e cultural.

4.2 - CLIMA

• Devido a sua localização geográfica a bacia do Jequitinhonha que sofre influência da
massa equatorial continental e pela influência dos maciços montanhosos encontrados
na área que apresentam uma altura média em torno de 800 m. chegando alguns a
atingir até 1300m. é submetida a um clima predominantemente tropical, com
características de quente no verão e seca e fria no inverno.

4.3 - TEMPERATURA

• A temperatura em toda a área da bacia do Jequitinhonha é considerada como
homogênea, verificando-se que no mês de julho a temperatura é mais baixa e mais
elevada no mês de fevereiro. As médias anuais variam de 20°C na faixa litorânea com

médias anuais de26a31°Cede 14a 20°C respectivamente.

4.4 - UMIDADE DO AR

• A umidade do ar em toda a área da bacia do Jequitinhonha, foi verificado que é
bastante uniforme, com uma média anual em torno de 70%.
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4.5- VENTOS.

• O regime de ventos de intensidades fortes e persistentes como fenômenos ciclônicos e
inexistente na área da bacia do Jequitinhonha, podendo acontecer rajadas fortes de até
80 km/h, com duração máxima de 2 horas.

4.6 - CHUVAS

• As trovoadas são bastante definidas na estação do verão, notadamente nos meses de
dezembro e janeiro. A média anual de precipitação na parte da bacia em que
predomina o clima seco varia entre 500 e 1000 mm, sendo que na região montanhosa
de oeste, a média anual é superior a 1.100 mm. e na faixa litorânea chega a superar os
1.600 mm.

4.7- EVAPORAÇÃO
• Conforme documentação apresentada, ao longo do rio Jequitinhonha foi encontrado o

valor máximo de evaporação que ocorre no mês de janeiro, superando 1.400 mm,
sendo o valor mínimo registrado no mês de julho, inferior a 850 mm.

4.8 - RECURSOS HÍDRICOS / SEDIMENTOS

• A vida útil do reservatório, calculado através de estudos de sedimentologia, foi
enquadrado para 60 anos. Devido a mineração do seu leito nas cabeceiras do rio e nas
sub-bacias na margem esquerda por atividades agrícolas, a bacia do rio Jequitinhonha
é apresentada como uma região de grande produção de sedimentos, que pode
comprometer a vida útil do reservatório. É importante e necessário que nas etapas
posteriores a licença de localização do empreendimento se estabeleza uma rede
hidrossedimentométrica de medidas e observações para aferição de modificações e
resultados de programas ambientais de recuperação, conforme comentado pelo
consultor do EIA.

• Em relação a fluviologia a área do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, dispõe de
uma série de dados de vazões médias mensais, preenchidas pela CEMIG desde 1931.
A estação de Jacinto destaca-se por seu longo histórico e boa consistência de dados. A
área de drenagem que cobre a estação de Jacinto é de 63.365 km , sendo a vazão
máxima média diária observada da ordem de 12.000 m /s, ocorrido em janeiro de 1979
e a vazão mínima média mensal desse histórico chegou a 35,6 m3/s correspondente ao
mês de setembro de 1976.

O rio Jequitinhonha apresenta um regime torrencial onde os períodos de chuva têm
inicio, regularmente, no mês de novembro até o mês de abril, sendo os meses onde
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ocorrem as vazões maiores são os meses de dezembro e janeiro, podendo ocorrer as
máximas nos meses de novembro, fevereiro e março.

4.9 ).- GEOLOGIA.

• Na área de estudo da bacia do rio Jequitinhonha a região é dominada por rochas pré-
cambrianas representadas pelo Complexo gnaissico-magmatítico, subordinadas por
granitóides indiferenciados com predominância de muscovita-biotita gnaisses, biotita-
hornblenda-gnaisses, gnaisses quartzo-feldspáticos e magmatitos heterogêneos e,
cobertura de espessos solos residuais e coluvionares. Nas imediações do eixo da
barragem, ocorrem sedimentos do grupo Barreiras, na margem direita do rio.

• A área da barragem diretamente afetada sofreu alterações devido aos movimentos
tectônicos da crosta terrestre responsável pelas fraturas e falhas, algumas vezes
associadas aos dobramentos e lineamentos regionais, com orientação preferencial NE-
SE e NE-SW para as fraturas, enquanto as falhas do sistema NE-SW normalmente
deslocam a do sistema NW-SE.

• O processo de carstificação, que consiste na dissolução de rochas pelas águas
subterrâneas e superficiais com formação de rios subterrâneos(sumidouros e
ressurgências), cavernas, dolinas, entre outros, uma vez interligados, podem apresentar
caminhos para percolação d'água pelo subsolo, e ocasionar: éscorregamentos.

• Como a circulação ocorre preferencialmente através de fendas, estas vão se alargando
lentamente, criando deste modo, cavidades de formas e tamanhos variáveis em
velocidades tidas como normalmente baixas. As águas escoam como riachos
subterrâneos e afloram depois de determinado percurso, muitas vezes como nascentes
possantes.

• A forma e as dimensões das cavidades são muito variáveis, dependendo do sistema de
descontinuidade, da sua direção, quantidade, além da infiltração das águas.

• As alterações associadas às feições cársticas geradas pelo processo são as que
adquirem maior importância, uma vez que podem regular intensamente outros
processos como subsidência, circulação de gases no solo ou rocha, e movimentação
das águas em subsuperfície, principalmente.

• Segundo o Estudo de Impacto Ambiental-EIA(Volume de Textos, página 4/4), na área
do reservatório, não ocorrem rochas solúveis(calcárias ou calcosilicatadas), ao passo
que fora da área diretamente afetada, existem mármores(rochas solúveis), que não
apresentam características de solubilização. "Estes mármores "possivelmente"
aparecem em formas de lentes isoladas, com pequena distribuição espacial, sem
comunicação com a área do reservatório", que a nosso ver devem ser melhor avaliadas,
detalhadamente estudadas.

• Da mesma forma, atenção especial deve ser dada ao eixo da barragem, na calha do rio,
onde ocorrem fraturas abertas localizadas próximo à superfície, onde as obras de
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fundação devem contemplar cortina(s) de contenção com injeção de cimento, afim de
preservar a integridade física do barramento e manter a estanqueidade do reservatório.

• Na bacia do rio Jequitinhonha foram identificadas duas unidades geomorfológicas
fundamentais: a Depressão de Itabuna ou Depressão do Rio Jequitinhonha, onde está
inserida a área diretamente afetada do empreendimento e a Depressão Tabuleiros
Costeiros, na área indireta á sudeste da bacia sobre os sedimentos da Formação
Barreiras

• A primeira unidade constitui áreas com dois tipos de relevo: o primeiro é um relevo
dissecado em morrotes e ocupa a maior parte da área, enquanto o segundo,
representado pelas serras Palmitar e Putumuju, é formado por relevo de morros
próximos ao eixo da barragem e apresenta cotas oscilando em torno de 100 e 500
metros, e se caracteriza por ser um relevo sustentado por rochas graníticas de alto grau
de resistência à erosão, permitindo assim a formação destas feições, via processo de
erosão diferencial.

• Ainda nesta unidade o rio Jequitinhonha é controlado estruturalmente acompanhando
linhas de falhas ou fraturas em grande parte, juntamente com a dissecação do vale,
com seus afluentes situados em vales estruturais, transportando uma elevada
quantidade de sedimentos formadores de praias resultantes da sua deposição, e,
conseqüente diminuição da lâmina d'água.

• Em função das atividades de mineração(14 áreas-protocoladas no DNPM-
Departamento Nacional da Produção Mineral), dá exploração agropecuária e dos
desmatamentos, a qualidade da água do rio Jequitinhonha está comprometida, uma vez
que essas atividades resultam no aumento descontrolado da turbidez da água, devido
principalmente, ao carreamento dos sólidos em suspensão.

• Durante a inspeção, constatou-se o lançamento de esgotos e dejetos de casa isoladas,
assentadas ao longo do curso d'água.

4.10 - GEOMORFOLOGIA

• A depressão do rio Jequitinhonha ocupa a maior parte da bacia e a totalidade da área
de influência direta, é uma faixa de áreas rebaixadas ao longo de rio com altitudes
entre 100 e 400 metros, que compreende relevos geralmente sobre rochas, em porções
aplainadas , também apresentam os relevos dissecados em colinas amplas de topos
aplainados.

• Os tabuleiros costeiros , ocorre somente na área de influência indireta, corresponde a
tabuleiros que se encontram submetidos a dissecação intensa e uniforme. O material
de cobertura é inconsolidado, constituído por argilas recobertas par material arenosos,
sendo que estes terrenos são ocupados por pastos, com manchas isoladas de matas
mais adensadas, principalmente no fundo dos vales.
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4.11.- MEIO BIOLÓGICO

• Tendo em vista a vegetação do local onde está inserido o futuro empreendimento de
Itapebi, pode-se caracterizá-la como parte do domínio tropical atlântico, possuindo
espécies hileianas (amazônicas) e como a maioria as espécies da grande floresta
atlântica, com origem no Rio de Janeiro que se dispersou até o litoral sul e norte.

• A fauna terrestre está representada pelos diversos grupos de vertebrados, a exemplo de
mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. As aves foram utilizadas nos estudos como
bioindicadoras da qualidade ambiental. A fauna aquática foi abordada no EIA com
identificação de várias espécies endêmicas do Jequitinhonha.

• Em relação aos Ecossistemas Terrestres a área de influência indireta do
empreendimento está caracterizada por possuir nas encostas de elevações mais
interioranas a presença da Floresta Ombrófila Densa denominada no EIA como
Floresta Pluvial de Encosta ou Floresta Ombrófila Densa Submontana. Na verdade

essa formação só é encontrada em poucas áreas remanescentes nas partes mais
conservadas, geralmente revestindo os relevos de difícil acesso ou em propriedades
privadas mantidas como reservas.

• O EIA destaca a presença de indivíduos de grande porte que chegam até 40 m de altura
e 8 m de circunferência com média de 25 m. Observa-se a presença de palmeiras tais
como indaiá (Atallea compta), juçara (Euterpe edulis) e da taquara (Merostachys sp).
Dentre os indivíduos de grande porte nesta formação o EIA destaca a juerana (Parkia
sp), o jequitibá (Cariniana sp) e o ingá (Inga sp).

• Dentro desse domínio observa-se a mata de cumeada e de grota que revestem as
colinas e vales, respectivamente. As matas dos vales são mais imponentes e mais ricas
em madeira comerciais.

• O EIA destaca ainda a presença da floresta cabrucada implantada em função do cultivo
do cacau, constituída de árvores espaçadas e abundância de epífitas que se estabelecem
nos troncos e galhos das árvores.

• A vegetação secundária denominada capoeira que ocupou solos cansados e de baixa
fertilidade esta basicamente constituída de embaúbas, corindiba e matataúba. Neste
tipo de vegetação a pastagem constitui a fisionomia predominante.

• A Floresta Caducifólia (Floresta Estacionai Decidual), segundo relato do EIA e anexo
de desenhos (folha 12) se encontra quase que completamente substituída por pastagens
restando alguns poucos agrupamentos, mesmo assim quase todos bastante degradados.
Como espécie bem representada notou-se a presença de Goniorrachis marginata
(itapicuru), além do pau d'alho (Gallesia gorazema), a aroeira (Astronium
urundeuva), a pitomba (Talisia esculenta), a fava-branca (Piptadenia sp) e o
mulungu (Erythrina velutina).
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• As margens do rio Jequitinhonha em função da predatória ação antrópica se encontra
quase que totalmente desprovida da vegetação ciliar (Fotosl e 2). O EIA detectou nos
vales de alguns tributários localizados principalmente no setor nordeste da bacia, um
raleamento do sub-bosque para criar condições ombrófilas propícias ao
desenvolvimento da cacauicultura. Tal condição pode ser observada, por exemplo, na
Ilha de Maraú situada a jusante do local barramento (Foto 3).

• A macega apresenta-se como vegetação predominante na área de influência indireta do
empreendimento e é uma formação alterada que apresenta um grau menor de
regeneração. O EIA revela que os principais componentes dessa formação são espécies
pioneiras com grande capacidade de reprodução e dispersão, heliófitas em todas as
etapas de seu ciclo vital. Essa formação tem importante papel na proteção de solos
evitando a instalação de processos erosivos. As pastagens se encontram representadas
em toda a área do empreendimento como sucessão da vegetação original em função da
exploração madereira, só que a pobreza em gramíneas gregárias e forrageiras é fato.
Todos os bons capins foram importados do continente africano para servirem de
suporte à pecuária brasileira.

• Na área diretamente afetada pelo empreendimento o EIA demostra em um dos seus
quadros que a vegetação está constituída de pastagem como cobertura predominante
(70%). Os poucos remanescentes florestais ainda em bom estado de conservação
representa 3,5% do total da área atingida.

• FISIONOMIAS A SEREM SUPRIMIDAS A PARTIR DA FORMAÇÃO DO
RESERVATÓRIO DE ITAPEBI (Dado retirado do EIA, ENGEVIX,1995).

CLASSE DE USO ÁREA A SER SUPRIMIDA

EM HECTARES

%

Mata Pluvial de Encosta Conservada 4,0 0,07

Mata Pluvial de Encosta degradada 24.3 0,42

Mata Caducifólia Conservada - -

Mata Caducifólia Degradada 22,0 0.38

Macega e Pasto Sujo 389,0 6.73

Pastagem Plantada 5.340,7 92,4

TOTAL 5.780,0 100,0

Em relação a Fauna, como foi colocado na introdução do meio biológico, a mesma
possui representantes do grupo dos mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. O EIA
faz uma abordagem para a fauna baseada apenas em levantamento de dados
(entrevistas) e bibliografia, com exceção das aves que foram utilizadas como
bioindicadores de qualidade ambiental.
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Para a mastofauna foi realizada uma campanha de campo para avaliar a atual situação
a partir do levantamento de dados primários e checar as informações de escritório.
Também foi feito o reconhecimento do animal em campo a partir de observações
diretas (visualizações) e/ou indiretas (pegadas, fezes, espinhos, etc).

• A região onde está inserido o empreendimento zoogeograficamente se caracteriza
como uma das áreas de maior concentração de espécies animais da Floresta Atlântica
em especial para os mamíferos, com um registro muito grande de primatas (35,5%).
Dentre as 36 espécies relacionadas no EIA, um terço do total do registro, ou seja 12,
estão incluídas na relação das espécies da fauna ameaçada de extinção (Portaria N°
1522 de 19/12/89 do IBAMA). e são:
ORDEM EDENTATA

Família Myrmecophagida
Bradypus torquatus : preguiça-de-coleira

ORDEM PRIMATES

Família Callitrichidae

Callithrix penicillata kuhlii: sagui-de-wied
Callithrixgeoffroyi: sagui-de-cara-branca
Leontopithecuschrysonelas : mico-leão-de-cara-dourada

.-'• i
Família Cebidae

Callicebuspersonatus melanochir : guigó, sauá
Alouattafuscafusca : bugio, guariba
Cebus apella xanthosternos : macaco-prego-do-peito-amarelo
Cebus apella robustrus : macaco-topetudo
Brachyteles aranchnoides : mono, muriqui

ORDEM CARNÍVORA
Família Mustelidae

Lutra longicaudis : lontra

ORDEM RODENTIA

Família Erethizontidae

Chaetomys subspinosus : ouriço-preto
Sphiggurus insidiosus : ouriço-cacheiro

• O EIA ressalta que a mastofauna de Itapebi, principalmente associada à Área
Diretamente Afetada, teve sua biodiversidade diminuída tanto qualitativamente quanto
quantitativamente.

• Para a herpetofauna os dados que constam no EIA foram retirados de projetos já
realizados no Jequitinhonha. Foram relacionadas espécies de répteis, anfíbios e ofídio,
sendo este último, fruto de referência retirada do trabalho de ARGOLO (1992).
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• Registra-se a presença de uma espécie ameaçada de extinção na Área de Influência
Indireta de Itapebi, que é o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), além da
confirmação da presença de outra espécie de jacaré a Caiman crocodilus. Duas
espécies de cagado, ambas do gênero Phrynops, foram registradas.

• A avifauna da área do empreendimento foi estudada no EIA utilizando-se como
metodologia o exame das áreas que abrangem direta e indiretamente o
empreendimento. Os ambientes estudados foram áreas campestres, os brejos e rios, as
macegas e as florestas, esta última como local onde foram encontradas as espécies
ameaçadas de extinção, a saber:
ORDEM TINAMIFORMES

Família Tinamidae

Crypíurellus noctivagus : zabelê
ORDEM FALCONIFORMES

Família Accipitridae
Leucopternis lacernulata : gavião-pombo
Leucopternispolionata: gavião-pombo
ORDEM PSITTACIFORMES

Família Psittacidae

Aratinga auricapilla: jandaia
Amazona rhodocorytha: papagaio-chauá
ORDEM PASSERIFORMES

Família Furnariidae

Thripophaga macroura : rabo-amarelo

• As espécies ainda encontradas nos remanescentes de maciço florestal indicam haver
uma boa qualidade ambiental nesses locais, ou seja, uma boa condição estrutural das
matas.

• Em relação aos Ecossistemas Aquáticos os estudos realizados pelo EIA seguiram duas
metodologias. A primeira restritas a levantamentos bibliográficos (publicações,
estudos históricos, projetos internos de instituições), e a segunda relacionada ao
trabalho de campo constando dessa etapa apenas entrevistas nos núcleos urbanos de
Belmonte, Itapebi e Salto da Divisa.

• Foi possível registrar 26 gêneros de macrófitas sendo os mais freqüentes o Eleochris
sp, Hydrocotyle sp, Myrrophyllum sp, Utricullaria sp e Rumex sp ( CETECT,1980).

• Com respeito a ictiofauna local o EIA revela a existência de um reduzido número de
espécies, quando comparado ao encontrado em outras bacias interiores como a do São
Francisco e Paraná. Além disso destaca-se um elevado grau de endemismo da bacia do
Jequitinhonha com espécies exclusivas tais como a Wertheimeria maculata,
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Leporinus crassilabris, Steindachneridion ambluyra, Brycon insignis e
Pseudauchemipterusjequitinhonhae.

O EIA destaca com respeito a ictiofauna marinha a presença de espécies que invadem
o estuário para desova, a exemplo da sardinha (Sardinella brasiliensis), anchovas
(Anchoviella brevirostris), manjubas (Lycengraulis grossidens), bagres-marinhos
(família Ariidae), robalos (Centropomus undecimalis e C. parallelus), tainhas (Mugil
cephalus) e pescados de várias espécies. Essas espécies são encontradas no baixo
Jequitinhonha e não ultrapassando o Salto da Divisa que se constitui como barreira
natural devido a presença da grande queda aí existente.

A atividade pesqueira no baixo Jequitinhonha é colocada pelo EIA como incipiente
sendo este setor do rio importador de pescado, principalmente das cidades de Valença
e Ilhéus. As entrevistas sobre a atividade pesqueira foram realizadas na colônia Z21
em Belmonte onde os pescadores relacionaram as principais espécies pescadas na
região.

4,12) ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICO

Os aspectos levantados pelo empreendedor para análise sócio-econômica ambiental da
área de influência do projeto AHE ITAPEBI, foram sustentadas em dados primários
e secundários levantados no Rio de Janeiro, Salvador ( Cadernos da CAR, Órgão do
Governo do Estado da Bahia) e nas Prefeituras Municipais de Itapebi, Itarantim,
Itagimirim e Salto da Divisa; também foram sustentadas em observações diretas no
campo, em documentos fotográficos, em entrevistas com associações e de ONGS
atuantes na região.

Dentro dos aspectos sociais, o desemprego gritante na área de influência da AHE-
Itapebi, como dos outros municípios vizinhos, o desemprego tem sido contornado em
parte, pelas prefeituras municipais, que elevam seu quadro de funcionários, a fim de
aliviar a crise econômica de seus habitantes, em detrimento para outras serviços como
saneamento, saúde, educação, constituindo-se no mais sério problemada região.

A área do empreendimento está bem alimentada através da rodovia federal BR - 101,
combinada com a BR - 116, a BR- 367 e BA- 276, O acesso marítimo pode ser feito
via Porto Seguro, completado por acesso rodoviário pela BR - 367 e pela Br-101, ou
via porto de Ilhéus, associado com a estrada BR-101, não há acesso ferroviário na
região.

Por via aérea, pode-se atingir Ilhéus e Porto Seguro em aviões de grande porte ou em
aeronaves leves, complementando-se os trajetos pelas rodovias citadas anteriormente.

Usos atuais para o rio Jequintinhonha principalmente a utilização hidro-energética,
abastecimento, irrigação e utilização econômica histórico para sobrevivência das
populações que acompanham as margens do rio, além de sua beleza paisagística, são
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agregados que devem ser observados e disciplinados tendo em vista a sua viabilidade
econômica e seu gerenciamento ambiental.

A área de influência direta e indireta do empreendimento de maior concentração
encontram-se nos municípios de Salto da Divisa (M.G), Itapebi, Itarantim e Itagimirim
no Sul doEstado da Bahia. Área direta identificada como toda área a ser alagada para
formação do lago e área de superfície dos municípios, sendo considerado Eunápolis
como área de influência indireta, onde se concentram os principais serviços de apoio
para implantação do empreendimento..

A usina de geração de energia prevista para ser construída nas imediações de Itapebi,
no povoado Cachoeirinha, ( 4.0 Km à montante da Br 101/6,5 km da cidade de
Itapebi) deverá compor o sistema da CHESF, e sua previsão de entrada em operação
'para o ano 2003.

5.0).- ANALISE.

Tendo em vista o bem estar do homem em relação a natureza com uma gestão do meio
ambiente, com a dinamização sócio-econômica induzida pela presença de um
empreendimento de grande bulto e com a barragem posibilitando a geração de energia
secundaria e de ponta, a qualidade ambiental preconizada pelo projeto, cobrada pelas
entidades governamentais e não governamentais, deverá ter um equilíbrio entre os
impactos negativos causados pelo empreendimento e as medidas mitigadoras.

A área em análise corresponde a uma bacia de acumulação constituída por um
reservatório de 65 km , atingindo áreas dos municípios de Itapebi, Itagimirim e Itarantim
no Estado da Bahia e o Município de Salto da Divisa no Estado de Minas Gerais. A
barragem deverá ser implantada no rio Jequitinhonha, no Extremo Sul da Bahia, no local
denominado Cachoeirinha, a 08 (oito) km. a montante da cidade de Itapebi e a 118 km. da
foz no Oceano Atlântico.

Conforme observado , por ocasião de nossas visitas ao local do empreendimento e
conforme a documentação técnica apresentada pelo empreendedor, temos a fazer os
seguintes comentários:

ANALISE DO EMPREENDIMENTO

O local escolhido para implantação do barramento AHE - ITAPEBI ao longo do rio
Jequitinhonha, é bastante feliz e estratégico; pois o futuro reservatório se encaixará no
"CANYON", abrangendo em uma extensão de 45 km. e formando uma lâmina de água
de 65 km2.
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• .Estabacia de acumulação deverá atingir áreas dos municípios de Itapebi, Itagimirim,
Itarantim e Salto da Divisa. No entorno deste futuro lago aparem algumas forma
morfológicas cemicirculares, com vegetação do tipo de brejo, apresentando o lençol
freático aflorando na superfície. Com o enchimento do reservatório estas formas
morfológicas poderá sofrer a elevação do lençol freático.

• Quando da solicitação da licença de implantação o empreendedor deverá incluir mapas
com a identificação das áreas críticas em relação aos afloramentos do lençol freático;
apresentar projeto completo de esgotamento sanitário, rede de águas pluviais e
resíduos sólidos.

• O empreendedor deverá apresentar na Licença de Implantação , conforme explanado
no EIA 6/1 a 6/38 o Plano de Atuação e Acompanhamento dos seguintes programas:
Programa do monitoramento do nível piezométrico,
Programa de proteção das margens do reservatório e recuperação de áreas degradadas
Programa de mintoramento limnológico e da qualidade da água,
Programa de interferência com direitos minerários,
Programa de monitoramento sismológico,
Programa de minitoramento hidrossedimentológico,
Programa de monitoramento e conservação da Ictiofauna, •
Programa de consolidação de unidades de conservação ( conforme Resolução
ConamaN0 010/87 ) >;
Programa da Limpeza da bacia de acumulação,

Programa de comunicação ambiental,
Programa de remanejamento e monitoramento da população diretamente atingida,
Programa de saúde pública,
Programa de salvamento do Patrimônio Arqueológico Pre-histórico e histórico
Cultural

Programa de redimensionamento e relocação da infraestrutura.

ANALISE DO ASPECTO GEOLÓGICO

A partir da análisedos estudos realizados de avaliação e identificação dos impactos para a
implantação de Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, pode-se destacar alguns aspectos
geológico-geotécticos e impactos, descritos a seguir.

• A interferência com direitos minerários que precisarão ser detalhados na fase de
programas, isto é, avaliado seu potencial, seu estágio atual atual e fases de
negociações futuras;
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• As modificações nas encostas do "canyon" pela elevação do nível d'água e
consequentemente do lençol freático, que deverá ser monitorado na fase dos
programas.

• Os mapas temáticos não indicaram áreas de instabilidade, no entanto, também devem
ser devidamente acompanhados os problemas de drenagem e erosão nas áreas afetadas
pela obra (áreas degradadas), isto é, vias de acesso e áreas de empréstimo e bota-fora.

ANÁLISE DO MEIO BIOLÓGICO

Em inspeção e levando em consideração as informações que nos foi fornecido pelo EIA
com respeito a vegetação, ficou constatado que quase toda a área de influência direta do
empreendimento encontra-se em estágio avançado de degradação restando poucos
remanescentes de mata nativa. Um fator que dificultou uma melhor análise das condições
da vegetação na área do reservatório foi a ausência do mapa com a área de inundação em
etapa preliminar a Audiência Pública. Contudo, em análise dos mapas de vegetação e uso
atual das terras contidos no volume de desenhos do EIA, fica claro que na provável área
do reservatório a predominância da vegetação é dé macega, pastagem e floresta
caducifólia degradada. Corroborando com o estágio de degradação da área direta do
empreendimento existe o quadro caótico das margens do rio que se encontra quase que
totalmente desprovida da mata ciliar o que contribui sobremaneira para o assoreamento
do Jequitinhonha (Fotos 4 e 5). A necessidade de recuperação da mata ciliar na área do
reservatório é eminente e figura como condição sine-qua-non para o aumento da vida útil
e qualidade das águas do reservatório, além da melhoria da paisagem do mesmo. Esta
ação que ora destacamos também é prevista no Programa de Proteção das Margens do
Reservatório.

O levantamento da fauna da área diretamente afetada pelo empreendimento foi quase que
totalmente realizado apenas com consultas bibliográficas e entrevistas no campo. As
exceções referem-se a mastofauna onde constatou-se a diminuição da biodiversidade e
das aves, esta última em função da sua utilização como bioindicadores de qualidade
ambiental.

Foram listadas algumas espécies que se encontram na lista das espécies da fauna
ameaçadas de extinção (Portaria N° 1522 de 19/12/89 do IBAMA). Algumas espécies que
foram levantadas pelo EIA não constam da Portaria anteriormente citada. São elas:
Callithrix penicillata kuhui

Callithrix geoffroyi
Cebus apella robustus

Sphiggurus insidiosus
Aratinga auricapilla

Deve-se destacar que em visita de inspeção para elaboração do Termo de Referência,
constatamos a presença do pintor verdadeiro (Tangara faustuosa) que não foi
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mencionado no EIA e que é considerado bioindicador de boa qualidade ambiental pois, só
é encontrado em matas ou remanescentes de matas bem conservadas.

Tratando das aves como bioindicadoras fica demonstrada a real necessidade da

conservação dos remanescentes da floresta próximo ao local do empreendimento,
evitando ao máximo e de todas as formas possíveis sua supressão pela ação madereira.
No ecossistema aquático destaca-se também a importância das macrófitas aquáticas
presentes na margem do rio e avaliar o seu papel como nincho reprodutivo para várias
espécies de peixes e outros organismos. Daí a importância de não restringir a amostragem
apenas a calha do rio e sem envolver todo ele, caracterizando também a ictiofauna dos
tributários, pois muitas vezes a calha do rio principal constitui barreira para espécies de
pequeno porte, que são fundamentalmente importantes na cadeia alimentar
(CARAMASCHI,1994).
A ocorrência do fenômeno da piracema num rio de tamanha extensão como é o
Jequitinhonha, não deve em hipótese alguma ser descartada. Com certeza em algum
trecho do rio existem espécies migradoras e que fatalmente serão severamente
comprometidas com o barramento do rio. O EIA destaca a presença de uma barreira
natural à migração das espécies do baixo Jequitinhonha que é o Salto da Divisa (Fotosó e
7) em Minas Gerais, ressaltando que essa barreira pode funcionar a nível de
compartimentação das comunidades do médio e baixo cursos do rio.
Existem cachoeiras em cursos de rios que são intransponíveis para qualquer espécie de
peixe, mesmo as migradoras ativa. Isso tende a separar ao longo do tempo duas faunas
típicas: uma acima, outra abaixo da cachoeira. O grau de diferença entre essas duas
faunas vai depender de fatores históricos, ou seja, da forma- mais efetiva ou menos
efetiva- como a cachoeira vem representando o seu papel de barreira ao longo do tempo
(BRITSKI,1994).
Não se pode esquecer que apesar de terem um papel importante na distribuição da fauna
ao longo de um rio, as cachoeiras podem ser barreiras total ou parcial a migração dos
peixes, e devem as comunidades aquáticas serem devidamente estudadas acima e abaixo,
para haver uma definição na efetividade da barreira. Um exemplo interessante é o de Sete
Quedas que apesar da sua grandeza, em pesquisa realizada demostrou que ao longo de sua
história representou uma barreira parcial a migração de peixes.
Em suma as cachoeiras representam barreiras pouco efetivas, medianamente efetivas ou
totalmente efetivas, no decurso de um tempo curto ou longo e em função disso, encontra-
se diferença maior ou menor entre as faunas de peixes acima e abaixo delas. Resta saber
qual a efetividade da barreira do Salto da Divisa para avaliar seu papel antes e depois do
barramento, avaliação esta que não foi contemplada no EIA."^
A distribuição dos peixes em corpos d'água tropicais lênticos, lagos, é ditada por fatores
diferentes dos que atuam em ambientes lóticos, rios. A produtividade e a distribuição de
nutrientes é fundamentalmente importante em lagos no que tange a manutenção das
comunidades de peixes. Nos rios fatores como velocidade da água, vazão, temperatura da
água, quantidade de material em suspensão entre outros, podem influenciar direta ou
indiretamente a composição da comunidade de peixes.
O EIA apresenta uma listagem de 38 espécies dulcíaquicolas encontradas no
Jequitinhonha baseado na classificação de Lauder&Lien (1983) e Fink (1983). Em
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entrevista que realizamos com os pescadores do baixo Jequitinhonha, conseguimos
levantar algumas espécies que não são encontradas no EIA.
* caçari = bagre
* camuriaçu = robalo grande
* tilápia
* curimbatá

* marobá

* lampreia
* moréia

* olho-alegre = bobó
Além desses peixes o EIA não cita a presença na comunidade aquática de pitús, camarões
e siris, que segundo pescadores tem importância como contribuição alimentar para as
comunidades que vivem de pesca no baixo Jequitinhonha. No caso desses crustáceo a
tendência com o represamento é não mais encontrá-los no reservatório em função da sua
característica migratória e de habitar especificamente ambientes lóticos.
Diante de toda complexidade dos ecossistemas aquáticos e levando-se em consideração a
real necessidade da manutenção dos estoques pesqueiros para uso das populações, fica
evidente a necessidade de aprofundar-se os estudos nesses ambientes para definir os
eventuais sítios de reprodução, alimentação bem como a época, a distância e as rotas
migratórias das possíveis espécies que fazem piracema.
Alguns mecanismos que facilitam a passagem dos- peixes pela represa podem ser
utilizados, e no Brasil poucas dezenas de mecanismos de transposição são conhecidos.
Entretanto, pouco se sabe do comportamento dos nossos peixes nestes mecanismos e
muito menos como atraí-los para a entrada (GODINHO&GODINHO,1994).
Conhecer as espécies envolvidas, seu padrão migratório, os fatores físicos, químicos e
biológicos são fundamentalmente importante para projetar, localizar e operar com sucesso
os mecanismos de transposição (KYNARD,1993).
As estações hidrobiológicas e de pisicultura, bastante utilizadas, não são incompatíveis
com os mecanismos mais recentemente utilizados a exemplo das escadas de peixe (Fig.l)
e dos elevadores(Fig.2). Tais facilidades para peixes devem ser enfocadas de acordo com
as características de cada curso d'água barrado e, principalmente, com a existência de
áreas adequadas à reprodução dos peixes de piracema, a montante. (GODOY,1975).
A partir desses estudos uma tomada de decisão que indique o melhor mecanismo que
assegure a transposição da barreira a ser implantada ( AHE Itapebi), terá o embasamento
necessário.

N a matriz de impactos o EIA destaca dois relacionados ao meio biológico, que são: a
alteração ou eliminação da vegetação existente e a possibilidade de alteração na
comunidade de peixes.
Em se tratando do primeiro impacto aqui citado, todas as medidas recomendadas no EIA
são pertinentes, e devem ser implantadas oportunamente tendo em vista os programas
ambientais e suas etapas. Quanto ao segundo impacto as medidas recomendadas para
mitiga-lo devem ser implantadas oportunamente com algumas complementações que este
parecer apresentará nos seus condicionantes.
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ANÁLISE DO ASPECTO SÓCIO ECONÔMICO

• Os estudos de impacto ambiental EIA, apresentam os seguintes aspectos de avaliação
sócio-econômico.A região de influencia do empreendimento caracteriza-se por baixa
densidade demográfica, com uma zona rural constituída por pequena concentração
populacional e de núcleos urbanos pouco desenvolvidas os quais não serão inundados
pelo reservatório.

• Segundo os estudos nenhuma comunidade indígena se localiza dentro dos limites da
influência direta e indireta do empreendimento, devendo assim não atingir áreas
indígenas que exijam deslocamentos e reassentamentos, no entanto o EIA poderia
desenvolver estudos que permitam a identificação das condições existentes, buscando
conhecimento etno - ecológico da região, das necessidades culturais e de
sobrevivência dessas populações no Sul do Estado da Bahia.

A área total dos municípios envolvidos pela AHE-Itapebi é de 425,300 ha com uma
população total de 43.690 habitantes, sendo a área diretamente afetada (área de
alagamento) de 5.780 ha. O quadro econômico dos municípios que tem áreas atingidas
é bastante homogêneo, tendo sua base de atividade no setor primário já que os setores
secundário e terciário, ainda em fase de consolidação depende direta e indiretamente
daquele setor, cujo maior expoente está na agricultura.

O quadro viário é afetado apenas em rodovias secundárias estradas vicinais, com
péssimas condições de tráfego. Devendo ser recomendado ao DERBA em parceria
com os empreendedores a recuperação e construção de outras estradas.

Quanto a saúde, a região apresenta problemas de doenças transmissíveis não havendo
estrutura de saneamento que atende as necessidades regionais. Segundo relatório da
8a Dires, da Secretaria, de Saúde do Estado do município de Itapebi é um dos dois
municípios considerados "de risco " em relação à morbi-mortalidade infantil. Os
critérios para tal avaliação incluem a baixa escolaridade materna, baixa renda familiar,
deficiência do saneamento básico, alta incidência de desnutrição e, consequentemente
a elevada mortalidade infantil, notadamente no período neonatal precoce (sete
primeiros dias de vida), embora os números de casos de doenças de notificação,
compulsória sejam baixos, pode-se afirmar que não traduz a realidade da saúde do
município onde predominam as doenças infecciosas ( infecções respiratórias agudas,
diarréias infeciosas, infecções de pele, hepatite e etc. (vide documento anexo).

O quadro da educação é precário nos municípios segundo testemunho dos prefeitos
revelados nas audiências pública realizadas em Itapebi. O indicie de evasão dos alunos
é grande, devido aos trabalho no campo parte dos professores do municípios estão
emprestado ao Estado, existe um processo de transferência acentuado e um indicie de
analfabetismo considerado de cerca de 60%, principalmente em Itapebi.( vide
documento do movimento escolar do Município de Itagimirim).

C:
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• Considerando os Estudos Ambientais realizados as avaliações efetuadas não
apresentam a abrangência e a profundidade exigidas . O EIA, levanta 20 impactos de
fatores ambientais, 13 (treze na área) antrópica no que tange a população, atividades
econômicas, Infra-estrutura, dizem referir-se a alterações aos componentes ambientais
da sócio - economia. Os impactos previstos referem-se as atividades econômicas, pois
a região a ser implantado o empreendimento é predominantemente agropecuário, com
mercado de trabalho restrito.

• Vale ressaltar que dentre os impactos a situação de saúde pela sua importância e
abrangência regional.

• Serão sentidos os efeitos do empreendimento com o aumento de renda da população,
da arrecadação regional e de oferta de energia elétrica, pois o investimento será
aproximadamente de U$ 470.000.000,00, (quatrocentos e setenta milhões de dólares).
Sendo a fonte de financiamento 70% de recursos do BNDES e 30% capital próprio.

• Os agentes empreendedores, a desapropriação de áreas e circulação de equipamentos,
materiais de obras e afluxo de população em função de novos empregos criados
causam uma alteração do cotidiano principalmente nos locais diretamente afetados.
Nos núcleos urbanos próximos ( Caiubi, no município de Itapebi, além de Itarantim,
Itagimirim e Salto da Divisa) os residentes sofrerão modificações em suas rotinas
devido ao afluxo de trabalhadores para a região. Deverá ocorrer pressão sobre os
serviços sociais.

• Nas áreas rurais as expectativas é quanto a perdas de terras e a produção. As
compensações deverão ser garantidas com indenizações justas , através de preços de
mercado ou através de outros critérios de negociações de valor da terra da região que
devem ser discutidos com representantes legais através dos sindicatos dos
trabalhadores rurais e os sindicatos patronais. Serão afetadas segundo o EIA /RIMA
27 propriedades onde residem 397 pessoas. Em relação a produção pecuária serão
suprimidos 5.340 ha de pastagens

• AHE Itapebi deverá gerar cerca de 2.200 empregos diretos e 1.000 indiretos, é grande
a expectativa sobre a geração de emprego e novas oportunidades de negócios. Haverá
sobrecarga de serviços sociais, pressão no mercado imobiliário. AHE de Itapebi
deverá interferir na área urbana de Salto da Divisa (M.G), devendo ser deslocado cerca
de 60 casas e aproximadamente 290 pessoas na área urbana.

• O emprego formal tem baixa incidência, conforme quadro abaixo:

55% da população ativa não tem rendimento.

07% da população ativa recebe até Vi salário mínimo.

15% da população ativa recebe de i4 a 1 salário mínimo.

11% da população ativa recebe de 1 a 2 salários mínimos.

12 % da população ativa recebe mais do que 2 salários mínimos.
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Absorção da mão de obra por setores

Agrícola - 73%

Industrial - 09%

Terciário - 18%
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Os tributos municipais representam apenas 3% do total da arrecadação. As
transferências da União participa com 67% e do Estado 30%. (fonte IBGE CEI -
1991)

Na fase de operação os municípios, deverão receber os "royalties" da geração de
energia elétrica. Contemplando 45% aos municípios, 45% aos estados 8% ao DNAEE
e 2% ao Ministério de Ciência e Tecnologia.

O principal impacto positivo do AHE Itapebi é a energia que será gerada e permitirá a
melhoria do Sistema, favorecendo melhor expansão da rede de transmissão e
beneficiar um número maior de consumidores.

Foi identificado pelos Estudos na área de influência do empreendimento sitio
arqueológico em Cachoeirinha povoado de Itapebi na área do eixo da Barragem.

Quanto a gestão administrativa da Bacia do Jequintinhonha recomendamos a
constituição de um conselho regional de coordenação das ações da Bacia do
Jequintinhonha integrado pelos diversos órgãos além de representantes
governamentais e da iniciativa privada a criação do Comitê. As questões estariam
ligadas quanto ao aproveitamento hidrelétrico a serem realizados na Bacia, de forma a
compatibilizar os múltiplos usos das águas e garantir a preservação dos recursos
naturais, os projetos de irrigação, a mobilização do crédito rural, abastecimento e
outros itens desarticulado. Deve-se prevê que este conselho disporá de comissões
temáticas específicas para tratar entre outros assuntos de crédito e financiamento,
agricultura, pesca, pecuária, agro-indústria irrigação, transporte energia, meio
ambiente, ação social e outros.

Estrutura Urbana e Habitacional - Educação - SAÚDE
Em relação a Cultura, Turismo e Lazer, o estudo não aponta para as deficiências no
que se refere a equipamentos de lazer para a população na área de Influência
do empreendimento.

As formas tradicionais de lazer estão intimamente relacionadas com o meio ambiente.

Assim os mangues, o mar, os riachos, os rios, as lagoas, coqueirais, além de
proporcionarem condições de reprodução econômica, são utilizados como opções para
o divertimento.

6.0).- PARECE R.
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Face ao apresentado, somos de Parecer favorável à concessão da LICENÇA DE
LOCALIZAÇÃO, de um empreendimento denominado AHE-ITAPEBI -
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, pelo prazo de 2 ( dois ) anos a empresa EPB-
Empresas Petroquímicas do Brasil, do Grupo ODEBRECHT S.A, de CGC
13.204.698/00001-09, localizado nos Municípios de Itapebi, Itagimirim, Itarantim no
Estado da Bahia, que ocupará uma área cujo espelho da água será de 64 km , para gerar
energia com uma potência instalada de 375 MW, a uma distância de 650 km. até
Salvador, e destinada a comercialização com Energia Elétrica, como atividade principal,
mediante a adoção dos seguintes condicionantes:

01- Apresentar projeto executivo do empreendimento, assim como o projeto completo do
esgotamento sanitário, rede de águas pluviais, abastecimento de água e resíduos sólidos
do canteiro de obras.

Prazo: Quando da solicitação da Licença de Implantação.

02- Apresentar , em conformidade com o exposto no EIA (6/1 a 6/38) o Plano de
Atuação para execução e acompanhamento dos seguintes programas ambientais:
Programa do monitoramento do nível piezométrico, '(,\
Programa de proteção das margens do reservatório e recuperação de áreas degradadas
Programa de mintoramento limnológico e da qualidade da água,
Programa de interferência com direitos minerários,
Programa de monitoramento sismológico,
Programa de minitoramento hidrossedimentológico,
Programa de monitoramento e conservação da Ictiofauna,
Programa de consolidação de unidades de conservação ( conforme Resolução Conama N°
010/87 )
Programa da Limpeza da bacia de acumulação,
Programa de comunicação ambiental,
Programa de remanejamento e monitoramento da população diretamente atingida,
Programa de saúde pública,
Programa de salvamento do Patrimônio Arqueológico Pre-histórico e histórico
Cultural

Programa de redimensionamento e relocação da infraestrutura. /^y
Prazo: Quando da solicitação da Licença de Implantação

03- Identificar as espécies da fauna que sejam vetores e reservatório de doenças que
possam desencadear ciclos de endemias na área de influência direta do e
empreendimento, com elaboração de um programa de controle e ação preventiva.
Prazo: Quando da Licença de Implantação
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04-Identificar a ictiofauna do rio Jequitinhonha na área a ser afetada pelo
empreendimento, não apenas no tocante aos estudos sistemáticos, mais principalmente
sobre a biologia ( reprodução, alimentação, crescimento ), e aos aspectos
comportamentais (migração).

Prazo: Quando da Licença de Implantação

05- Realizar estudos que definam os eventuais sítios de reprodução, alimentação além da
é época, distância e as rotas migratórias das possíveis espécies que fazem piracema.
Prazo: Quando da Licençade Implantação.

06-Defmir o grau de efetividade da barreira do Salto da Divisa na compartimentação
dascomunidades de peixesdo Rio Jequitinhonha.
Prazo: Quando da Licença de Implantação.

07-Apresentar proposta para a criação de Estação Ecológica de acordo com a
ResoluçãoCONAMA N° 010/87.
Prazo: Quando da Licença de Implantação

08-Apresentar estudos para desenvolvimento de programas 4? recuperação de áreas
degradadas, através do plantio de espécies nativas.
Prazo: Quando da Licença de Implantação

Ü -• t \ < l

09- Apresentar a Licença do IBAMA para desmatamento da área de inundação e demais
áreas tais como a de empréstimo e bota-fora.
Prazo: Quando da Licença de Implantação

10- Apresentar mapas em escala compatível das áreas de Preservação Permanente,
Reserva Legal e Estação Ecológica de acordo com o Código Florestal lei 4.771 de
15/09/65, Resolução CONAMA N° 004 de 18/09/85 e CONAMA N° 010 de 03/12/87. A
mesma deverá ser apresentada em mapa de vegetação.
Prazo: Quando da solicitação da Licença de Implantação.

11- Elaborar treinamento e manual prático por profissionais de arqueologia relativo à
identificação de locais potenciais de valor arqueológico. Realização de convênios com o
IPHAN e a Universidade Federal da Bahia visando a realização das investigações
arqueológicas.

Prazo: Quando da solicitação da licença de implantação

12- Realizar inventário/cadastramento das propriedades (rural e urbana) que deverão ser
subtraídas pelo empreendimento, para que sejam realizadas as negociações de
indenizações.

Prazo: Quandoda solicitação da Licença de Implantação.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFICIO/IBAMA/DIRCOF/DEREL N° O66 /97

Prezado Senhor,

Brasília, 1J de junho de 1997

Cumprimentando V.Sa, reportamo-nos ao Processo/lBAMA n°
02001.000333/97-04 referente ao licenciamento ambiental do Projeto da
Usina Hidrelétrica de Itapebi, no rio Jequitinhonha, cujo reservatório atingirá
áreas desse estado e do estado de Minas Gerais.

De acordo com os entendimentos mantidos na reunião realizada

nessa Instituição, no último dia 12, seguem abaixo algumas considerações:

• Ratificamos o parecer técnico desse órgão no que se refere à
exeqüibilidade da concessão da Licença Prévia-LP, com prazo de validade
de 02 (dois anos), inclusive no que tange às condicionantes propostas.

• Sugerimos que outros aspectos sejam solicitados ao
empreendedor que, ao receber a LP, deverá ser oficializado da
necessidade de providenciar complementações ao EIA/RIMA apresentado,
sob pena de ter a sua licença suspensa. Para tanto, acreditamos que 180
(cento e oitenta dias) sejam suficientes para:

limo. Sr.

Dr. Helmut F. Zimmermann

MD. Gerente/GERAC - Centro de Recursos Ambientais (CRA)
Rua Rio São Francisco, 01 - Monte Serrat
40.425-060 - Salvador/BA

•Ml (uHuprbLJM) iMcn>)
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1. Quanto a qualidade da água do rio Jequitinhonha e dos seus
principais tributários (na área de influência direta), o diagnóstico ambiental
deverá acrescentar:

• mapa contendo a localização, características e justificativas
da seleção dos pontos de coleta;

• indicação dos principais parâmetros físico-químicos,
apresentando justificativa da seleção dos mesmos.

2. Em relação ao Programa de Consolidação de Unidades de
Conservação, é citado no EIA a dificuldade encontrada de se estabelecer
um local expressivo para a sua implantação, de forma a atender a
Resolução CONAMA 02/96.

No entanto, de acordo com o Mapa de Vegetação (Folha 12),
depreende-se que existem áreas a noroeste do eixo da barragem,
compostas de Floresta Pluvial de Encosta, aparentemente bem
conservadas. Seria o caso de se estudar tal região com esta finalidade
específica.

3. No que se refere ao Patrimônio Arqueológico, tratado na pág. 11
do RIMA, lê-se que o IPHAN e o Museu de Arqueologia da Bahia
"apontaram a inexistência de informações suficientes para uma avaliação
conclusiva".

Todavia, o EIA considera o Sítio Arqueológico de Cachoeirinha,
adiantando que o mesmo será submergido com o advento da hidrelétrica.

Neste caso, é fundamental que o empreendedor providencie a
retificação do RIMA, de forma a restabelecer a necessária correlação entre
os respectivos relatórios, em consonância com o que estabelece o Art. 9o
da Resolução CONAMA ° 01/86, que reza: "O relatório de impacto
ambiental-RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental...".

4. Quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio-econômicos
abordados no diagnóstico, em que pese estarem satisfatórios, percebe-se
que alguns aspectos importantes não foram considerados na avaliação dos
impactos ambientais.

Assim sendo, sugerimos que os itens 3 e 5 do RIMA e do EIA,
respectivamente, sejam revisados, de forma a considerar, também, os
seguintes impactos:

ErMl/onncra.4oc (micro •' 3)



EM BRANCO



• Sismicidade induzida.

• Perdas de locais de pesca, recreação e lazer.
• Interrupção do sistema viário.
• Alterações na composição da fauna e flora, incluindo macrófitas

aquáticas.
• Alteração de habitat faunístico (formação de ilhas, alagamento).
• Impactos sobre a fauna terrestre.
• Alterações sobre a avifauna dos brejos (41 espécies).
• Impacto sobre a qualidade da água, inclusive a jusante da

barragem.
• Impacto da perda de área no meio urbano e rural.
• Impacto da maior distribuição zoogeográfica dos caramujos

vetores de doenças.
• Alteração da qualidade da água, considerando-se o aumento de

enfermidades devido ao represamento do rio Jequitinhonha e
dos seus principais afluentes (da ADA), em conseqüência dos
dejetos e efluentes líquidos da cidade de Salto da Divisa/MG.

• Impacto da interrupção da migração de peixes até Salto da
Divisa/MG e afluentes na área de influência indireta.

••"'•{,-•
5. Faltou uma análise integrada dòj diagnóstico de cada meio, elo de

fundamental importância na compreensão da estrutura e da dinâmica
ambiental da região. Essa análise deverá explicitar as relações de
dependência e/ou sinergia entre os fatores ambientais descritos no EIA.

6. Uma vez que na região existem populações indígenas, ainda que
não estejam inseridas na área de influência do empreendimento, sugerimos
que os estudos propostos no parecer técnico do CRA sejam desenvolvidos,
com a devida orientação da FUNAI.

Não tendo mais observações a fazer, ao mesmo tempo em que
nos colocamos ao inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

EraaVofiKnLdoc Cmkro «• 3)

Atenciosamente,

Rosa Helena Zago Loes
Departamento de Registro e Licenciamento

Chefe

Fli.

Pm.

Rubt. CJt££>*f
w
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13- Apresentar parecer técnico contendo avaliação das condições estruturais e de
fundação da ponte utilizada para travessia do rio Jequintinhonha, frente aos impactos dos
possíveis abalos, resultante do processo de desmonte das rochas para construção da
hidroelétrica de Itapebi, bem como usos de cargas pesadas. , /
Prazo: Quando da solicitação da licença de Implantação

1. 4- Apresentar projeto de relocação de comunidades das área urbanas com todas as
condições básicas de sobrevivência, partindo de uma efetiva gestão compartilhada pela
população e instituições afins evitando-se: a reprodução ou mesmo agravamento da
pobreza; choque culturais indesejáveis; impactos ambientais injustificáveis. ^7>

Prazo: Quando da solicitação da Licença de Implantação.

15- Apresentar Plano de Transporte de Cargas de acordo com as normas de segurança
vigentes. /

Prazo: Quando da solicitação da Licença de Implantação.

16» Criar um programa de mobilização dos trabalhadores; e-desmobilização de forma
gradativa e ordenada no canteiro de obras na fase de implantação.
Prazo: Quando da solicitação da Licença de Implantação.

17- Apresentar Programa de Educação Ambiental para as comunidades da área
diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento.
Prazo: Quando da solicitação da Licença de Implantação.

Salvador, 27 deAnaio de 1997.

Cappelletti
ArquitetõlCFÍEA 2505 D 3a R.
Coordenador do Projeto

Sara Maria de Brito Alves

Bióloga CRB - 19678/5-D

DE ACORDO .

Carlos Augusto Pamponet Dantas
Coordenador de Licenciamento Ambiental

Geólogo GREA /^a. 7681. D.

Helmut rredencus Zimmeímmerman

Gerente de Avaliação e Controle do CRA

I
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EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL S.A.

OF. Rl/PMACE N° 13/97

Rio de Janeiro, 05 de Setembro de 1997.

Ao

Dr. Derley Rosado
Chefe da Divisão de Avaliação de Projetos - DIAP
IBAMA

Prezado Senhor,

O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado da Bahia - CEPRAM no dia 25.07.97 aprovou a
concessão da Licença de Localização da UHE de Itapebi (Ba). Neste sentido estamos encaminhando
para V.Sa. cópia da Resolução CEPRAM 1472 de 25.07.97 e publicada no Diário Oficial do Estado
da Bahia no dia 06.08.97 bem como sua diplomação, para vosso conhecimento.

Atenciosamente,

Sousa de Mello

de Meio Ambiente e

CorVi. Empresarial

> >W

@uy - \1°}.°1>

mw**
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DO ESTAuJ

li JULHO DE 1997
LocallzAcAo para o empreendimento AHE • Itapebi

-aproveitamento hidrelétrico de Itk ebi, aEPB -Empresas Petroquímica! do Brasil,
localizada no município de luptt L
O CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE • CEPRAM, nouso de suas
atribuiçOcs e, tendo em vista oquí consta no Processo n." 960000646/6,

RESOLVE:

An. 1.° Autorizar a cmiss.lo da . cença de Localização, válida por 2 (dois) anos. à
EPB - Empresas Petroquímica') dl 3iosiI, iiilejjituile du giupo Odebrecht S. A. inscrita
nn f.OC/MF sob n* 13.204.6 »8/0001-09. relativa ao empreendimento AHE
Aproveitamento Hidrelétrico, locil rado no município de Itapebi. para implantação de
uma Usina Hidrelétrica, mediante! c cumprimento dos seguintes condicionamentos:
1. apresentar projeto executivo dp empreendimento, assim como, oprojeto completo
de esgotamento sanitário, rede tie águas pluviais, abastecimento de água e resíduos
sólidos do canteiro de obras;
2. apresentar, em conformidade coi i 0exposto no EIA (6/1 a6/38), oplano de atuação
yWA execução e acompanhai mio dos seguinte» programas ambientai*' a)
monitoramento piVomélrico; b) b oteçiio das margens do reservatório : recuperação
de arcas degradadas; c) monitdr imcuto limnológico e da qualidade de água; d)
imcrferência corri direitos de! mineraçflo; e) monitoramento iismológicrr, 0
monitoramento hidrnssedimrntnlií ico; g)monitoramento «conservação da ictiofauna;
h) consolidação de unidades de cj» servaçâo (conforme Resolução Conama n* 02/96);
i) limpeza da bacia de acumulat! o; j) comunicaçfin ambiental; k) rtmanejamento e
monitoramento da população diréti mente atingida; 1) saúde pública; m) salvamento do
patrimônio arqueológico pré-histí rico e histórico cultural, n) redimensionamento e
rciwav^ Jtt iufia-estrutura: o) ri» litoramcnto da fauna • readaptaçío;
3. identificar as espécies da faunt, que sejam vetores e reservatório de doenças que

s endemias na área de influencia direta do
i e um programa decontrole s ação preventiva;
[io Jequitinhonha. na área a ser afetada pelo

empreendimento. n5o apenas no o:ante aos estudos sistemáticos, principalmente sobre
a biologia (reprodução. alimentai 3o. crescimento) e. aos aspectos comportamentais
(migração);

5 realizar estudos que definam o: eventuais sítios de reprodução alimentação, além da
época, distância eas rotas migrou rias das possíveis espécies que Tazem piracema;
6. definir o grau de efetividadd -a barreira do Salto da Divisa na comparumentaçao
das comunidades de peixes do Pi iJequitinhonha,
7, apresentar proposta para actia ao de Estação Ecológica de acordq com aResolução
Conama n.° 02/96.
8 apresentar estudo paia recupe ação de áreas degradadas e recomposição da Mata
Atlântica na área de influência! üreta do empreendimento e a jusante da barragem,
conforme segue a) preparar jl< vantamento dos remanescentes de Mata Atlântica
visando a recuperação de KUt a Ciliares na área de influência direta,-indicando
estimativas dos recursos neces cios para essa proteção; b) preparar um programa de
apoio efomento dos iniciativa^ ira preservação erecuperação das Matas Ciliares, nas
margens do Rio Jequilinhonha.jr otrecho compreendido entre abarragem eaponte da
BR 101. em acordo com os propi ietários das áreas;
9, apresentar aLicença do Ibaèi ipara desmatameruo da área de mundaçlo e, demais
áreas tais com», ade etnprésiíii >ebota fora;TiwZ mnpflS de veBem«lo. na escala l-SOOOO. da área de inllucncia indireta
do empreendimento cde l:100')<. na área da bordado reservatório;
11 realizar inventário -cadas. i nento das propriedades (rural eurbano), que deverão
ser subtraídos polo empreendimento, para que sejam realizadas as negociações oe

KMsDrtMti ftweci Técnico contendo avaliação das condições estruturais e de
fundação da ponte utilizada pir i travessia do Rio Jequitinhonha, frente aos impactos
dos pLlvíis aMoe, resulta»* do Processo de desmonte das rochas para construção
daHidroclétricu de Itapebi, bein

RESOLUÇÃO N.' 1472 DE 25 P
Autoriia a emissão da Licença d^

possam desencadear ciclos <
empreendimento, com elaboraçá*
4. identificar a ictiofauna do

. ., como, usos de cargas pesadas;
13. apresentar ptojeto de relo«;8o de comunidades daí áreas urbanas com todas, «
condiçOes básicas de sobrevivi i
população e. Instituições adi»

;ia. partindo de uma efetiva gestão compartilhada pela

[te de cargas, de acordo com as normas de segurança14, apresentar plano de tronsr J
vigentes;

u_
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15. criar um programa de
gradativa e ordenada no canteir^
16. apresentar programa de
diretamente afetada (ADA), pelo
17. realizar cadastramento e apri
mceiros, arrendaiarios e outros d
18. apresentar estudo de alteniaji
lombos do Rio Jequitinhonha.
aspectos do uso atuaJ da área ei
do empreendimento da AHE /
19. apresentar programa de
para o seu aproveitamento
articulação com escolas técnicaH
20 definir a melhor tecnologia ei
área do reservatório, inventariaialò

mobilitaçào dos trabalhadores e, desmobilizaçâo de forma
obras, na fase de implantação;

od ícaçío ambiental para as comunidades da área,
mpreendimento;

isentar programa social para os trabalhadores rurais,
: estSo estabelecidos nas áreas a serem afetadas;
as de mitigação e compensação, pela submeislo dos

Cidade de Salto da Divisa • MO, enfatizando os
turismo e seu potencial futuro, após a implantaçãoii

ltá] eb
capo itaçflo e formação de máo de obra, local - regional

pii iritário, na construção e operação do AHE, em
<a região;
i ntificamente comprovada de retirada da fuomassa na

todo o processo;

11. criar comissão consultiva cs acompanhamento da Implantação e, inicio de
OperaçSo. composta de Rcprescn antes das prefeituras envolvidas, comunidade local e

i ti ramenio dos impactos sócio-econflmicos ambientais;
ha banagem a ser construída para abastecimento de

água eoulra para irrigação do ptojô de Itapebi;
23. apresentar estudos para inlplnntaçflr» das adutoras de água e para projeto de
irrignçílo referidos no inciso anterior.
Art. 2." Os prados para cumprimento dos condicionamentos, estabelecidos nesta

ONGs, ambientalislp.s para mon
22. prever uma tomada de águri

ResoluçSo. quando nao previsto? terão seu termo final quando da apresentação do
Requerimento da Licença de Imòl mlflçao
Art. 3." Esta Resolução entrará on vigor na dala de sua publicação.
CONSELHO ESTADUAL Dfi 1E10 AMBIENTE • CEPRAM
Em, 25 dejulho de 1997

-C^
KACSTSa.V

Presidente em eterckio

ONÍDDÍTaZI' VEDO

'•
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GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - COPAM

of,ta^tocolo
IBAMA/DIRCOF

3^00

R
OF/PRE/COPAM/N0 J33 191

/

Belo Horizonte, 10 de outubro de 1997.

•d/tfti

Prezados Senhores,

Nos termos da legislação vigente, concluímos, "ad referendum" da Câmara de Bacias
Hidrográficas do COPAM, pela viabilidade ambiental do empreendimento para a UHE Itapebi
das EMPRESAS PETROQUIMÍCAS DO BRASIL S.A, nos municípios de Salto da Divisa-
MG e Itapebi- BA, cabendo ao IBAMA, conforme legislação específica, a concessão da
Licença Prévia requerida pela mesma. Para tanto, estamos encaminhando anexo, os pareceres
técnico e jurídico referente ao processo, para as providências cabíveis.

JoséCarloãde Carvalho

SECRETARIO DE INSTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PRESIDENTE DO COPAM

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

DEREL - Departamento de Registro e Licenciamento
Att.: Dra. Rosa Helena Zago Lóes - Chefe de Departamento
SAIN - L 4 - Norte

Edifício Sede do IBAMA - Bloco C

BRASÍLIA / DF
CEP 70.800-000
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FUNDAÇÃO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

SÍNTESE DE PARECER TÉCNICO DICAF N° 053/97

EMPRESA: Empresas Petroquímicas S.A

EMPREENDIMENTO: UHE ITAPEBI

MUNICÍPIO: Salvador/BA

PROCESSO COPAM: 232/96/01/96

ATIVIDADE: Geração de Energia

RESUMO:
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O empreendimento hidrelétrico UHE Itapebi, pretendido pelas Empresas Petroquímicas
do Brasil S/A, visa suprir a demanda energética da empresa e de outras empresas do
Pólo Petroquímicio de Camaçari, com injeção a se dar no sistema regional através da
CHESF.

Concebido com reservatório a fio d'água de 6.200 ha de área e usina projetada para
gerar 375 MW, o projeto é atrativo com índice de custo/benefício de U$31,50 MW/h.

Constitui barramento localizado no rio Jequitinhonha, no extremo sul do Estado da Bahia,
próximo ao local denominado Cachoeirinha, 8 Km a montante da cidade de Itapebi e a
118 Km da foz no Oceano Atlântico, com o limite do reservatório situado na divisa dos
Estados da Bahia e Minas Gerais, afetando diretamente os municípios de Itapebi,
Itagimirim, Itarantim e Salto da Divisa, este último no Estado de Minas Gerais.

A previsão de execução do projeto é de cerca de 4 anos, sendo o prinicipal pico das
obras em torno de 2.200 trabalhadores a partir do 3o ano.

Haverá priorização para contratação de mão-de-obra local para implantação do projeto e
também para as obras de reassentamento das famílias na área do futuro remanso do
reservatório; além disso, serão instalados alojamentos e sede social no canteiro de
obras.

O EIA/RIMA, consolidado pela Consultoria ENGEVIX Engenharia S/C, pautou-se na
legislação ambiental vigente (CONAMA 001/86) ao nível federal e nas exigências
específicas da legislação do Estado da Bahia e Minas Gerais, com abordagem das
condições físicas, bióticas e antrópicas do meio que será influenciado pelo projeto.

Devido à abrangência do projeto (reservatório), atingindo os Estados da Bahia e Minas
Gerais, compete ao IBAMA a concessão da Licença Prévia, tendo coroo-subsídio técnico
as análises do EIA/RIMA realizadas pelos órgãos ambientais

j
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Entretanto, através de ofício datado de 20 de maio de 19â77Vp7óp7toTÍAMA informa qqg;
para o caso presente, e considerando que os órgãos ambientais da Bahia e de M?nas.
Gerais já estavam analisando os estudos ambientais correspondentes, aquele Instituto"
atuaria somente na coordenação das análises em curso pelas citadas instituições,
solicitando, para tanto, o envio dos respectivos pareceres técnicos.

Desta forma, a análise técnica da FEAM apresenta-se restrita às interferências da UHE
Itapebi no território mineiro, abrangendo a área total de 390 ha.

A avaliação dos recursos dos solos permitiu o conhecimento adequado do seu potencial
agrícola e as medidas propostas tornam o empreendimento viável sob este aspecto. Com
relação à qualidade das águas, o diagnóstico ficou bastante deficiente, o que não
permitiu a comprovação da eficácia das medidas propostas. A empresa já iniciou o
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas que suprirá as deficiências.

Em termos bióticos, os impactos são de pequena proporção no território mineiro, não
excluindo-se, entretanto, a necessidade de estabelecimento de medidas de mitigação e
de melhorias ambientais de forma a proteger a fauna e a flora.

No tocante à ictiofauna, a Empresa apresentou medidas mitigadoras para os impactos
identificados e medida compensatória para a população dependente da pesca.

Com relação ao meio sócio-econômico deve ser observado que a FEAM encontrou
dificuldade de análise devido à pouca consistência dos estudos de diagnóstico local,
embora seja notório o amplo volume de conhecimento produzido acerca do Vale do
Jequitinhonha evidenciando a precariedade das condições sócio-econômicas no contexto
regional. A questão encontra-se contornada a partir de complementação de estudos
parcialmente atendida pelo empreendedor e através de observações/contatos diretos da
equipe analista em vistoria à área que poderá ser futuramente inundada, o que, por outro
lado, não isenta a empresa de concluir os estudos e apresentá-los antes da elaboração
do PCA. Além do mais e considerando as frágeis condições em geral dos grupos de
interesse direto do empreendimento proposto - alguns dos quais, inclusive,
desconsiderados no EIA/RIMA, a FEAM fez condicionar para a próxima etapa de
licenciamento medidas mitigadoras concretas a serem executadas e custeadas pelo
responsável pelo projeto, que venham, no mínimo, garantir a sustentação de tais grupos
frente aos impactos esperados. Em termos de contingente populacional a principal
intervenção é o alagamento de área urbana da cidade de Salto da Divisa, afetando, no
mínimo, 50 ou mais famílias residentes nos bairros Saudade e Barro Preto. A FEAM
acata como melhor alternativa, dentre as propostas, o reassentamento coletivo de todo o
trecho, em área no próprio perímetro urbano da cidade, com projeto que contemple infra-
estrutura urbana básica completa, patrimônio edificado correspondente ao que será
comprometido e equipamentos/áreas para uso coletivo e comunitário. A área urbana
remanescente e que comporá definitivamente a faixa de contato cidade/reservatório, será
reurbanizada incorporando usos coletivos como lazer e dotada de tratamento paisagístico
e sanitário. Outros grupos afetados constituem-se de pescadores, exploradores manuais
de pedras e pequenos agregados rurais - esses da região de Carreira Comprida, cujos
interesses deverão ser observados de forma a evitar sua dese^üjjturação
econômico/social. Em relação aos pecuaristas cujas terras ficarão xà^Mèr^rts. do
reservatório, deve ser discutida, ao nível do Plano de Uso do Entop '
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100m. De qualquer forma o planejamento dos programas mitigatôrios «J& EIA/RIMA
deverá necessariamente ser submetido à avaliação dos interessados^diretos e deySeus
representantes comunitários, visando obter-se no PCA projetos executivos1 eficazes, o
que, em suma, constitui principal condicionante da equipe analista. •".,;l'^

Por fim, considerando que há intervenções negativas do empreendimento no território
mineiro, mas que, para minimizá-las, o empreendedor propôs planejamento mitigatório
adequado, o qual deverá ser otimizado com as sugestões deste parecer, a equipe técnica
da FEAM/DICAF conclui pela viabilidade ambiental da UHE Itapebi, recomendando:

- seja ouvida a ASJUR/FEAM para parecer jurídico; seja concedida pela CBH/COPAM a
Licença Prévia para a usina em questão; seja encaminhado ao IBAMA o presente
parecer para deliberações pertinentes.
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PARECER TÉCNICO DICAF N° 053/97

DATA: 01/10/97

Processo COPAM: 232/96/01/96

ASSUNTO:

Parecer Técnico referente à solicitação de Licença Prévia para a UHE Itapebi, da Empresas
Petroquímicas do Brasil S.A. (EPB).

DOCUMENTOS CORRELATOS:

• Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA;
• Relatório de Informações Complementares ao EIA/RIMA;
• Relatório Síntese da Reunião Pública em Salto da Divisa.

OBJETIVO:

Analisar e avaliar o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental -
EIA/RIMA da UHE Itapebi em atendimento à Resolução CONAMA 001, de 23/01/96, a fim de
subsidiar os membros da Câmara de Bacias Hidrográficas - CBH/COPAM no julgamento do
pedido de Licença Prévia para o projeto em questão.

EQUIPE TÉCNICA:

Bernadete deAlbuquerque M. Castelo Branco - Bióloga (Ictiofauna) Jtyt-cf^e^c^,
Bernadete Silveira de Barros - Geógrafa (Sócio-economia)
Maria Teresa de Oliveira Costa - Geógrafa (Sócio-economia)
Marise Barreiros Horta - Bióloga (FloraA/egetação) ,
Mara Adelaide Pessoa Dutra - Socióloga (Sócio-economia) (WA IVY í\
Maria Tereza de Oliveira Costa -Geógrafa (Sócio-economia) ^Tyi/X^^
Rosângela Mattioli Silva - Bióloga (Fauna)'^^c^c>5^
Sérgio Luiz Sanglard Zanute - Agrônomo (Solo e Qualidade da Água)

AUTOR (A): Bernadete de Albuquerque M. Castelo Branco

GERENTE/DICAF: Morei Queiroz da Costa Ribeiro -

DIRETOR/DIRCA: José Cláudio Junqueira Ribeiro
PRESIDENTE/FEAM: Maurício Andrés Ribeiro

jZ3
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HISTÓRICO:

- Aos 24 de Abril de 1996, a EPB protocola na FEAM o Formulário tôrCaracterização do
Empreendimento - FCE devidamente preenchido com as informações básicas relativas a
UHE Itapebi.

- Aos 29 de Abril de 1996, a FEAM, através das informações prestadas no FCE, envia a
orientação básica à empresa, identificando a documentação necessária para análise do
pedido de licenciamento ambiental.

- Aos 25 de junho de 1996, a EPB S.A protocola na FEAM a seguinte documentação: cópia
do FCE protocolado na FEAM em 24/04/96; declarações das prefeituras dos municípios
afetados de que o tipo do empreendimento e o local de sua instalação estão de acordo
com suas leis e regulamentos administrativos (Salto da Divisa, Itagimirim, Itarantim,
Itapebi); cópia da portaria n° 248 de 27/06/95 do DNAEE autorizando a EPB a elaborar os
estudos de viabilidade da UHE Itapebi no rio Jequitinhonha; cópia da solicitação de
Certidão Negativa de Débito Financeiro de Natureza Ambiental protocolada na FEAM em
14/06/96; cópia do comprovante de recolhimento dos custos de análise do EIA/RIMA e da
emissão da LP; cópia do roteiro de orientação básica protocolado em 29/04/96; cópia dos
Estudos de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental

- Aos 24 de Julho de 1996, a EPB S.A. protocola na FEAM a seguinte documentação
necessária para formalização do processo de licenciamento para iniciar a análise: folha 9/1
do EIA contendo as assinaturas dos membros da equipe técnica que elaborou o
EIA/RIMA; folha n° 40, item 6, da ficha técnica, contendo os nomes, registros profissionais
e assinaturas da equipe técnica responsável pelo EIA/RIMA; anotações de
responsabilidade técnica de membros da equipe técnica e declaração de participação na
elaboração do EIA/RIMA e número de registro nos respectivos conselhos profissionais.

- Aos 13 de Agosto de 1996, a FEAM fez publicar no Minas Gerais edital específico
informando da abertura do prazo de 45 dias para que os eventuais interessados
pudessem requerer a Audiência Pública.

- Aos 30 de Julho de 1996, é protocolado na FEAM pela Divisão de Informação e
Documentação da FEAM a Certidão Negativa (n°408/96) de débitos decorrentes de
aplicação de multas por infrigência à legislação ambiental contra EPB S.A.

- Aos 02 de Setembro de 1996, a EPB protocola na FEAM ofício solicitando interrupção
temporária no curso do processo de licenciamento da UHE itapebi, para realizar alterações
no documento EIA, atendendo a orientação do Centro de Recursos Ambientais - CRA, do
Estado da Bahia. Será enviado a FEAM o volume com a versão modificada do EIA após as
devidas alterações.

- Aos 28 de Janeiro de 1997, a EPB protocola ofício informando a FEAM que o processo da
UHE Itapebi, cujo contato estava sob os cuidados do Dr. Sérgio França Leão, passa agora
para Ney Souza Mello (Prog. de Meio^rfwbjente e Com. Empresarial) com respectivo
endereço e telefone para contato.,
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Aos 05 de Fevereiro de 1997, a EPB protocola ofício dando seqctèbaã-tío processo de
licenciamento (LP) da UHE Itapebi e encaminha o EIA/RIMA para análise técnica deste
órgão elaborado pela empresa ENGEVIX.

Aos 14 de Fevereiro de 1997, a Construtora Norberto Odebrecht S.A, na pessoa de Ney
Mello, encaminha cópia dos ofícios com as devidas assinaturas e datas em que receberam
os EIA's e RIMAs: o IBAMA(DF) e Prefeitura de Salto da Divisa (MG).

Aos 20 de Maio de 1997, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA protocola ofício informando ser a UHE Itapebi de caráter regional,
uma vez que localizar-se-á na divisa dos Estados da Bahia e Minas Gerais, e solicita o
encaminhamento do Parecer Técnico relativo ao pedido de Licença Prévia.

Aos 18 a 21 de Março de 1997, a FEAM realiza vistoria técnica à área de influência do
empreendimento UHE Itapebi.

Aos 17 de Abril de 1997, as Organizações Comunitárias, Sociais e Públicas protocola oficio
contendo solicitação de Audiência Pública com lista de assinaturas de moradores a serem
atingidos pela barragem.

Aos 17 de Abril de 1997, a FEAM envia fax para o Centro de Recursos Ambientais
CRA/BA, através do qual solicita cópia da ata de registro da Audiência Pública realizada
para o projeto em questão, considerando o interesse comum das duas instituições na
análise dos aspectos ambientais relativos ao projeto.

Aos 23 de Abril de 1997, a FEAM envia fax para a Construtora Odebrecht S/A , a/c Sr. Ney
Mello, informando do recebimento do ofício da comunidade com relação à Audiência
Pública, e consultando quanto a conveniência de realização dessa Audiência, tendo em
vista a expiração legal do prazo de solicitação da mesma.

Aos 05 de Maio de 1997, a FEAM envia fax à Construtora Norberto Odebrecht solicitando
informações complementares ao EIA/RIMA do empreendimento UHE Itapebi,considerando
as implicações do futuro reservatório no território mineiro.

Aos 09 de Maio de 1997, a EPB protocola na FEAM ofício sugerindo a realização de uma
reunião pública em Salto da Divisa como alternativa para esclarecer e informar os
assuntos de interesse da Organizações Comunitárias, cujo resultado estará contemplado
na documentação a ser enviada ao DNAEE como parte do processo de licenciamento

I* *s/// » 3

Aos 14 de Maio de 1997, a FEAM encaminha à Organizações Comunitárias, Sociais e
Públicas, Salto da Divisa/MG, o OF/FEAM/DICAF/N°038/97, informando da expiração legal
do prazo para a realização de Audiência Pública e da proposta da Empresa em promover
reunião pública com a comunidade interessada com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre
o projeto e suas conseqüências para o referido município, seguindo, anexa cópia deste
ofício da empresa e cópia da solicitação das informações complementares.

Aos 14 de Maio de 1997, a FEAM encaminha à Construtora Norberto Odebrecht, a/c
Sérgio França Leão, OF/FEAM/DICAF/N°042/97, informando qu^^Ãfe^Kto aos
representantes da comunidade de Salto da Divisa cópia dfentisso ^teáfêto de
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complementação do EIA/RIMA e da conveniência da realização da reunião pública
parte do empreendedor, ainda nesta etapa do processo de licenciamento.

- Aos 27 de Maio de 1997, a Organizações Comunitárias, Sociais e Públicas de Salto da
Divisa envia fax concordando com a proposta de realização da reunião pública com a
presença de técnicos da FEAM.

- Aos 08 de Julho de 1997, é realizada a reunião pública em Salto da Divisa com a FEAM,
Odebrecht e comunidade.

- Aos 25 de Julho de 1997, a EPB protocola na FEAM relatório de compiementações
solicitado e relatório síntese da reunião pública da UHE Itapebi.

- Aos 31 de Julho de 1997, é encaminhado à FEAM documento contendo Perguntas -
Propostas à reunião pública referente ao empreendimento por parte das Organizações
Comunitárias, Sociais e Públicas aos empreendedores.

- Aos 12 de setembro de 1997, a FEAM encaminha cópia do relatório de compiementações
ao EIA/RIMA e relatório síntese da reunião pública da UHE Itapebi às Organizações
Comunitárias, Sociais e Públicas.

- Aos 12 de setembro de 1997, é realizada reunião técnica da FEAM com o empreendedor
solicitando novas informações para esclarecimento de dúvidas após a análise das
primeiras informações complementares.

Aos 18 de setembro de 1997, a EPB protocola na FEAM nota complementar dos pontos
discutidos na reunião do dia 12/09/97.

- Aos 22 de setembro de 1997, a FEAM encaminha cópias da ata de reunião realizada em
12/09/97 e da nota complementar aos estudos ambientais para conhecimento da
comunidade através das Organizações Comunitárias, Sociais e Públicas.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A UHE de Itapebi constitui empreendimento pretendido pelas Empresas Petroquímicas do
Brasil S.A (EPB), e destina-se à geração de energia elétrica, a ser inserida no Sistema de
Transmissão da CHESF, visando atender demanda da própria Empresa e de outras do Polo
Petroquímico de Camaçari.

No programa de expansão do setor elétrico, a UHE Itapebi apresenta-se como uma opção
altamente atrativa face à sua economicidade intrínseca, pelo valor do investimento e por sua
localização estratégica na bacia do rio Jequitinhonha, com índice de custo beneficio de
U$31,50 MW/h, inferior ao limite balizador de U$54 MW/h previsto para a operação de novas
fontes de geração no período 1995/2000.

O aproveitamento hidrelétrico de Itapebi localiza-se no rio Jequitinhonha, no extremo sul do
Estado da Bahia, próximo ao local denominado Cachoeirinha, 8Km a montante da cidade de
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O reservatório com cerca de 62Km2, atingirá áreas dos municípios de Itapebi, Itagimirim e
Itarantim, no Estado da Bahia e Salto da Divisa no Estado de Minas Gerais.

Aconstrução da UHE Itapebi contempla um barramento de 90,00m de altura com extensão
de 350,OOm desde a tomada d'água até o vertedouro. Com geração prevista de 375MW, a
operação desta usina será a fio d'água e reservatório com nível da água normal na El
110,00m, sem regularização das vazões do rio Jequitinhonha.

A previsão para construção do projetoé de cerca de 4 anos.

O suprimento da matéria-prima (materiais rochosos e terrosos) a ser empregada na
construção será feito a partir de áreas de empréstimo; o rio Jequitinhonha apresenta ao
longo do seu leito várias jazidas de areia que podem ser utilizadas; a demanda de cimento e
aço deverá ser atendida pelas indústrias que existem nos Estados que compõem a região. A
necessidade de aditivos e elastômeros de uso na obra poderá ser suprida pelos fornecedores
localizados no Rio de Janeiro e na Bahia onde também são encontradas as madeireiras que
poderãoatender à necessidade dessa matéria-prima.

Para a fase de instalação, são previstos 3 momentos de pico na utilização de mão-de-obra,
sendo o primeiro da ordem de 1.500 pessoas no mês 12; o segundo em torno de 1.800
pessoas nos dois anos seguintes, no terceiro chegando a mais de 2.200 pessoas no "pico"
das obras. Na fase de desmobilização, a população atraída deverá se reduzir para 800
pessoas.

Haverá priorização para a contratação de mão-de-obra local, buscando o melhor controle do
volume de população atraída. Além disso, a empresa garantirá o ingresso da mão-de-obra
local (Salto da Divisa) na implantação do reassentamento das famílias da área do futuro
remanso do reservatório.

O canteiro de obras será localizado nas proximidades da casa de força, aproximadamente a
400m da mesma.

O canteiro abrangerá uma área total de 125.000 M2 .divididos em duas áreas de acordo com
o uso: Área Comunitária com 35.000M2 (consiste em alojamento para 1.500 homens),
refeitório para 1.100 homens e Sede Social, contando com áreas de lazer; Área Industrial
com 90.000M2 onde se desenvolverão as atividades de apoio a obra.

ANÁLISE AMBIENTAL

O EIA/RIMA do empreendimento UHE Itapebi, pretendido pelas Empresas Petroquímicas do
Brasil S.A, foi consolidado pela empresa de Consultoria ENGEVIX Engenharia S/C Ltda. Sua
elaboração pautou-se na legislação ambiental vigente, tanto ao nível da dimensão normativa
da legislação federal, quanto das exigências específicas da legislação da Bahia e de Minas
Gerais, e estruturado em diagnóstico, avaliação de impactos e proposta de medidas
mitigadoras , com enfoque Datí^L^>ectos físicos, bióticos e antrópicos da área de
inserção do empreendimento "
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Desta forma, e devido a localização deste aproveitamento cui 11 IiIIHuHjo resée/alóri^ituado
na divisa dos dois Estados, foi delimitada a área de estudos, concluindo-se que~quanto aos
aspectos antrópicos a UHE proposta influirá indiretamente sobre uma área de 544Km2
composta pelos municípios de Itapebi, Itagimirim, Itarantim e Eunapólis, na Bahia e Salto da
Divisa em Minas Gerais. Com relação aos meios físico e biótico, esta influência indireta é
definida para a região próxima ao projeto, considerando parte da bacia no rio Jequitinhonha
limitada pelo local da barragem de Itapebi até o aproveitamento de Salto da Divisa que esta
em fase de planejamento. Essas áreas de influência indireta do projeto foram identificadas
com base em mapas, em levantamento de dados secundários e em discussão das
características técnicas do empreendimento pela equipe multidiciplinar.

Com efeitos diretos o empreendimento influirá sobre 5.780 ha de área (sem incluir a calha
fluvial), sendo 5.700 ha destinados ao reservatório, 47 ha às áreas de empréstimo, 18 ha ao
bota-fora e 15 ha ao canteiro de obras, significando o percentual de 1,3% em relação à área
total de 425.300 ha dos municípios afetados.

O EIA/RIMA da UHE Itapebi está submetido à análise ambiental dos órgãos competentes dos
Estados da BA(CRA) e MG(FEAM) devido a sua localização transfronteiriça.

Para tanto, a FEAM/MG restringirá sua análise somente ao território mineiro tendo como área
total atingida 390 ha, sendo 387,4 correspondentes à área rural e 2,6 à área urbana.

A seguir é apresentada a análise ambiental dos meios físico , biótico e sócio-econômico sob
influência da UHE Itapebi, a partir dos estudos apresentados e das observações da FEAM
feitas quando da vistoria técnica à região.

Também considerou-se na análise técnica os resultados da reunião pública realizada em
Salto da Divisa, em 08/07/97, promovida pela própria empresa com participação da FEAM e
comunidade interessada, objetivando esclarecer as dúvidas sobre o projeto e suas
conseqüências para o município de Salto da Divisa. Este evento decorreu da concordância
por parte da empresa em atender .alternativamente, à solicitação da comunidade para
realização de Audiência Pública, em 17/04/97, cujo prazo para tal requerimento havia se
expirado em 29/09/96, conforme disposição da Deliberação Normativa do COPAM N? 012 de
13/12/94.

MEIO FÍSICO

Recursos de Solos

A interferência do AHE - ITAPEBI com os recursos de solos no Estado de Minas Gerais
resume-se ao alagamento de 170,0 ha de terras, sendo 82,97 ha de solos agrícolas, 2,6 ha
de área urbana da cidade de Salto de Divisa e 83,03 ha de leito do Rio Jequitinhonha e
afloramentos rochosos marginais ao mesmo.

Os solos agrícolas a serem alagados pertencem a diversos grupos, principalmente latossolos
vermelho-amarelo, latossolos vermelho-escuro, solos podzólicos, solos aluviais e litossolos,
com aptidão restrita para os diversos níveis de manejo, em sua maioria, sendo, então,
utilizados como pastagens naturais ou plantadas.
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Afaixa marginal de 100 metros do futuro reservatório, de preservação permanente segundo
a legislação florestal mineira, terá seu uso restrito e, por força da lei, deverá ter sua
ocupação alterada para formas mais condizentes com a situação a ser imposta pelo
empreendimento, motivo pelo qual, deverá ser considerada como área diretamente afetada
pelo mesmo. .>'"•-.

Qualidade da Água *'' Ll jf)X

Os estudos apresentados carecem de informações à respeito da caracterização das 'águ^sS
do Rio Jequitinhonha no trecho correspondente ao futuro reservatório da UHE - ItapebiTnãô
nos permitindo inferir quaisquer questionamentos sobre as alterações a serem provocadas
pelo empreendimento na qualidade das suas águas.

Aimplantação de um interceptor de esgotos no trecho com ocupação urbana, seguido de
lagoa de estabilização para tratamento do mesmo, bem como a limpeza de no máximo 50%
da bacia de acumulação, podem não ser medidas suficientes para garantir que as águas do
lago a ser formado tenha qualidade para o uso múltiplo do mesmo, previsto pelo
empreendedor e esperado pela população atingida.

O programa de monitoramento limnológico e da qualidade das águas proposto nos estudos,
deve ter sua execução iniciada imediatamente para elaboração do diagnóstico da qualidade
das águas do Rio Jequitinhonha naquele trecho, com objetivo da proposição de novas
medidas mitigadoras/compensatórias ou mesmo para adequação daquelas já propostas.
Neste programa deve-se incluir alguns parâmetros relacionados com as atividades
desenvolvidas na bacia, principalmente minerárias, que contribuem com diversas substâncias
para o curso d'água.

Destacamos, ainda, que não obstante as exigências de diagnóstico apresentadas para os
demais empreendimentos do gênero, no presente caso, nossa análise concentra-se nas
interferências observadas em temtório mineiro no que diz respeito à alteração da qualidade
das águas do Rio Jequitinhonha quando da formação dofuturo lago e seus efeitos, sobretudo
no que se refere á saúde da população de Salto da Divisa, que sofrerá diretamente os
impactos decorrentes dessas alterações.

3.
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MEIO BIÓTICO

Flora / Vegetação

A vegetação da área de influência da UHE Itapebi faz parte de 2 regiões fitogeográficas,
compreendendo trechos de floresta pluvial de encosta na porção nordeste da bacia do rio
Jequitinhonha e floresta estacionai decidual, recobrindo extensas áreas de planícies.

Oestabelecimento e desenvolvimento de processos de uso e ocupação do solo relacionados
à exploração madeireira, cultura de cacau, ciclo da cana-de-açúcar e à pecuária, ressultaram
na substituição de extensos trechos florestados por paisagens campestres.

Na área de influência compreendida especificamente pelo território mineiro, os ambientes
naturais encontram-se sob intensa interferência e represej^^ir^Bdominantemente por
pastagens (92,4%). Trechos em regeneração ou maceç^jfepTê^êrrt^>Ç,7% e áreas de
florestas correspondem a apenas 0,9% da área total.
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Deste modo, os impactos sobre a flora são de pequena proporção no estado de.-Mrhas
Gerais, não excluindo-se, entretanto, a necessidade de estabelecimento de medidas de
proteção ao reservatório e melhorias ambientais, a serem atendidas pelo projeto de
revegetação das margens do reservatório. Este projeto, que será desenvolvido em áreas
indicadas por zoneamento prévio, deverá conter, além dos procedimentos e métodos a
serem desenvolvidos, uma relação de espécies nativas apropriadas com respectivas
características de interesse (hierarquia sucessional, tratos culturais adequados, época de
floração, época de frutificação,

etc.) e o modelo de distribuição destas nos módulos de plantios, com base no processo de
sucesso natural.

Fauna

Mesmo considerando o estado de degradação da vegetação em toda área de inserção da
usina no Estado de Minas Gerais, conforme citado anteriormente, com pequenas manchas de
mata na região, o diagnóstico da fauna apresentou diversidade de espécies.

A pequena área de inundação no Estado de Minas Gerais causará impactos negativos de
pequena magnitude sobre a fauna, tendo em vista a quase inexistência de remanescentes
neste Estado.

Mesmo assim a empresa propõe, para o projeto como um todo, medidas para mitigação
satisfatórias, como revegetação das margens do reservatório, implantação de UC, desmate
orientado, resgate, fiscalização e educação ambiental.

Ictiofauna

A bacia do rio Jequitinhonha apresenta alguma diversidade.exibindo endemismos de
espécies como o roncador, surubim, piau, piabanha.

A metodologia utilizada para a obtenção do inventário consistiu no levantamento de dados
bibliográficos e entrevistas com pescadores da região, indicando espécies tais como: traíra,
piapara, piau, curimatá, etc.

Através da metodologia acima citada, a Empresa constatou que espécies mais significativas e
de maior interesse econômico estão associadas ao sistema marinho e estuários, restringindo-
se à porção de jusante da bacia, acreditando ser a queda de Salto da Divisa, no município de
mesmo nome, o limite mais a montante na sua distribuição. Essa queda parece interferir na
estruturação da comunidade de peixes, uma vez que promove uma compartimentação das
populações. Portanto, a presença do barramento interferirá no deslocamento dessa
compartimentação para jusante.

Com relação à atividade pesqueira de Salto da Divisa, verificou-se ser esta uma atividade
tradicional no município, composta aproximadamente por 33 pescadores, sem detalhamento
do nível de importância dessa atividade como fonte de renda, subsistência ou lazer. Um
impacto significativo refere-se ao fato dessa pesca hoje ser realizada a montante, e/ou
principalmente, imediatamente a jusante das quedas^fl^T^i^a^ implantação da usina a
ocorrência de espécies mais representativas se lircritífea^ao trewra^ajusante da barragem,
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sendo praticamente eliminada a existência das mesmas no reservatório, ficando, portanfò, a
pesca comprometida nesta região.

Devido a formação do reservatório haverá alteração na comunidade de peixes com
favorecimento de espécies pré-adaptadas ao novo tipo de ambiente (lêntico), como por
exemplo: traíra e tilápia.

Apesar dos estudos afirmarem que não haverá interrupção da pesca, essa atividade sofrerá
modificações quali-quantitativas com relação às espécies que por ventura irão povoar o
reservatório, acarretando de qualquer forma uma "perda" para o pescador. Assim, além da
complementação de diagnóstico proposta pela Empresa a ser apresentada para a próxima
fase de licenciamento, a qual contemplará a realização de levantamentos sócio-econômicos
de caracterização das famílias dos pescadores e aliada à medida mitigadora de
repovoamento do reservatório contida no "Projeto de Monitoramento e Conservação da
Ictiofauna", a FEAM julgou ser necessária a adoção de medida compensatória para a
manutenção desta atividade. Para tal, a Empresa, dentre outras alternativas descritas a
seguir no tópico de sócio-economia, no sentido de garantir a geração de renda para a
população do município de Salto da Divisa dependente da pesca, foram garantidos também
os recursos necessários para implantação de instalações para criação de peixes em cativeiro,
devido ao interesse ecológico e econômico dessa fauna ao nível local.

O Projeto de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna contempla medidas minimizadoras
para os impactos até então identificados, a ser executado pelo empreendedor através de
convênios com as instituições - Universidade da Bahia e UFRJ, Batalhão de Polícia Florestal
e o CRA, tais como: resgate da ictiofauna nas fases de desvio e enchimento do reservatório
e a análise da viabilidade de realização de um futuro repovoamento no lago.

Visando suprir a deficiência do diagnóstico e do prognóstico na construção/operação, e com
vista à maior eficiência das medidas a serem adotadas, esse projeto objetiva conhecer a real
composição ictiofaunistica na ADA, incluindo as estratégias reprodutivas e alimentares, além
das reais interferências das quedas de Salto da Divisa na compartimentação das
comunidades dos peixes, com realização de campanhas bimestrais durante o período de um
ano em estações de amostragem previamente definidas e distribuídas tanto a montante como
a jusante das referidas quedas.

Esse mesmo projeto, segundo o empreendedor, deverá estar inter-relacionado com o projeto
de qualidade da água e limnologia, já em execução, uma vez que as populações ícticas
apresentam-se associadas às condições físico-químicas e biológicas da água.

Com relação ao mecanismo de transposição de peixes, o estudo considerou que não se
justifica a construção da escada devido a elevada altura da barragem (90m) e o conseqüente
desnível a vencer, que reduzem a probabilidade de sucesso de transposição pelos peixes.
Além disso, acredita-se que hoje já há uma segmentação das comunidades de peixes,
imposta pelas quedas existentes perto de Salto da Divisa a qual será comprovada no estudo
proposto pela Empresa.
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MEIO SÓCIO-ECONÔMICO

O AHE ITAPEBI constitui, do ponto de vista ambiental, empreendimento "cTETEDrangência
regional uma vez que sua área de influência direta atinge os estados de Minas Gerais e
Bahia. Em termos sócio econômicos, portanto, o projeto influenciará os municípios de Itapebi,
Itarantim, Itagimirim e Eunápolis na Bahia e Salto da Divisa em Minas Gerais, para o qual
estão previstas modificações diretas de caráter irreversível que se darão sobretudo na sede
municipal e entorno, nas áreas próximas à queda do Rio Jequitinhonha, denominada "Salto".
Desta forma a análise buscou enfatizar, prioritariamente, nos estudos ambientais da UHE
Itapebi, o município de Salto da Divisa - particularmente a cidade - onde serão alteradas
algumas condições atuais de vida e ocupação - de modo a se destacar o grau de
interferência esperado para Minas

Gerais em função da formação futura do reservatório, a partir da avaliação da capacidade
resolutiva do planejamento mitigatório apresentado pelo empreendedor.

A abordagem dos estudos do meio sócio-econômico do AHE Itapebi - realizados pela
ENGEVIX Engenharia S/C LTDA - baseou-se nos moldes tradicionais utilizados para estudos
de EIA/RIMA, enfocando os aspectos temáticos básicos exigidos pela FEAM. Em termos
metodológicos, os estudos adotaram procedimento convencional, com etapas preliminares de
levantamento e análise de dados secundários, complementados com informações obtidas em
campo, através de visitas à área diretamente afetada, observações, documentação
fotográfica e entrevistas. Esta fase - de coleta de dados primários - constitui a principal falha
identificada nos estudos do meio sócio-econômico, podendo se observar que a investigação
feita não alcançou a profundidade necessária à elaboração de diagnóstico consistente

Assim, e visando conhecer a realidade social e econômica das populações a serem
diretamente expostas aos problemas decorrentes do empreendimento, a FEAM procedeu à
solicitação de pesquisa detalhada, que, embora realizada, permaneceu em geral em nível
superfical, exigindo ainda alguns esforços; portanto, o diagnóstico esperado deverá ser
definitivamente concluído em
prazo condicionado neste parecer, evitando-se medidas executivas inadequadamente
projetadas.

Segundo o EIA/RIMA, o município de Salto da Divisa integra a região do Vale do
Jequitinhonha, sendo polarizado pela sub-região de Eunápolis, no sul da Bahia, da qual
mantém dependência em termos do setor terciário, à exceção dos serviços mais
especializados de saúde e educação que tem como contra-referência as cidades de
Almenara e Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e a cidade de Salvador, Capital da Bahia.
Ocupando uma área de 794 Km2, Salto da Divisa perfaz uma população de 7.788 hab. - dos
quais 69,0% domiciliados em área urbana - cuja dinâmica vem revelando desde 1970 perdas
de contingente rural e urbano, sendo que no último período analisado - 1980/91 - o
município registrou a taxa de crescimento negativa da ordem de 3,78% a.a. Na região de
contexto da UHE Itapebi, juntamente com os municípios de Itagimirim e Itaratim, Salto de
Divisa inclui-se dentre aqueles de menor densidade demográfica, situada em torno de 9,81
hab/Km2, bem inferior â média de 21,03 hab/Km2 observada na área de influência. No geral,
o município apresenta uma economia estagnada, tanto em termos de diversificação como de
dinamização e com baixa taxa de ocupação; sobressai nesse quadro^gmciatividade básica
a pecuária leiteira, praticada em grandes estabelecimentos eyi^^^d^eo consumo
municipal e à transformação local em laticínio onde o leite é utilizarJo^ranto pai^pasteurização
como para produção de derivados (queijo e manteiga). Opla^í bovino que>6ustenta a

4*kt, \
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atividade leiteira, embora não muito numeroso, éconsiderado regionalmente SSmp-^m dos
melhores em aproveitamento genético. Em termos de infra-estrutura básitísÊa^eérviços o
município conta com: energia elétrica da CEMIG, disponibilizada em toda a sede municipal;
água tratada pela COPASA, com rede que atende 63,7% da população urbana; rede
telefônica daTELEMIG, com 120 terminais em serviço; esgotamento sanitário pela COPASA,
em apenas 15% dos domicílios urbanos ; rede de ensino pública e particular de pré-escolar
1o e 2o graus, praticada em 05 estabelecimentos; serviços de saúde, constituídos de 1
hospital geral e maternidade privados com 52 leitos, centro cirúrgico e equipamento para
ultrasonografia e raio-x, 01 posto de saúde público , 01 laboratório e 02 consultórios
dentários. Além disso, na sede municipal podem ser utilizados 01 biblioteca pública, 01
estádio e 2 quadras de lazer, 01 agência de correios da EBCT, 01 posto policial e alguns
bancos. Como indicador social, os estudos permitem identificar apenas: os relacionados à
saúde da população em geral.sendo, taxa de mortalidade infantil de 63,19 ( em 1000hab.),
superior à estadual que é de 35,81 ( em 1000 hab.) e principais causas da morbidade em
geral, destacando as doenças infecciosas e parasitárias; os relacionados às condições
habitacionais da população urbana, verificando-se segundo o aspecto construtivo uma certa
homogeneidade que varia de padrão médio a médio-baixo, com pequena estratificação
social e com a ocorrência pontual de padrões extremos (alto e baixo), embora seja possível a
identificação deáreas precárias; e os relacionados á organização social, constatando-se que
a população se distribui em grupos de interesse como associações de bairros e
comunitárias.

Em termos de infra-estrutura regional o município é servido por rede viária estadual e federal,
sendo a MG 405 - sem pavimentação, com limitações sazonais de tráfego ligando-o a
Almenara/Br 116 e a Br 267 - em pavimentação - ligando-o a Belmonte/Br 101. Como bem
patrimonial/cultural da população local identificou-se o conjunto de quedas que constitui o
"Salto "ou " Tombo", principal cachoeira encontrada ao longo do curso do rio Jequitinhonha,
localizada às margens da cidade - sede. A partir da caracterização apresentada, pode se
concluir que Salto da Divisa constitui município de pequeno porte e sua base econômica é
insuficiente para promover seu crescimento. Como problemas estruturais de ordem social e
econômica destacam-se: incapacidade da atividade leiteira enquanto fonte de recursos para
o setor público e para geração de empregos; inexistência de políticas indutoras de
dinamização econômica e de investimentos em serviços básicos; comprometimento da
saúdee longevidade da população pela precariedade das condições sanitárias e pela falta de
trabalho preventivo no sistema de saúde; baixa capacidade de grupos rurais remanescentes
em responder a mudanças e manter auto-sustentação; tendência de estagnação a declínio
do poder aquisitivo da população urbana. Em termos de integração regional, Salto da Divisa
mantém maior dependência com centros do Vale doJequitinhonha do sul da Bahia, condição
que deverá ser intensificada a partir da pavimentação da Br 267. Por outro lado, e
permanecendo a MG 405 sem revestimento, suas relações com o nordeste mineiro e com o
centro político-administrativo de Minas Gerais tendem a diminuir.

Na avaliação dos efeitos da implantação do empreendimento sobre o municipio.os estudos
ambientais do AHE Itapebi identificaram duas áreas distintas, num total de 390,0 ha, que
estarão diretamente submetidas às intervenções, sendo uma de ocupação eminentimente
urbana e a outra, rural. Esta, e que constitui a maior, corresponde a 83 ha de glebas de três
propriedade cuja principal atividade é a pecuária de corte ou leitera. Aárea é utilizada para
pastagens e segundo levantamento recente complentar ao El/WÇJ|07g-^o apresenta
nenhuma benfeitoria. Embora haja duas famílias residentes/«tó>eTrip7e§áfc>s rurais, as
mesmas não serão afetadas com a formação do reservatóFÍ©/Para a possSpcIas glebas,
propõe-se negociação por compra e venda através de indenização financeira cbm base nos
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discutido com os interessados sob apreciação do IBAMA. reservatono, a ser

Outro grupo rural sob influência direta do empreendimento constitui-se de cinco famílias

S2? "/hqUaS? t0d°S Sâ° analfabetos- as «*"*» não freqüentam biS?!E^2SÍÍadobe /barro/com cobertura de palha -ena dependência com aterra eorioTobretSo rara
produção de alimentos - indicam sua baixa capacidade de responder ^mudanças Pa a
evitar oagravamento das condições observadas, oEIA indica, como medira mS aser
executada pelo empreendedor, plano de reassentamento independente em^novo ,0iT
ZTooZVlT^ ^ VÍZÍnhanÇa de interesse d0 ^comunitário eoWncSoli™,™ 7 k . end3' C°m ° recebimento de área que permita a continuidade da
tn nsubsfenfia-observando os seguintes critérios: maior proximidade da cidade de
fT«£ HSa' faC!tand° aC6SS0 aservicos de saúde eeducação ecomércio meSoria das
225?^* m°,rad,a ede saneament0 basic°. oom acesso afonte de água de qua.fdadesegura, discussão com os interessados para escolha do local/áreas e dos projetos
ZlT°rS 2 benfe,torias- Verifica"se <*» amedida éadequada, mas suaTmplaSo
Ztl! -e^r 3S recomendaÇões ^ anexo, de forma a se preven™ possível^ST «•"•»••• de subsis^ncia locais, considerando-se 'a dificuSe de

í°U.f. frea' SObre a 3ual recairao efeitos diret°s do AHE Itapebi em Salto da Divisa
íes^nri^nnlT2 ** ^ ^^ àS margens do rio Jequitinhonha, de ocupadoresidencial, onde estão assentados os bairros Saudade e Barro Preto.

t^LdeKa'ham!nt0 d° PÍVel de intervenção aí esperado, procedeu-se ao detalhamento do
1^nnn TT'Se <&m reStÍtUÍÇâ° aerofot°gramétrica do reservatório na eTcaia de1.25000 ajustada a fotos 1:40 000, levantamento topográfico de detalhe da ddade
olannStfr?nnn0á0refeÍt0 Tf™ * levantament0 da *"» sujeita ao remanso, obtóndo^eplanta topográfica com benfeitoria earmamento . No entanto, os estudos ressentiram-se de
pesquisa soco-econômica de forma a identificar os grupos de interesse surtos à
«tonençao. tanto localizados no trecho urbano em questio como em seTentomo Tais
pSrtoT <inquendos Permanecem pouco aprofundados, devendo ser definitivamente
esclarecidos conforme recomendado neste parecer.

Segundo oEIA/RIMA , será formado localmente oremanso do reservatório significando a
'TltVZltelZTVe7r«e50 CaSaS' Um 9alpâ0' um curtu-Scouma área utilizada como mirante, afetando em torno de 235 pessoas ou seia 45%^da
iPZtS t0ta' daHddade- N°S aSpeCt0S qua''-P^ntitativos, este constitui opnn^l imptclôidentificado, considerando que a alteração esperada demandará duas ações rasiras a
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que se verão obrigados a abandonar o trecho, é proposto no Programa de Remanejamento
da População Atingida um sub-programa específico visando à relocação das famílias
afetadas para outro local, cujas linhas gerais contemplam: identificação física e jurídica das
propriedades e caraterização sócio-econômica de seus moradores, formulação da
proposta deengenharia, viabilização sócio-política da proposta do projeto de remanejamento,
adequações à proposta e elaboração do projeto a ser definitivamente executado, execução
do projeto de remanejamento e monitoramento da população remanejada. Considera-se,
também, como critério mitigatório, a indenização financeira ao proprietário das benfeitorias!
Com relação a esse sub-programa específico deve serconsiderado que:

• as condições nas quais se dará a implantação do remanejamento proposto constituem
motivo de discussão que vem sendo travada entre população afetada e segmentos
sociais locais como associações de bairros, comunitárias e assitenciais e que, inclusive,
resultou na realização de reunião pública com a empresa, realizada em 08 de julho p.p. e
para qual a FEAM foi convocada. As dúvidas principais levantadas pela população
referem-se a : onde se dará o reassentamento; a quem será dirigido; quando será
implantado; o quê será disponibilizado aos reassentados; quais serão os critérios
adotados; quem participará das decisões e definirá tais critérios (como escolha de área,
definição do projeto deengenharia, elaboração do cadastro sócio-econômico etc);

• dentre os critérios considerados na elaboração do sub-programa para minimizar o
deslocamento populacional compulsório a ser provocado, a melhor das hipóteses constitui
o reassentamento coletivo das famílias e moradores, o que não exclui a discussão das
demais alternativas;

• a proposta apresentada considera enquanto moradores afetados aqueles que estão
diretamente expostos á inundação da área em termos de perda de benfeitorias ou
moradias.

fls. ,v ..Kit .

Neste sentido é restritiva, pois não avalia as condições futuras de ocupação da área
remanescente quanto á dificuldade ou não de manutenção das relações atuais de
convivência de alguns moradores, determinada pelas características locais do remanso;

a proposta apresentada ressente-se de medida assistencial que vise evitar tensões e
desgastes junto ás famílias afetadas antes, durante e após a implantação de nova área.
Além disso não foi contemplado apoio logístico para viabilizar a transferência das pessoas
e respectivos bens;

na proposta apresentada não há indicação de nenhum critério que garanta a reprodução
do uso funcional das benfeitorias afetadas, considerando apenas as destinadas a
moradia;

a proposta apresentada não esclarece qual será o projeto urbanístico da futura área, sem
que haja indicação deoutros usos e de equipamentos comunitários a serem implantados.

Portanto e visando a melhor definição desses aspectos, deverão ser
projeto executivo do reassentamento proposto as recomendações deste
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Quanto àárea remanescente dos bairros Saudade e Barro Preto e que comporá4entorno
urbano definitivo do futuro lago, na cidade, foi solicitada informação pela- FEAM' quanto ao
tratamento urbano/ paisagístico a ser implementado localmente. Em resumo está proposto

reurbanização das avenidas Beira-Mar e Beira-Rio e seus entroncamentos; readequação
de toda a rede de drenagem da área; implantação de um interceptor de esgotos nessas
avenidas para receber o esgotamento sanitário e conduzi-lo à área de tratamento -
possivelmente lagoas de estabilização na área mais a jusante da cidade; canalização de
parte do córrego Lava-Pés, responsável pelo recebimento de cerca de 50% da
contribuição de águas pluviais da cidade e reurbanização dessa área, evitando a formação
de outra - degradada - com poços de águas paradas. Segundo "lay-oufdo projeto, está
prevista também implantação de espaços verdes e ajardinados e de outros destinados a
lazer/esportes. Com relação à proposta complementar feita cabem alguns comentários a
serem observados no PCA, conforme recomendações anexas:

não foi considerada medida queatenda permanentemente o fluxo interno entre moradores
remanescentes dos dois bairros;

em relação ao córrego Lava-Pés reconhece-se o mérito da medida proposta, mas
considerando a significativa carga de esgoto • in natura" nele lançada (50% do
esgotamento da cidade), conclui-se que para obter mais eficiência nos resultados
pretendidos, a canalização deva ser estendida a todo seu curso dentro da área urbana.
Desta forma, além de contribuir para a melhoria das condições de saúde e saneamento da
cidade, a medida cumpriria o princípio de compensação da lei;

não é feita nenhuma referência quanto à previsão de prazo para execução das melhorias
urbanísticas propostas; para evitar transtornos/dificuldades á população local, devido a
possível descumprimento de prazos de execução, deverá ser elaborado cronograma
contemplando todas as ações.

Finalmente, devem ser mencionados alguns impactos mais pontuais, que ocorrerão em
áreas do entorno da cidade e em áreas rurais próximas, provocados pela formação do
lago. Observou-se, no entorno da cidade, nas proximidades do "Salto ", atividades de
exploração manual de pedras e de pesca, praticadas informalmente como rendimento ou
de forma complementar. No caso da extração, a atividade é desenvolvida por grupo de
autônomos.cuja produção é destinada ao comércio e às obras de construção locais. Tais
trabalhadores ficarão, portanto, definitivamente privados de suas fontes de sustentação
econômica, uma vez que as pedreiras utilizadas poderão ser alagadas. Embora o
levantamento detalhado da situação desses exploradores deva ainda ser concluído, o EIA
garante a premissa básica de continuidade dessa exploração econômica de pedra,
através de um elenco de medidas das quais destaca-se a disponibilização de nova área de
extração de pedras junto ao DNPM e com terceiros - caso esteja em propriedade privada,
em local próximo ao perímetro urbano. Amedida parece ser adequada; de qualquer forma
seu projeto executivo deverá considerar as sugestões deste parecer.

O outro grupo de interesses que poderá ser afetado é constituído de população
dependente da pesca - cujo levantamento sócio-ecônomico também constitui pendência
do EIA/RIMA, considerando que as condições futuras do reservatórioinãõ^ã^tem as
atuais condições da atividade pesqueira local. Dentre
mitigadoras/compensatórias previstas, considera-se como n
manutenção dessa prática a construção e montagem de instai
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peixes em cat.ve.ro por conta do futuro empreendedor. Ressalte-se q\&acosta vem
ao encontro das manrfestações da comunidade, mas no entanto, alguntSSolte^
projeto devem ser observados, conforme condicionado em anexo Arèm^Iíssotate
ST ^ ^ dÍSCUtÍdaS C°m °S reSpeCtÍV0S -teressados, d^reTs^errSs
Concluindo, e a partir do analisado, verifica-se que, do ponto de vista das questões
relativas ao meio socai eeconômico do município de Salto da Divisa oAHE ?tapebi é
viável desde que sejam consideradas na elaboração dos projetos executas do PCA
todas as recomendações deste parecer. wuuvos oo kua

CONCLUSÃO

Considerando a análise das intervenções globais da UHE Itapebi sobre as condições
ambientais da sua região de influência, no Estado de Minas Gerais e diante do
Z5STS doemPrfendedorde minimizar os efeitos negativos que serão gerados
através do planejamento satisfatório de medidas mitigadoras apresentado no EIA/RIMA e
que devera ver-se otimizado com as sugestões feitas pela FEAM - conclui estó parecer
que do ponto de v.sta ambiental oempreendimento concebido é viável.

Por fim recomenda-se-

seja ouvido parecer jurídico da ASJUR;

seja concedida pela CBH/COPAM a Licença Prévia requerida;

seja encaminhado ao IBAMA opresente parecer para deliberações pertinent
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CONDICIONANTES DA LICENÇA PRÉVIA
Razão Social do Empreendedor: Empresas Petroquímicas do Brasil S.A
Processo COPAM n° 232/96/01/96

ANEXO AO PARECER TÉCNICO FEAM/DICAF N° 053/97 $/.
•\ " .... V

Conforme sugerido em Parecer Técnico n°053/97, seguem-se as condicionantes para
concessão futura da Licença de Instalação (LI) da UHE Itapebi:

1 - Apresentação, no Plano de Controle Ambiental, de todos os projetos executivos das
medidas propostas no EIA/RIMA, com cronograma físico compatibilizado ao cronograma 0'c
das obras. J

2 - Apresentação, no contexto do Plano de Controle Ambiental, sob a forma de projetos
executivos, com respectivos cronogramas, das seguintes medidas:

2.1 - Quanto a aspectos relativos ao meio físico:

2.1.1 - O mapeamento dos recursos e aptidão dos solos da ADA deverá ser feito na
escala 1:5.000 na próxima fase do licenciamento, considerando a faixa de 100 m como .
ADA.

2.1.2 - A medida proposta de incremento da produtividade como compensação para a
perda de áreas agrícolas deve ser detalhada dentro do programa de remanejamento e
indenização das propriedades afetadas, respeitando-se a vocação e interesse dos
proprietários.

2.1.3 - Apresentar, no prazo de 90 dias, diagnóstico da qualidade das águas do Rio
Jequitinhonha, diagnóstico este que deverá ser considerado na elaboração do PCA.

2.1.4 -Acrescentar, no Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas, parâmetros
que reflitam as atividades desenvolvidas na bacia do Rio Jequitinhonha.

2.2 - Quanto a aspectos relativos ao meio biótico:

1
2.2.1 - Apresentar zoneamento de áreas para revegetação no entorno do reservatório no
Estado de Minas Gerais.

2.2.2 -Apresentar projeto de revegetação contendo procedimentos, métodos e relação de i)( (
espécies nativas apropriadas com respectivas características de interesse (hierarquia
sucessional, tratos cujfjjrafs-adequados, época de floração, época de frutificação etc) e o
modelo de distribuMoi^èét^s; nos módulos de plantio (com base no processo de
sucessão naturaljL^V^ \<:
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2.2.3 - Apresentar no PCA a complementação do diagnóstico através de réWfedô^de
duas campanhas de amostragem, sendo uma no período seco e outra no período^/
chuvoso, com esclarecimento dos apectos enfocados no Programa de Monitoramento e
SEEüK^ cLl?°faUna- ° reSUltad0 das 2 «""panhas restantes deverá serapresentado a FEAM após serem concluídas.

2.3. Quanto a aspectos relativos ao meio sócio-econômico:

2.3.1 -Apresentar àFEAM complementação dos diagnósticos referentes àpopulação dos
bairros Saudade e Barro Preto, população dependente da pesca e população
dependente da exploração manual de pedras, em Salto da Divisa, no prazo máximo de
90 dias contados, a partir da concessão da LP. A pesquisa sócio-econômica desses
grupos devera pressupor participação comunitária.

2.3.2 - Apresentar no PCA documentação legal da aquisição das áreas necessárias à
implantação dos projetos de reassentamento urbano, reassentamento rural e atividade
pesqueira cnatóna, com a alienação comprovada a favor dos respectivos grupos de
interesse: moradores a serem afetados nos bairros Saudade e Barro Preto - proprietários
e nao proprietários, moradores rurais de Carreira Comprida e pescadores do entorno da
sede de Salto da Divisa.

2.3.3 - Apresentar no PCA projeto executivo com respectivo cronograma do Sub-
Programa de Reassentamento da População Rural Atingida da região de Carreira
Comprida, indicando no mínimo: localização/acesso à sede de Salto da Divisa - em mapa
com escala compatível, projeto de engenharia - casas/benfeitorias, parcelamento áreas
para plantio. Indicar medida para sustentação das famílias até a colheita da primeira
safra na nova área de estabelecimento.

2.3.4 - Apresentar no PCA projeto executivo submetido e aprovado pelo órgão
fiscalizador competente, com respectivo cronograma de Atividade de Criação de Peixes
em Cativeiro com indicação, no mínimo, de: localização das áreas, acessos a partir da
sede de Salto da Divisa -em mapa com escala compatível, infra-estrutura, equipamentos
fontes fornecedoras de alevinos, produção estimada, modelo de qestão'
operacionalização etc.

2.3.5 - Apresentar no PCA projeto executivo da área para Exploração de Pedras
destinado aos legítimos interessados, com indicação no mínimo de: localização da área e
acessos - em mapa de escala compatível, caracterização física, vida útil etc e
documentação da concessão da área junto ao DNPM.

2.3.6 - Apresentar no PCA projeto executivo do Sub-Projeto de Remanejamento da
População Atingidjjja_çjdade de Salto da Divisa, observando, no mímino, os seguintes
aspectos.
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• o reassentamento coletivo deve ser aplicado a todos os moradores de direito dos
bairros Saudade e Barro Preto cujas moradias/benfeitorias venham a ser total ou
parcialmente inviabilizadas pelo alagamento futuro da área;

• a pesquisa sócio-econômica que precederá o projeto executivo e definirá os limites
para fins do levantamento do cadastro físico de benfeitorias deverá considerar a área
localizada entre as ruas Belo Horizonte eAurélio Oliveira, onde identificou-se grupo de
moradores que poderá ter restringidas suas relações de convívio com os demais
remanescentes da área, em função de formação de barreira física definitiva no local
criada pelo reservatório;

• inclusão de medidas assistenciais, técnicas e financeiras com projeto executivo a ser
desenvolvido antes, durante e após a implantação do reassentamento de forma a
evitar desgastes/tensões, bem como prover as famílias interessadas de condições
seguras para traslado e ocupação na nova área; y

• os moradores que serão reassentados, as benfeitorias que serão compensadas os
critérios indenizatórios, o projeto de engenharia da área - unidades
habitacionais/demais edificações e projeto de urbanização e cronograma executivo
deverão ser definidos a partir de discussão comunitária, com os grupos diretamente
interessados e seus representantes;

• as obras de implantação do projeto - urbanização da área e construção das
benfeitorias/unidades habitacionais deverão ser feitas concomitantemente com as
obras da usina, evitando-se a adoção de recursos alternativos como "abrigos
provisórios", de forma que a ocupação da nova área seja feita tempestivamente e em
condições adequadas de moradia, de infra-estrutura domiciliar - água energia
esgotamento sanitário e de infra-estrutura urbana - traçado viário, pavimentação'
escoamento pluvial, iluminação pública, rede coletora de esgoto etc;

• o tratamento urbanístico da área deverá contemplar equipamentos de uso comunitário-
telefone público, centro comunitário, lavanderia, outros; espaços de lazer áreas
ajardinadas e arborização pública;

• a aquisição da área deverá ser efetuada antes da obtenção de licença de instalação,
assim como as áreas necessárias à implantação do empreendimento-canteiro de
obras, barramento, bota-fora, outras.

2.3.7-Apresentar no PCA projeto executivo de Tratamento Urbanístico/Paisagístico da
Área Urbana Afetada remanescente na cidade Salto da Divisa, observando no mínimo:

• Inclusão de medida, com respectivo projeto executivo, para solucionar a comunicação
entre moradores remanescentes dos bairros Saudade e Barro Preto, em substituição à
desativação das passagens utilizadas na área, ouvidos os interessados na questão;

• Inclusão de projeto de arborização adequada ao longo da faixa de contato área
urbana/reservatório.

2.3.8 - Apresentar no PCA, no programa indenizatório, medida compensatórj
proprietários rurais afetados para prováveis perdas de : fonte de abasteci
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para servidão humana, investimentos de formação e custeio de áreas de pastagem e
lavouras permanentes. Deve ser considerada também a decisão do proprietário na
definição da (in)viabilidade do remanescente.

2.3.9 - Apresentar no PCA projeto executivo e respectivo cronograma da canalização do
córrego Lava-Pés, considerando todo o trecho em área urbana da cidade de Salto da
Divisa.

2.3.10 - Apresentar no PCA resultado de pesquisa de recrutamento de mão de obra local
do município de Salto da Divisa para fins de ocupação de postos de trabalho nas obras
da usina e nas ações ambientais do projeto.Essa pesquisa deverá ter acompanhamento
da comunidade local.

2.3.11 - Apresentar no PCA Plano de Uso do Entorno do Reservatório contemplando as
questões: 100 m , dessedentação do gado, lançamento de esgotamento sanitário, etc.

2.3.12 - Apresentar no PCA Plano de Uso Múltiplo do Reservatório contemplando usos
de pesca, irrigação, turismo e outros.

2.3.13 - Apresentar no PCA projeto executivo de Plano de Comunicação Social a ser
desenvolvido nas fases de implantação e pós-implantação do empreendimento com
detalhamento de: equipe executora responsável, metas/objetivos, público alvo,
atividades/ações, nível de participação/integração comunitária, cronograma.Apresentar
resultados/atividades realizadas pelo PCS no período precedente à implantação do
projeto, com detalhamento da participação comunitária em cada um dos projetos
elaborados.
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PARECER JURÍDICO

Proc. n° 232/96/01/96

Assunto - Licença Prévia

Interessado - Empresas Petroquímicas do Brasil - UHE ITAPEVI

A interessada solicitou Licença Prévia, para o seu empreendimento,
localizado em Itapevi, no Estado da Bahia em Salto da Divisa Estado de
Minas Gerais.

O processo encontra-se devidamente formalizado e o Parecer Técnico de lis
92 a 109, opina favoravelmente à concessão da licença , condicionada ao
cumprimento das condicionantes do ANEXO de fls. 110 a 113.

Trata-se de um empreendimento que abrange o Estado da Bahia e de Minas
Gerais. Assim de acordo com o § 4o da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, e
a letra "e" do artigo Io do Pacto Federativo firmado entre o Estado de Minas
Gerais e o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal , a competência do licenciamento ambiental, neste caso é do
IBAMA.

POSTO ISSO, esta Assessoria Jurídica opina pela anuência do COPAM, no
referido processo e o seu encaminhamento ao IBAMA para proceder a
emissão do respectivo licenciamento.

Tendo cm vista o documento de tis. 87 dos autos, opinamos que a anuência
seja 'adreferendunf da Câmara Especializada do COPAM.

E o nosso parecer, "sub censura"

Belo Horizonte, 10 de outubro/fe 1997

artins da^Hva Filho

éda^SILm/FEAM
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IBAMA/D RCOF

EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL S.A.Recebií

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1997

Ao

Instituto Brasileiro do MeioAmbiente e dos Recursos NaturaisRenováveis
IBAMA

Brasília

Atenção: Dr. Derlei Lopes Rosado
Chefe da DIAP

Referência: Processo de licenciamento ambiental da AHE Itapebi

Prezados Senhores,

Vimos informar-lhes que o processo de licenciamento ambiental - Licença Prévia - do
empreendimento referido teve parecer favorável do Conselho Estadual de Política
Ambiental do Estado de Minas Gerais - COPAM.. Este Conselho decidiu emitir
aprovação em forma de anuência pela viabilidade ambiental da AHE Itapebi, à vista do
entendimento de que a mencionada licença é da competência do IBAMA, por se tratar de
empreendimento envolvendo áreas dedois estados (BA e MG).

Nestes termos, tendo já obtido a Licença de Localização da parte do CEPRAM - BA,
vimos solicitar ao IBAMA a emissão da Licença Prévia para a implantação do
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, a se localizar no Rio Jequitinhonha.

Agradecemos a atenção, colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos
necessários.

Atenciosamente,

Sérgio França Leão
Gerente

Anexo: Cópia daLicença de Localização emitida pelo CEPRAM.

Alameda das Espatódias, 915 • Ed. Odebrecht • Caminho das Árvores - Pltuba • Salvador - Bahia - Brasil
Caixa Postal 839 • Telex: (71) 1808- NORB-BR • Fone: (071)350-1206 • Telefax: (071)350-1600

'•6j-f>



(Dedel £opes Wosado
Chefe da Divisão de avaliação de Projetos

IB*MA DIRCOF OIREL/DIAP



0
O

V
E

R
N

0
D

A
B

A
H

IA

S
c<

.-
rl

:i
rü

ilo
H

.ii
M

-l
.ii

iH
-n

to
C

iê
nc

ia
t

T
ec

no
lo

gi
a-

S
E

P
I.

A
N

1
K

C
C

o
n

se
lh

o
K

m
d

ia
l

de
M

e
lo

A
m

b
ie

n
te

-
C

F
.P

R
4

M

("
fi

lt
ro

d
e

K
fc

u
rf

o
i

A
m

b
ie

n
ta

is

C
R

A

C
e
n

tr
o

d
e

R
e
c
u

r
so

s
A

m
b

ie
n

ta
is

S
E

C
R

E
tA

fí
tA

O
O

P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
.C

IÊ
N

C
IA

E
T

E
C

N
O

L
O

G
IA

L
ic

en
ça

A
m

b
ie

n
ta

l
O

C
O

N
S

E
L

H
O

E
S

T
A

D
U

A
L

D
E

M
E

IO
A

M
B

IE
N

T
E

-
C

E
P

R
A

M
,

no
us

o
d

as
at

ri
b

u
iç

õe
s

qu
e

lh
e

sã
o

co
n

fe
ri

d
as

p
el

a
L

eg
is

la
çã

o
vi

ge
nt

e,
ex

pe
de

at
ra

vé
s

do
C

E
N

T
R

O
D

E
R

E
C

U
R

SO
S

A
M

B
IE

N
T

A
IS

-
C

R
A

,
a

L
ic

en
ça

de
L

oc
al

iz
aç

ão
qu

e
au

to
ri

za
à

E
P

B
-

E
m

p
re

sa
s

P
et

ro
q

u
ím

ic
as

do
B

ra
si

l,
C

G
C

/M
F

so
b

n
°

13
.2

04
.6

98
/0

00
1-

09
,

p
ar

a
im

pl
an

ta
çã

o
de

u
m

a
U

si
n

a
H

id
re

lé
tr

ic
a,

no
m

u
n

ic
íp

io
de

Ia
tp

eb
i-

B
ah

ia
.

E
st

a
L

ic
en

ça
é

vá
lid

a
at

é
25

de
ju

lh
o

de
19

99
,

co
nf

or
m

e
P

ro
ce

ss
o

C
E

P
R

A
M

96
00

00
64

6/
6,

ob
se

rv
ad

as
as

co
n

d
iç

õe
s

es
ta

b
el

ec
id

as
na

R
es

ol
uç

ão
14

72
de

25
de

ju
lh

o
de

19
97

,p
ub

li
ca

da
no

D
iá

ri
o

O
fi

ci
al

do
E

st
a

d
o

d
a

B
a

h
ia

em
0

6
/0

8
/9

7
.

S
al

va
d

or
,

0
7

de
ag

os
to

de
1

9
9

7

D
U

R
V

A
I.

F
R

E
IR

E
D

E
C

A
R

V
A

L
H

O
O

U
V

IE
R

I

S
E

C
R

E
T

A
R

IO
E

X
E

C
U

T
IV

O
-

C
E

P
R

A
M



f

EM BRANCO

I



-Ti-» •98 11.-03 15:20 POG. ei

EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL S.A.

OF. RJ/PMACE N° 14/97

Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 1997.

Dra. Rosa Helena lago Lois
Chefe da IMvREL
IBAMA

FAX: (061) 226.4971

Rei": Licenciamento da UHE Itapebi (Ba)

Prezada Senhora,

Dando andamento ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi^Ba) encaminhamos
conforme entendimentos com oDr. lirani Bastos, requerimento do Sistema Licenciamento de
Atividades Polmdoras com dados pertinentes aUHE Itapebi (Ba), aqual solicitamos Licença
rtevia(LP).

f abe-nos informar que oreferido projeto já obteve do Centro de Recursos Ambientais da Bahia -
rníÂZ"Localização <LL), em 25.07.97 conforme Resolução CEPRAM 1.472 eatravés do
cupam (MG), um ad referendum" para aconcessão da Licença Prévia datada de 10 10 97

Atenciosamente,

de Meio Ambiente c
Cora Empresarial

M, .. . J



EM BRANCO



SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE

ATIVIDADES POl .1)1 DORAS

DJIKOJ

1 SOI .ICITAÇAO PARA ODTENÇAOI )L
t* | LICl;NVArKÍ-VI.\(l.>|

I I UCKNCA M IHSTALACÀO (1.1)

r I IICbW.,A LiUi->l'lkA',Aa(L.Oi

I I I ItrM.A IWA\|l'|.IA(.,ÀÜ

I I REKOVAÇAODJ! LICENÇA HtCvlAO-P'

KKQLIEtUMENTO

4 DAlX)SlX>RlíJUI'.Ki:N"l"K
Nomeou KêJMtiSocial

Empresas relroqulmicas do Brasil S.A

I 1 KKNOVAÇAu Dl! I.K.KNVA I» INSIAI.MjAo

1_ | RrNOVACÀODI! L1CCMÇA DE OPERAÇÃO

|_. | OUIKOS

2.CLASSIHCAÇAO (USO IX)IDAMA)

•- D» DAr

3.1.ICKNCAANTKRIOK

.D -n u,n

CCiCC'1'V

13,204,698/0001-09
Local di Atividade (avenida, ma, esteada, etc.)
Alameda das Espatádias 915-Caminho das Arvores

41.827-900

MiMiicipio
Salvador

Telefono(1)1)13)
(071)340.160
Cidade

Salvador

5 RWRHSKNTANTHS I.FOAIS

NnAM

)<'tgf Cwla Batista
Nome

IuU SOtftio Feirar da Costa
KolHC

« ÓROAO FINANCIADOR

7 CONIAIO

N«iiií

Séifilo Lrio

RnaiNçapin CofraponttecU
j'.'*>« de Botafogo .300- 11" Andar- Uio deJaneiro- K|
C<,.
22.250-040

Telefone (DDlJ)
.(021)536.3353

Telex (CM)

NeyMello

I stado

Bahia

lox

(071)340.1653

017.887.285-72

err

551.863.517-68

CM»
t

Fnx (Cód)
(021)536.3355

R DECLARO. PARA «D l)K.vil>os UNS. QÍT ODLSI-NVOI.VIMENTO DAR ATIVIDADES kl .1 ACIONADAS NF.STE
RBQUMUMKN 1() RFAUZASL Aüíi ACORDO COM OS D,\DOS 1RANM.K11 OS li ANKXO INDICADOS NO 11 LM •»
<.NQ\>'|,NO VLKSQ DO 1ORMUI AKIO

M<„„-

NeyMello
taxai. Dia. M*>. Ano
Rio de Janeiro, 03 de novembro de J9!>7
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Implantação de uma Usina Hidroelétrica de 375 MW à Berjituada noRio
=1

Jequitlnlionha, no município de Itapebi (Ba) com reservatório de bg Km' armutilando
um volume de 1.634 hm* c atingindo os municípios de Itapebi, ltagimirini c Itarantim
(Ha) «• Salto da Divisa (MG).

IO OIM.» VAI/OI-S
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO • DIRCOF

PARECER TÉCNICO N° 092/97 IBAMA/DIRCOF/DEREUDIAP

Brasília, 03 de novembro de 1997

Do técnico: Erani Bastos

Para: a Sra. Chefe do DEREL-Dra. Rosa Helena Zago Loes

Assunto: Licenciamento ambiental do APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO de ITAPEBI

Empreendedor: EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL S/A - EPB

Processo

IBAMA/MMAN0: 02001.000333/97-04 - IBAMA/Sede

1 OBJETIVO

Oempreendimento destina-se à geração de energia a ser inserida no sistema de
transmissão da CHESF, visando atender à demanda da EPB e de outras empresas do
Pólo Petroquímico de Camaçari/BA.

2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

A Usina Hidrelétrica de Itapebi, a ser implantada no rio Jequitinhonha, terá seu
barramento próximo ao local denominado Cachoerinha/BA, a 8 quilômetros a montante da
cidade de Itapebi/BA e a 118 quilômetros da foz, no Oceano Atlântico. O limite do
reservatório atinge parcialmente o município de Salto da Divisa/MG, a montante do eixo,
localizado na fronteira dos Estados da Bahia e Minas Gerais.

O arranjo geral das obras prevê todo o barramento constituído de estruturas de
concreto, alinhadas em um mesmo eixo, com coroamento na cota de 113,00m,
apresentando uma altura máxima de 90,00m e extensão de 350,00m. A casa de força
seráequipada com três turbinas tipo Francis, de potência unitária de 125kW, perfazendo
uma potência instalada total de 375KW. /
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3 OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS REFERENTES AO PROCESSO DO \bk$E>
AMBIENTAL:

3.1- Em 31/01/97 a EPB encaminhou correspondência para este Departamento
informando que havia requerido a Licença Prévia junto aos órgãos estaduais da Bahia e
de Minas Gerais. Na oportunidade nos enviou o EIA/RIMA.

3.2 - Em 24/02/97, este Instituto enviou correspondência aos respectivos órgãos
ambientais e aoempreendedor informando que, embora a competência do licenciamento
fosse federal, o IBAMA participaria do processo na condição de supervisor, tendo em
vista que os respectivos OEMAs jáovinham conduzindo desde maio/96.

3.3 - Em 11/04/97 o IBAMA emitiu parecer técnico referente ao EIA/RIMA concluindo pela
factibilidade da concessão da Licença Prévia-LP, a qual deveria ficar condicionada a
algumas exigências.

3.4 - Em 04/06/97 o CRA enviou ao IBAMA o Parecer Técnico n° 186/97-SAP referente
ao EIA/RIMA do empreendimento, que se posicionou favorável a liberação da LP com
algumas condicionantes.

3.5 - Em 13/06/97 realizou-se reunião entre representantes do IBAMA e do CRA, nas
dependências do órgão ambiental, oportunidade em que houve uma necessária
compatibilização dos pareceres técnicos.

3.6 - Em 19/06/97, através do OFÍCIO/IBAMA/DIRCOF/DEREL N° 066/97 enviado ao
CRA, o IBAMA ratificou o parecer técnico daquele órgão, não só quanto à exequibilidade
da concessão da LP, como também no que se referia as condicionantes propostas.
Naquela oportunidade, a título de sugestão, enviou listagem de alguns aspectos, que
deveriam ser solicitados ao empreendedor, os quais poderiam ser atendidos ao longo da
vigência da referida licença.

3.7 - Em 05/09/97 a EPB, através do OF. RI/PMACE N° 13/97, encaminhou ao IBAMA
cópia da Resolução CEPRAM N° 1472/07 autorizando a emissão da Licença de
Localização para o empreendimento. Ressalta-se que das condicionantes propostas pelo
IBAMA, apenas uma foi acatada pelo CRA.

3.8 - Em 10/10/97 a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais, através do OF/PRE/COPAM/N0 133/97, encaminhou os
pareceres técnico e jurídico referentes ao empreendimento e informou que o COPAM
havia se pronunciado pela viabilidade do projeto. Mencionou, ainda, que, deacordo com o
Pacto Federativo de Gestão Descentralizada, assinado em 26/11/97, entre o Governo do
Estado de Minas Gerais e o IBAMA, a FEAM nãoexpediria as respectivas licenças.

3.9 - Em 16/10/97 a EPB enviou correspondência ao IBAMA informando da decisão do
COPAM e solicitando a este Instituto a emissão da LP. *
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Tendo em vista a existência de um Pacto Federativo de Gestão Descentralizada,

assinado em 26/11/97, entre o Governo do Estado de Minas Gerais e o IBAMA, através
do qual, ficou ratificado a competência federal em licenciamentos de empreendimentos de
geração de energia, localizados, simultaneamente, em terras de quaisqueroutrosEstados
que façam divisa com Minas Gerais, sugerimos que este Instituto assuma o presente
processo.

Neste caso, o IBAMA deverá levar em consideração, não só as condicionantes
constantes do anexo ao Parecer Técnico FEAM/DICAF N° 053/97, mas também, aquelas
constantes da Resolução CEPRAM n° 1472/97, do Estado da Bahia, que autorizou a
Licença de Localização parao empreendimento.

Finalizando, segue, em anexo, minuta da Licença Prévia a ser concedida às
Empresas Petroquímicas do Brasil-EPB para o Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi,
como também minuta de ofício de encaminhamento da mesma.

Àconsideração superior
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE EDA AMAZÔNIA LEGAI
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

- IBAMA -

FAX N° 061-226 4971

SAIN • Av. L4 - CEP 70800-200 • BRASÍLIA/DF- FONE: 061 3161290
DESTINATÁRIO: Dr. Ney Mello

MD. Gerente de Meio Ambiente da Odebrecht S.A.
N° DE FAX: (021) 536-3355 DATA: 04/11/97

"TEXTO

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao processo do licenciamento ambiental da UHE Itapebi, informamos que
as Portarias Normativas N°s 01/90 e 89/96 instituíram a cobrança de licenças ambientais, bem como
dos custosoperacionais referentes à análise e vistorias de projetos.

Sendo assim, as Empresas Petroquímicas do Brasil S.A. (EPB) deverá efetuar o pagamento
referente a Licença Prévia-LP para o citado empreendiemnto, conforme as seguintes instruções:

1. Documentos para pagamento
=> Duas guias de Recolhimento de Receita-DR, com códigos diferenciados, tais como:

1. Código "5017 -Licença Ambiental". Naespecificação, escrever:
LICENÇA PRÉVIA
Valor: R$1.000,00

hMD*k (Micro n"3)

2. Código "5027 - Análises de Projetos Ambientais". Neste item deverá ser escrito na
sua especificação:
ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA/RIMA)
Valor: R$ 3.200,00

2. Local do Pagamento: qualquer agência da rede bancária autorizada.

3. Logo após o pagamento, solicitamos a gentileza de enviar para esta Divisão as cópias
das DR utilizadas no pagamento, para que possamos dar continuidade ao
licenciamento.

Atenciosamente,

kRosa Helena ZagoLges—
Departamento de Registro eUcenciamento

Chefe
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£1 EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL S.A.

OF. KVPMACB N* 15/97

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 1097.

Dra. Rosa Helena Lago Lois
Chefe da DEK EL

IBAMA

FAX: (061) 226.4971

Ref: Licenciamento dn UHE Itapebi (Ba)

Prezada Senhora,

Dando andamento ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi (Ba) encaminhamos
copia dos recibos de pagamento das DR's 5017 c5027 no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil
duzentos reais).

Atenciosamente,

t

Io

.># de Meio Ambiente c
Com Empresarial

Alamed8da»Espeltoins.915 • Ed. Odobfecht • Caminho das Árvores -Piluba ♦ Salvador -Bahia •brasir
Caixa Posla! 839 • lelux: (71, 1808 - NORB-Bn • Fone: (071) 350-1206 • Tôlafâx: (071)350-1600
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFICIO N° Oi. tT$0 /97 - IBAMA/DIRCOF

Brasília, DF, f^ de novembro de 1997

Prezado Senhor,

Cumprimentando V. Sa reportamo-nos ao processo do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de
Itapebi, a ser implantada no rio Jequitinhonha, na divisa dos Estados da Bahia e Minas Gerais.

Em atenção à correspondência dessa empresa, datada de 16 de outubro de 1997, informamos que este
Instituto assumirá o processo do licenciamento ambiental , uma vez que se trata de um empreendimento de
impacto regional.

Desta forma, segue, em anexo, a Licença Prévia n°
determinação da Resolução/CONAMA n° 006/86.

020, que deverá ser publicada conforme

Outrossim, a título de orientação, seguem, abaixo, considerações que deverão ser observadas em
alguns dos programas que serão detalhados no referido Projeto Básico Ambiental (PBA), documento necessário
à concessão da Licença de Instalação.

1 - Quanto ao meio biótico:

1.1-0 "Programa de Proteção das Margens do Reservatório e Recuperação de Áreas Degradadas" deverá,
entre outros aspectos, apresentar a relação de espécies nativas, destacando às suas características de
interesse (hierarquia sucessional, tratos culturais adequados, época de floração, época de frutificação etc) e o
modelo de distribuição nos módulos de plantio (com base no processo de sucessão natural.

limo. Sr.

Dr. Ney Mello
MD. Gerente de Meio Ambiente da Odebrecht S/A

Praiade Botafogo, 300 -11° andar - Botafogo
22.250-040 - Rio de Janeiro/RJ

(G)IBAMA/97-porac«r/feaal.doe
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1.1.1 - No âmbito deste programa deverá ser procedido: levantamento dos remanescentes de mata atlântica
visando a recuperação de matas ciliares na área de influência direta; preparação de um programa de apoio e
fomento das iniciativas para preservação e recuperação das matas ciliares, nas margens do rio Jequitinhonha,
notrecho compreendido entre a barragem e a ponte da BR 101, com a participação dos proprietários das áreas.

1.1.2 - Nesse programa, ainda, deverá ser apresentado o projeto executivo, com o respectivo cronograma, da
canalizaçãodo córrego Lava-Pés, considerando todo o trecho em área urbana da Cidadede Saltoda Divisa/MG.

1.2 - No que tange ao "Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna", o mesmo deverá incluir os
resultados de duascampanhas de amostragem, sendo uma no período secoe outra noperíodo chuvoso.

1.2.1 - No contexto deste programa, deverá ser elaborado um Sub-Programa de Criação de Peixesem Cativeiro,
o qual deverá indicar, no mínimo: cronograma de atividade, localização das áreas, acessos a partir da sede de
Salto da Divisa/MG (em mapa com escala compatível), infra-estrutura, equipamentos, fontes fornecedoras de
alevinos, produção estimada, modelo de gestão, operacionalização etc.

2 - Quanto ao meio sócio-econômico:

2.1 - No que se refere ao "Programa deRemanejamento e Monitoramento da População Diretamente Atingida",
além das medidas propostas no EIA/RIMA, o empreendedor deveráobservar:

2.1.1 - Apresentação da documentação legal da aquisição das áreas necessárias à implantação dos projetos de
reassentamento urbano, reassentamento rural e atividade pesqueira criatória, com a alienação comprovada a
favor dos respectivos grupos de interesse: moradores a serem afetados nos bairros Saudade/MG e Barro
Preto/MG - proprietários e não proprietários; moradores rurais de Carreira Comprida/MG e pescadores do
entorno da sede de Salto da Divisa/MG.

2.1.2 - Deverá ser levada em consideração a medida proposta de incremento da produtividade como
compensação para a perda de áreas agrícolas, respeitando-se a vocação e interesse dos proprietários.

2.1.3- Desenvolvimento de um Sub-Programa de Reassentamento da População Rural Atingida da região de
Carreira Comprida/MG, indicando no mínimo: localização/acesso à sede de Salto da Divisa/MG - em mapa com
escala compatível, projeto de engenharia - casas/benfeitorias, parcelamento, áreas para plantio. Indicar medida
para sustentação das famílias até a colheita da primeira safra na nova área de estabelecimento.

2.1.4 - Os proprietários ruraisafetados deverão ser beneficiados por indenizações, não devendo ser descartadas
medidas compensatórias para prováveis perdas de: fonte de abastecimento de água para servidão humana,
investimentos de formação e custeio de áreas de pastagem e lavouras permanentes. Deve ser considerada,
também, a participação do proprietário na definição da (in)viabilidade da área remanescente.

2.1.5 - realizar inventário - cadastramento das propriedades (rural e urbana), que deverão ser subtraídas pelo
empreendimento, para que sejam realizadas as negociações de indenização.

2.1.6 - apresentação de projeto de relocação das comunidades das áreas urbanas com todas as condições
básicas de sobrevivência, partindo de umaefetiva gestão compartilhada pelapopulação e instituições afins.

2.1.7 - realização de cadastramento e apresentação de programa social para os trabalhadores rurais, meeiros,
arrendatários e outros que estão estabelecidos nas áreas a serem afetadas.

2.1.8-0 "Sub-Programa de Remanejamento da População Atingida daCidade de Salto da Divisa/MG", além do
quejá foi proposto no EIA, deveráobservar os seguintes aspectos:,
<G) IBAMA'97 -parecer/ feaml.doc

i-
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o reassentamento coletivo deve ser aplicado a todos os moradores de direito dos bairros Saudade/MG e
Barro Preto/MG cujas moradias/benfeitorias venham a ser total ou parcialmente inviabilizadas pelo futuro
alagamento da área;

• a pesquisa sócio-econômica, que precederá o projeto executivo e definirá os limites para fins do
levantamento do cadastro físico de benfeitorias, deverá considerar a área localizada entre as ruas Belo
Horizonte e Aurélio Oliveira, em Salto da Divisa/MG, onde foram identificados grupos de moradores que
poderão ter restringidas suas relações de convívio com os demais remanescentes da área, em função de
formação de barreira física definitiva no local, a ser criada pelo futuro reservatório;

• inclusão de medidas assistenciais, técnicas e financeiras a serem implementadas antes, durante e após a
implantação do reassentamento, de forma a evitar desgastes/tensões, bem como prover as famílias de
condições seguras para trasladoe ocupação na nova área;

• os moradores que serão reassentados, as benfeitorias que serão compensadas, os critérios indenizatórios, o
projeto de engenharia da área - unidades habitacionais/demais edificações e projeto de urbanização e
cronograma executivo deverão ser definidos a partir de discussão comunitária com os grupos diretamente
interessados e/ou seus representantes;

• as obras de implantação do projeto - urbanização da área e construção das benfeitorias/unidades
habitacionais deverão ser feitas concomitantemente com as obras da usina, evitando-se a adoção de
recursos alternativos como "abrigos provisórios", de forma que a ocupação da nova área seja feita
tempestivamente e em condições adequadas de moradia, de infra-estrutura domiciliar - água, energia,
esgotamento sanitário e de infra-estrutura urbana - traçado viário, pavimentação, escoamento pluvial,
iluminação pública, rede coletora de esgoto etc;

• o tratamento urbanístico da área deverá contemplar equipamentos de uso comunitário: telefone público,
centro comunitário, lavanderia, outros; espaços de lazer, áreas ajardinadas e arborização pública;

• a aquisição da área deverá ser efetuada antes da obtenção de licença de instalação, assim como as áreas
necessárias à implantação do empreendimento: canteiro de obras, barramento, bota-fora, outras.

3 - Quanto ao "Programa de Interferência com os Direitos Minerais", o mesmo deverá ser destinado aos legítimos
interessados, com indicação, no mínimo de: localização da área e acessos - em mapa de escala compatível,
caracterização física, vida útil etc e documentação da concessãoda área junto ao DNPM.

4 - No que se refere ao "Programa de Redimensionamento e Relocação da Infra-Estrutura", deverá ser
desenvolvido um item destinado ao Tratamento Urbanístico/Paisagístico da Área Urbana Afetada, remanescente
da cidade Saltoda Divisa/MG, o qualdeverá observar, no mínimo:

• Inclusão de medida, que venha solucionar a comunicação entre moradores remanescentes dos bairros
Saudade e Barro Preto, em substituição à desativação das passagens utilizadas na área, ouvidos os
interessados na questão;

• Inclusão de projeto de arborização adequada ao longo da faixa de contatoárea urbana/reservatório.

4.1 - Ainda no contexto desse programa, deverá ser apresentado o resultado de pesquisa de recrutamento de
mão-de-obra local do município de Salto da Divisa/MG parafins de ocupação de postosde trabalho nas obras da
usina e nas ações ambientais do projeto. Essa pesquisa deveráteracompanhamento da comunidade local.

(G)IBAKA/91-parecer/t.anl.do
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4,2 - Nesse programa, ainda, deverá ser considerado o aspecto da mobilização e desmõbilizaçâo dos
trabalhadores, nocanteiro de obras, na fase de implantação que deveráser de forma gradativa e ordenada.

5 - O PBA deverá contemplar o Programa de Uso Múltiplo do Reservatório, o qual deverá abranger usos de
pesca, irrigação, turismo e outros. Esse programa deverá considerar, também, as questões de dessedentação
do gado, lançamento de esgotamento sanitário, entre outros.

6 - O PBA deverá considerar, também, um Programa de Educação Ambiental para as comunidades da área
diretamente afetada (ADA) peloempreendimento.

7 - O "Programa de Comunicação Ambiental" deverá ser implementado nas fases de implantação e operação do
empreendimento, devendo conter informações quanto: equipe executora responsável, metas/objetivos, público
alvo, atividades/ações, nível de participação/integração comunitária, cronograma. Apresentar
resultados/atividades realizadas no âmbito do programa no período precedente à implantação do projeto, com
detalhamento da participação comunitária em cada uma das atividades desenvolvidas.

Finalizando, ao mesmo tempo em que nos colocamos ao inteiro dispor, firmamos nossos protestos de
estimae apreço.

(G)IBAKA/97-par«c«r/f««ai.doe

Atenciosamente,

Manoel Magalhães de Mello Net
Diretoria de Controle e Fiscalizaç

Diretor

II
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

- IBAMA -

DIRETORIA DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO
•DIRCOF-

LICENÇA PRÉVIA N° 020/97

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n°. 6938, de 31 de agosto de
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n°.
99.274, de 06de junho de 1990, que foi alterada pela Lei n° 7.804, de 20 de julho de 1989e, ainda,
com base na Portaria IBAMA n° 486, de 29 de março de 1996, RESOLVE:

Expedir a presente Licença Prévia a:

EMPRESA; EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL S.A.
CGC: 13.204.698/0001-09

ENDEREÇO: alameda Das espatódias, 915- pituba
CEP: 41.827-900 CIDADE: SALVADOR UF: BA

TELEFONE: (071)340-1684 FAX:(071)340-1704
REGISTRO NO IBAMA: Processo IBAMA/MMA n° 02001.000333/97-04

Relativa a Usina Hidrelétrica de Itapebi, a ser implantada no rio Jequitinhonha, na divisa dos
Estados da Bahia e de Minas Gerais.

Esta Licença Prévia é válida pelo período de 730(setecentos e trinta) dias, a partir desta
data, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos
constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes desta licença.

Brasília, DF,

(G|IBAMA97/»cençafLPEPB.doc

\ 8 MOV 1997

Manoel Magalhães de Mello Nett
Diretoria de Controle e Fiscalização

Diretor



CONDICIONANTES DESTA LICENÇA PRÉVIA

1. Condições Gerais:

1.1 Esta Licença Prévia deverá ser publicada conforme Resolução CONAMA N° 006/86 sendo que a
cópia das publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA;

1.2 O não cumprimento do estabelecido nas condicionantes desta Licença acarretará em sua imediata
suspensão;

1.3 Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência do IBAMA;

1.4 Esta LP não autoriza a instalação do empreendimento.

2. Condições Específicas:

2.1 Ao longo da vigência desta licença o empreendedor deverá atender as seguintes condicionantes:

2.1.1 No que se refere à qualidade da água na área de influência direta, apresentar os seguintes
aspectos:

• localização dos pontos de coletae justificativas de sua seleção;
• indicação e justificativa dos parâmetrosfísico-químicoscionados.

2.1.2 Apresentaravaliaçãoambiental quanto aos aspectos:

• • Sismicidade induzida.

• Perdas de locais depesca, recreação e lazer.
• Alterações nacomposição dafauna e flora, incluindo macrófitas aquáticas.
• Alteração de habitat faunístico (formação de ilhas, alagamento).
• Alterações sobrea avifauna dos brejos (41 espécies).
• Qualidade da água, inclusive ajusante dabarragem.

<• Distribuição zoogeográfíca doscaramujos vetores dedoenças.
• Alteração da qualidade da água, considerando-se o aumento de enfermidades devido ao

represamento do rio Jequitinhonha e dos seus principais afluentes (da Área de Influência
Direta), emconseqüência dosdejetos e efluentes líquidos da cidade de Salto daDivisa/MG.

• Interrupção da migração de peixes até Salto da Divisa/MG e afluentes na área de influência
indireta.

2.1.3 Elaborar uma análise integrada dos meios físico, biótico e sócio-econômico, a qual deverá explicitar
as relações de dependência e/ou sinergia entre os fatores ambientais considerados.

2.1.4 Apresentar caracterização das populações de Saudade/MG e Barro Preto/MG (dependentes da
pesca) e de Salto da Divisa/MG (dependentes da exploração manual de pedras), com o envolvimento da
comunidade.

2.1.5 Os Programas Ambientais propostos deverão ser devidamente detalhados no Projeto Básico
Ambiental (PBA), antes da concessão da Licença de Instalação-LI.

2.1.6 Apresentar projeto de esgotamento sanitário, rede de águas pluviais, abastecimento de água e
resíduos sólidos do canteiro de obras;

(G|IBAMA97íllcenç»/LPEPB.doc
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Rubr.2.1.7 Identificar as espécies da fauna que sejam vetores e reservatórios de Hnpnr;c quà^ÉBBBE
desencadear ciclos de endemias na área de influência direta do empreendimento, apresentando programa
de controle e ação preventiva.

t 2.1.8 Identificar a ictiofauna do Rio jequitinhonha, na área a ser afetada pelo empreendimento, não
apenas no tocante aos estudos sistemáticos mas, principalmente, no que tange a biologia (reprodução,
alimentação, crescimento) e aos aspectos comportamentais (migração).

L2.1.9 Em relação as espécies que fazem piracema, deverão ser realizados estudos que definam os
eventuais sítios de reprodução, alimentação, além da época, distância e as rotas migratórias.

2.1.10 Atendimento da Resolução Conama n° 02/96.

2.1.11 Apresentar mapas de vegetação, na escala 1:50000, da área de influência indireta do
empreendimento e de 1:10000, na área da borda do reservatório.

/2.1.12 Apresentar plano de transporte de cargas, de acordo com as normas de segurança vigentes.

2.1.13 Em função da submersão dos tombos do Rio Jequitinhonha, na cidade de Salto da Divisa/MG,
apresentar estudos de alternativas de mitigação e compensação, enfatizando os aspectos do uso atual da
área (turismo) e seu potencial futuro, após a implantação doempreendimento.

2.1.14 Apresentar programa de aproveitamento de mão-de-obra, local e regional, na construção e
operação do AHE. Esse programa deverá ser implementado em articulação com escolas técnicas da
região.

2.1.15 Apresentar estudos relativos à implantação de adutoras para o abastecimento d'água e irrigação do
platô de Itapebi.

2.1.16 Apresentar previamente à implantação do empreendimento, as autorizações de supressão de
vegetação da bacia de inundação e das demais áreas, tais como a de empréstimo e bota fora.

2.1.17 Apresentar o inventário da fitomassa, bem como o processo de retirada da vegetação na área do
reservatório.

(G)IBAMA97/«cenço/LPEPB.doc
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1S3±
GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADODE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - COPAM

OF/SE/COPAM/N0 r\í\i\ 191

Belo Horizonte, 19 de novembro de 1997.

ofitapeb
protocolo

IBAMA/DIRCOF

Recebld^A^

Jkvf

A Câmara de Bacias Hidrográficas, em reunião do dia 29.10.97, referendou a viabilidade
ambiental do empreendimento para a UHE Itapebi das EMPRESAS PETROQUIMÍCAS DO
BRASIL S.A, nos municípios de Salto da Divisa-MG e Itapebi- BA, cabendo ao IBAMA
conforme legislação específica, a concessão da Licença Prévia requerida pela mesma. Para
tanto, estamos encaminhando anexo, a documentação reinvidicatória dos moradores da
região, referente ao processo, para as providências cabíveis.

•

Maurício Andrés Ribeiro
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COPAM

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
DEREL - Departamento de Registro e Licenciamento
Att.: Dra. Rosa HelenaZago Lóes - Chefe de Departamento
SATN - L 4 - Norte

Edifício Sede do IBAMA - Bloco C
BRASÍLIA/DF
CEP 70.800-000
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Ofício n° 03

Assunto: Encaminha Documentos

End.: Lourdes Ribeiro de Souza, Rua Beira Rio, 306.

Cidade: Saslto da Divisa

Estamos enviando por meio da FEAM, à Empresas Petroquímicas do Brasil, os seguintes

documentos reinvidicatórios:

n° 01 - Carreira Comprida
n° 02 - Relocação e habitação do atingidos
n° 03 - Pescadores

n° 04 - Extração de Pedras e areia
n° 05 - Lavadeira

n° 06 - Mão de obra local

Sem mais. agradecemos,

Dalva Costa Nonato

PRESIDENTE

'Útfyih

Eva Oliveira Santos de Assis

• _4

PRESIDENTE ! CO
.....

•

:

—.A

—•

:
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A Fundação Estadual do Meio Ambiente -FEAM - MG
Avenida Prudente de Morais, 1671
Belo Horizonte - MG
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CARREIRA COMPRIDA

Salto da Divisa, 04 de outubro de 1997

À Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais - FEAM
Avenida Prudente de Morais, 1671
Belo Horizonte - MG

Nós, atingidos pela Barragem de Itapebi, moradores da beira do Rio
Jequitinhonha, da localidade chamada Carreira Comprida, tivemos reunidos em Salto da Divisa
para estudar o RIMA com as Associação de Moradores, quando vimos que o documento nem
fala de nós, nos sentimos desrespeitados.

Esta semana pessoas da Comissão dos atingidos, estiveram aqui
para nos dar a conhecer o " RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇOES AO ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL", em particular as páginas de nove a dezenove, que nos diz respeito.

Queremos dizer que a maioria de nós e de nossos pais nasceram em
fazendas de dr. Anon Peixoto, hoje estamos morando na beira do Rio e alguns de nós há uns
oito anos fofespulso da fazenda deste proprietário, sem ter para onde ir, veio para este local.
Aqui a terra é nossa, toda a margem do Rio, uma extensão de mais três quilômetros, está sob o
nosso direto e nosso poder. É onde plantamos, damos pasto para ascabras outros animais
como os nossos 18 jegues e cavalos que não constaram no relatório. QUEREMOS DIZER
QUE NÃO ACEITAMOS A PROPOSTA DAEMPRESA DE VOLTAR A VIVER EM
TERRA DE TERCEIRO, EM REGIME DE COMODATO. PARA SAIRMOS DAQUI,
PRECISAMOS DE TERRA SUFICIENTE PARA TRABALHAR, PARA VIVER
DTGNMENTE COM NOSSA FAMÍLIA PLANTAR, CRIAR NOSSOS ANIMAIS. TERRA
DEVÍDAMENTE DOCUMENTADA EM NOME DE CADA FAMÍLIA, bem localizada Ç
Outras coisas a serem negociadas, como meio de sobrevivênciadurante o período de transição.

Sem mais, agradecemos.

Pelp* moradores da Carreira Comprida,
''

íbX.\JKoA^ wí X.38 3 W^)
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Salto da Divisa. 20 de outubro de 1997.

ÀFundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais - FEAM
Avenida Prudente de Morais, 1671
Belo Horizonte - MG

Nós, moradores de Salto da Divisa, Ruas beira Rio, Beira Mar e Rua do Tombo, atingidos pela
construção da UHEItapebi. vimos reforçar a proposta do RIMA,pág. 21, que asseguraque cada família
afetada sendo proprietária ou não de suas casas serão indenizadas. Enquanto moradores das Ruas acima
citadas, colocamos como condição para o projeto de remanejamento:

-Que participemos do processo de relocação e que cada família atingida sendo proprietária ou
não, como aquelas que vivem em casas cedidas ou alugadas, recebam suas moradias construídas e
devidamente documentadas em seu nome.

- Que seja adquirida para a relocação nossa, a área próxima Estação Rodoviária.

- Que todos os lotes sejam murados com área suficiente para a produção familiar de alimentos
(horta, frutas...).

- Que juntos as novas moradias, a empresa construa também um Salão Comunitário, com
infra-estrutura de funcionamento.

Continuamos os documentos da empresa e nossa situação.

Sem mais agradecemos,

oun^ " 1/cwvao (-JM0A (Io M^t»Ug
WWM&VV0 $^j^&&wk£>
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SALTO DA DIVISA, 15 DE OUTUBRO DE 1997.

À FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS-FEAM
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 1.671
BELO HORIZONTE- minas gerais.

Nos^, pescadores atingidos pela Barragem de ITAPEBÍ, moradores
do município de SALTO DA DIVISA-MINAS GERAIS, estudamos o Relató
rio de Compiementações Ao Estudo de Impacto Ambiental e Informa
ções Complementares da reunião .ocorrida em 12/09/97, entre EPB e
Técnicos da FEAM, constatamos que haver uma mudança radical na nossa a-
tividade de pescaria, que e
nossa cultura, nossa tradição

nosso

e

meio

Atenciosamente.

de sustentar a familia,
também^ uma forma de assegurar o

futuro de nossos filhos. Diante das constações, fazemos as seguin
tes exigências:
- Devido a interdição da área e mudança da comunidade de peixes, vamos '
ficar um longo período sem pescar. Durante este tempo, que seja
mos idenizados com 05 (cinco) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS;
- Construção de tanques (Psicultura), inclusive com qualidade de
peixe que favoreça a atividade da pesca na época da piracema;
- Devido a extensão^e o volume de água da Barragem, os nossos atuais "
equipamentos ficarão inutilizados(barcos, tarrafas, malhas). Que seja naan
este material;
- Fornecimento para cada pescador de um barco a motor com equipamentos1
necessários;
- Fornecimento de Tralha possante de pescaria para cada pescador;
- Participação dos pescadores na escolha da qualidade de peixes a serem
criados no logo e nos tanques;
- Treinamentos para os pescadores na nova estrutura de pescaria.

Continuamos a refletir juntos a nossa situação.

^SU^ <& Mh™*^ '<&&-*. Pan^^

^k^claã^rfx
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SALTO DA DIVISA, 15 DE OUTUBRO DE 1997.

À FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS-FEAM.
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 1.671.
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS.

Nos, trabalhadores dependentes da extração de Pedras e Areia,
das margens do Rio Jequitinhonha, junto a área urbana de SALTO DA DI
VISA, estudando e discutindo os documentos da EPB, relativos a UHE ITA-
PEBÍ, constatamos nos mapas anexos ao Relatório de Compiementações ao '
Estudo de Impacto Ambiental, a inclusão da nossa área de trabalho na •
extensão do Projeto desta Barragem.

Sobrevivemos destas atividades e conforme proposta do documen
to da EPB, seremos deslocados para áreas mais distantes dificultamdo o
acesso, transporte, comercialização, etc... Sendo assim, exigimos:
- Havendo intervalo entre o períddo de interdição do nosso local de tra
balho atual e abertura da nova Pedreira e ponto de extração de areia, in_

viabilizaçãojio exercício daaatividade de alguns companheiros, que haja
uma idenização de 04 (quatro) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS.
-_Que sendo inviabilizado ojiosso meio de transporte (jegue, carro de "
mão), seja fornecido caminhão Caçamba.
- Equipamentos apropriados tais como:
.Compressores, britadores, equipamentos de proteção (capacete, máscara,1
luvas). V,^K<><iê'v*
- Que as pedras e areia necessárias à construção das obras neste municí
pio e proximidades sejam adquiridos em nossa mão.

Continuamos reunindose refletindo juntos a nossa situação.

<b. Atenciosamente.

-^

^^30x0*0 ^ej0A^9VCX ^vn^d-x Xsu^S>
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SALTO DA DIVISA, 15 DE OUTUBROL' BE 1997.

À FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FEAM.
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 1.671.
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS.

Nos, mulheres trabalhadoras;? dependentes de lavadas de roupas ás
margens do Rio Jequitinhonha, área incluída na futura interdição do em
preendimento pela UHE Iapebí.

Visto que teremos o nosso local de trabalho afetado, exigimos pa
ra esta atividade a compensação seguinte:
- A construção de uma Lavaderia Comunitária com equipamentos necessários ao
bom desempenho deste trabalho, comportando 15 lavadeiras.

Continuamos a nos reunindo e refletindo a nossa situação.

l\^^JL í^Lu*^- cU- s>Ju>-^- Q. 3 £ ( . <-/ O5
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SALTO DA DIVISA, 15 DE OUTUBROS DE 1997.

À FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FEAM.
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 1.671.
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS.

Nos, trabalhadores residentes neste município, (pedreiros, carpin
teiros, servente), vimos manifestar o nosso apreço e reinterar o que expressa
SD ultimo item do Relatório da reunião entre EPB e FEAM em 12/09/97, sobre o "
emprego de mão-de-obra local para as obras realizadas em Salto da Divisa, e
questionar o primeiro parágrafo em resposta a 3- pergunta da pag. 27 (Relató
rio de Compiementações ao EIA-UHA) Itapebi, sobre o mesmo assunto.
- Queremos que a Emoresasassuma realmente este compromisso de contraio de mão-
de-obra deste município.
- Que sejam oferecidos cursos, treinamentos de mão-de-obra especializada e não
especializada.

- Que sejam respeitadas não só as leis trabalhistas comottambém os princípios
de Direitos Humanos tais como: salário digno, proteção à vida e a Saúde...

Atenciosamente. i
cC ^é^si^^

tX^
&~1 /
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To: Dr. Alberto Costa de Paula

Coordenador de Avaliação de

Projetos-IBAMA

Fax; 061225 0445

From: Sérgio Fran, Leão

Gerente

P»ges 2

Fone 0613161319 Dato: 27/11/97

Ro: LP- UHE Itapebi CC:

xx Urgont O For ftovtew D *!•*M Commtnt D Pl«as« lUpty • PltMO R«cycl«

Prezado Sr. Coordenador,

Acusamos o recebimento, nesta data, da correspondência do IBAMA contendo o
documento original da Licença Prévia, concedida por este Instituto.

Ao informarmos o DNAEE / Eletrobrás sobre a conclusão dessa etapa do
licenciamento, tomamos conhecimento que está em fase final de definição uma
proposta de alteração da potência instalada da usina para um novo valor em tomo
de 450 MW, distinto daquele apresentado no EIA/RIMA de 375 MW.

Essa mudança permitiria à futura usina gerar mais energia em épocas de vazões
elevadas no rio, trazendo maior flexibilidade de atendimento ao sistema interligado
de geração e transmissão. Todas as demais características físicas do projeto seriam
mantidas como descrito nos documentos da LP, ou seja:

o reservatório de acumulação teriaas mesmas dimensões daquele proposto;
o regime de operação da usina a fio d'água não se alteraria;
os regimes hidráulicos de jusante e de montante seriam idênticos aos já analisados; -
os prazosde construção e as instalações físicas do projeto se manteriam.

Os prazos previstos pelo DNAEE para conclusão dos estudos de viabilidade e
lançamento doedital de licitação da concessão são muito exíguos, pois pressupõem
a condusão da aprovação dos estudos de viabilidade ainda no próximo mês de
dezembro.

Todos os passos daqui em diante serão, por isso, criticos para cumprimento das
metas traçadas.

p.i/?
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Nav-embí>r27,1997

as alternativas para aSam^SSl S^™*™?,8 * discutir ™° 'BAMAUMEItapabJaos^tem^l^^^1 mudan?a Ia •*«*•• Mpotênda da
Com isso, solicitamos uma reunião rr»m v c* „ „
assunto descrito. Stjtfnle^» áZfde JLST £™* W tratarmo9 dopróxima quinta^eiraX 04 deTzeX Sa^SS? fft G3S! reuna° **» <*
com oDNAEE na parte da tarde*S)S? '**" eStare™9 remind°
Agradecendo aatenção, manifestamos nosso apreço econsideração.

Atenciosamente,

Sérgio França Leão

Gerente

, •;.:
: •

• :••'!
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N° 064/98- IBAMA/DIRCOF/DEREL

, _ m

*=—

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 1998.

Do: Chefe Substituto do DEREL

Ao: Superintendente do IBAMA no Estado da Bahia
Dr. José Guilherme da Motta

Assunto: Encaminhamento de documentos.

Cumprimentando V.Sa. e reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental

da UHE Itapebi, encaminhamos cópia da Licença Prévia n° 20/97, emitida em 18/11/97, bem como

do Ofício 01.480/97-IBAMA/DIRCOF, enviado ao empreendedorem 18/11/97.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

G \derel98\memoMM064 DOC

Alberto Costa de Paula
Departamento de RegistrouLicenciamento

Chefe'Substituto
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N° 065/98- IBAMA/DIRCOF/DEREL

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 1998.

Do: Chefe Substituto do DEREL

Ao: Superintendente do IBAMA no Estado de Minas Gerais
Dr. Jader P. de Campos Figueiredo

Assunto: Encaminhamento de documentos.

Cumprimentando V.Sa. e reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental

da UHE Itapebi, encaminhamos cópia da Licença Prévia n° 20/97, emitida em 18/11/97, bem como

do Ofício 01,480/97-IBAMA/DIRCOF, enviado ao empreendedorem 18/11/97.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

g umB8tomnaMM0B5.DOC

Atenciosamente,
/

Alberto Costa de Paula

Departamento de Reqisjcr>e Licenciamento
Chefe Substituto
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 093/98- IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 1998.

Senhor Secretário,

Cumprimentando V.Exa. e reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental

da UHE Itapebi, encaminhamos cópia da Licença Prévia n° 20/97, emitida em 18/11/97, bem como

do Ofício 01,480/97-IBAMA/DIRCOF, enviado ao empreendedorem 18/11/97.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Alberto Costa pe Paula
Departamento de Registro e Licenciamento

Chefe Substituto

Exmo. Sr.

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELOS CARREIRA

Secretário de Planejamento do Estado da Bahia
Av. Governador Luiz Viana Filho,250- Centro administrativo da Bahia
40.746-970 - Salvado/BA

G:\DEREL98\OFICIOIOF093DOC



EM BRANCO



MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

i

OFÍCIO N° 095/98- IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 1998.

Prezado Senhor,

Cumprimentando V.Exa. e reportando-nos ao processo de licenciamentoambiental

da UHE Itapebi, encaminhamos cópia da Licença Prévia n° 20/97, emitida em 18/11/97, bem como

do Ofício 01.480/97-IBAMA/DIRCOF, enviado ao empreendedorem 18/11/97.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Alberto Costa de/Paula

Departamento de Registro e Licenciamento
Chefe Substituto

limo. Sr.

MAURÍCIO ANDRES RIBEIRO
Presidente da Fundação Estadualdo Meio Ambiente de Minas Gerais
Av. Prudente de Morais, 1671 - 3o andar - Santa Lúcia
30.380-000 - Belo Horizonte/MG

G:\DERE198\OF1CIO/OF095 DOC
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Controle do IBAMA de Documentos

Encaminhamento de Documento

^3

»AMA/DIRC**
N9 r/09/fT-

DOCUMENTO

Número no Órgão: 17241

Número do Documento: S/N

Órgão de Origem: Empresas Petroquímicas do Brasil S.A. - EPB

UT de Origem: BA

Tipo do Documento: OFICIO

AssiiRef. AHE ITAPEBI, no rio jequitinhonha, Estudos de Viabilidade Incremento da Potência Instalada.

De: Chefia do Gabinete do IBAMA

Para: Diretoria de Controle e Fiscalização - DERCOF

Data de andamento: 10/03/98

Data para Devolução/Informação: 10/03/98

Observação: Para as providências pertinentes.

ANDAMENTO

Chefia do,©abWte do IBAMA

Confirmo o recebimento do documento acima descrito, na data

Assinatura e Carimbo

M*. 10!
*ra»,_._M3|<fo
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EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL SnA~

Salvador, 26 de fevereiro de 1998
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PROTCHOIO

DATA

IO 103 WXr

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

REF.: AHE ITAPEBI

Estudos de Viabilidade

Incremento da Potência Instalada

Prezados Senhores:

o

Tendo a ANEEL procedido à reavaliação energética do Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, no rio Jequitinhonha, Estado da Bahia, foi constatado que o aproveitamento
ótimo corresponde em motorizar a usina com 3 unidades geradoras de 150 MW cada,
ao invés de 3 unidades de 125 MW, conforme previsto no Relatório Final dos Estudos
de Viabilidade, emitido em dezembro de 1995.

Observamos que esta ampliação da capacidade das unidades geradoras não altera as
características básicas do aproveitamento, em relação aos Estudos de Viabilidade
emitidos em 12/95 (3 x 125 MW), e já aprovado pelos órgãos Ambientais dos Estados
da Bahia e Minas Gerais. Assim sendo, permanecem inalterados:

• Níveis cTÁgua no Reservatório e a jusante da Barragem; e a área do Reservatório

• Geometria e elevações características das estruturas de barramento, desvio,
extravasão, captação e adução

• Descargas características (obras de desvio do rio e do vertedouro)T

• Quantidades de obras civis e pesos/dimensões dos equipamentos instalados nas
estruturas supra citadas, com exceção de ligeira modificação nas dimensões da Casa
de Força

• Instalações previstas para o Canteiro e Acampamento

• Prazo de construção, cronograma e seqüência construtiva.

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente/,

'"v
Edgard da Silva Teles Sobrinho
Empresas Petroquímicas do Brasil S.A.

Alameda dasEspatódias. 915 • Ed. Odebrecht • Caminho dasÁrvores - Pituba • Salvador - Bahia -Brasil
Caixa Postal839 • Telex: (71) 1808 - NORB-BR • Fone:: (071) 340-1206 • Telefax (071) 340-1600
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N° 061-226 4971

SAIN - Av. L4 - CEP 70800-900 - BRASÍLIA/DF-FONE: 061 316 1290

DESTINATÁRIO: Dr. Morei Queiroz da Costa

MD. Gerente da Divisão de Controle de Atividades Agropecuárias e

Florestais da FEAM

N°DEFAX: (031)342-1265 DATA: 24/03/98

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N°: 071/98

MENSAGEM / TEXTO
:._^:_:__

Prezado Senhor,

Cumprimentando V.Sa, reportamo-nos ao processo de licenciamento ambiental
do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, no rio Jequitinhonha, na divisa dos Estados
de Minas Gerais e Bahia, objeto da Licença Prévia-LP n° 020/97, concedida por este
Instituto, em 18 de novembro de 1997.

Conforme é do conhecimento de V. Sa, a Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL reavaliou energeticamente o empreendimento em questão, concluindo que o
aproveitamento ótimo seria a motorização da usina com 03 (três) unidades geradoras
de 150 (cento e cinqüenta) MW cada, ao invés de 03 (três) unidades de 125 (cento e
vinte e cinco) MW, conforme fora projetada inicialmente.

Tendo em vista que o projeto foi licenciado com a potência de 375 MW, e
considerando que esse órgão vem participando desde o início deste processo de
licenciamento ambiental, solicitamos posicionamento técnico dessa Instituição quanto
a proposta de alteração da potência instalada para 450 MW. O objetivo desta análise é
verificar se tal proposta ocasionará ou não, alterações ambientais diferentes daquelas
consideradas no EIA/RIMA e, devidamente, contempladas nas condicionantes da
referida LP.

Informamos que este Instituto, em que pese já ter um posicionamento técnico a
respeito, gostaria de ouvir os OEMAs envolvidos no processo, até o próximo dia 31 do
mês em curso, para que possa, naquela data, responder ao questionamento formulado
pelo empreendedor.

O: D1AWI.TAX/FX071 DOC

Atenciosamente,

Alberto Costa dej^aula
Coordenadoria de Avaliação de Projetos

Coordenador
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

- IBAMA -

FAX N" 061 - 226 4971

SAIN - Av. L4 - CEP 70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 316 1290

DESTINATÁRIO: Dr. Durval Freire de Carvalho Olivièri

MD. Diretor Geral do Centro de Recursos Ambientais da Bahia-CRA

N°DEFAX: (071)312-7198 DATA: 24/03/98

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N°: 072/98

Prezado Senhor,

Cumprimentando V.Sa, reportamo-nos ao processo de licenciamento ambiental
do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, no rio Jequitinhonha, na divisa dos Estados
de Minas Gerais e Bahia, objeto da Licença Prévia-LP n° 020/97, concedida por este
Instituto, em 18 de novembro de 1997.

Conforme é do conhecimento de V. Sa, a Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL reavaliou energeticamente o empreendimento em questão, concluindo que o
aproveitamento ótimo seria a motorização da usina com 03 (três) unidades geradoras
de 150 (cento e cinqüenta) MW cada, ao invés de 03 (três) unidades de 125 (cento e
vinte e cinco) MW, conforme fora projetada inicialmente.

Tendo em vista que o projeto foi licenciado com a potência de 375 MW, e
considerando que esse órgão vem participando desde o início deste processo de
licenciamento ambiental, solicitamos posicionamento técnico dessa Instituição quanto
a proposta de alteração da potência instalada para 450 MW. O objetivo desta análise é
verificar se tal proposta ocasionará ou não, alterações ambientais diferentes daquelas
consideradas no EIA/RIMA e, devidamente, contempladas nas condicionantes da
referida LP.

Informamos que este Instituto, em que pese já ter um posicionamento técnico a
respeito, gostaria de ouvir os OEMAs envolvidos no processo, até o próximo dia 31 do
mês em curso, para que possa, naquela data, responder ao questionamento formulado
pelo empreendedor.

Atenciosamente,

G: DIAP98/FAXTX07I.DOC

Alberto Costa de Paula
Coordenadoria de Avajjaçao de Projetos

Coordenador

"
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -«-
DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIRCOF

N0TA1NK0RMATIVA DIAP N° 08/98

Brasília, 03 de abril de 1998.

Assunto: UHE ITAPEBI - Análise do documento "Estudos de Impacto Ambiental -
Relatório Complementar (Volume Único)", que apresenta uma síntese das
implicações ambientais decorrentes das modificações físicas da Usina, em
função do aumento da potência instalada de 375 MW para 450 MW.

Processo: 02001.000333-97/04

Empreendedor: Empresas Petroquímicas do Brasil

Introdução

A EPB - Empresas Petroquímicas do Brasil enviou ao IBAMA, em 27/11/97,
correspondência, solicitando a manifestação referente a uma proposta de alteração da
potência instalada da usina, para um novo valor, em torno de 450 MW, diferente
daquele apresentado no EIA/RIMA, de 375 MW.

Segundo a referida correspondência, a mudança permitiria à futura usina
gerar mais energia em épocas de vazões elevadas no rio, trazendo maior
flexibilidade de atendimento ao sistema interligado de geração e transmissão,
sendo mantidas as principais características físicas do projeto, tais como:

* as dimensões do reservatório;
* o regime de operação da usina a fio d'água;
* os regimes hidráulicos de jusante e de montante;
* o cronograma físico.

Assim sendo, foi realizada uma reunião, neste Departamento, com
representantes do empreendedor, oportunidade em que a equipe técnica do
DEREL, envolvida no processo de análise do EIA/RIMA, concluiu,
preliminarmente, que não haveria nenhum impedimento técnico à mudança
proposta. No entanto, a EPB foi orientada que haveria necessidade de encaminhar
ao IBAMA um documento que detalhasse a medida proposta e suas possíveis
implicações.

Análise do documento

No dia 16/03/98 deu entrada neste Departamento, relatório que evidencia
algumas alterações no projeto original, conforme itemização a seguir:

=> a vazão nominal de cada turbina passará de 178m3/s para 213 m3/s;
mantendo-se, contudo, as quedas.

G:<DlAIV98/NOTAS1TAHIiBIDOC
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=>as seguintes estruturas e equipamentos tiveram suas dimensões
ligeiramente alteradas: Canal de Adução da Tomada D'água; Tomada D'água;
Condutos Forçados; Casa de Força e Equipamentos de Geração e Canal de Fuga.

Conclusão

Em que pese as pequenas alterações citadas, o relatório apresentado conclui,
com a nossa anuência técnica, que as vazões a serem restituídas para jusante, não
sofrerão modificações em seus valores. Assim, parte dos excedentes de descarga
que seriam, nos estudos anteriores, escoados através das comportas do vertedouro,
serão transferidas para as turbinas.

Portanto, não vemos nenhum impedimento técnico que inviabilize a alteração
proposta, uma vez que os elementos e fatores analisados no EIA/RIMA não serão
alterados, permanecendo válidos, portanto, os condicionantes do IBAMA e dos
OEMAs inseridos na Licença Prévia N° 020/97.

.

GtfJlAP.WNOTAS/rrAUEBlDOC
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Para (To): Erani Bastos

Empr. (Company): IBAMA

No. Fax : 061-226 4971

Assunto (Su&ject): UHE ITAPEBI

Caro Sr. Irani,

Como combinado segue em anexo, a liberaràn dn n?i ri q„ , -alterno na motorização da Usina(S^^j^»^a
Atenciosamente,

De (From): Luiz Sérgio F. Costa

Área : Odebrecht - Sede Salvador

Ref.;

Data (Date): 15/04/98

No. Pag : 04

Costa

• •

ed^
otf-

,0'

Sn. CliWU

. OIAP

833/W-P.de 227Í2/S7
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FROM : Panasonic FAX SYSTEM PHQNE NO.

CRA

Ccntm J« ftífru/jos Amüienit'^

i&ZOCAfilA 00 "i.«r£JA«£«rO CIÊNCIA f fCNOíOülA

OF.DIRAD N° 06/98

Salvador, 13 de abril de 1998

IlmoDr

EDGARD DA SILVA TELES SOBRINHO

EmpresasPetroquímicas do Nordeste

Prezado Senhor,

ftpr. 15 1993 99:48AM PI

£

Estamos encaminhando a V.Sa, Parecer Técnico n° 120/98-SAP, referente a alteração da
potência nominal da Usina Hidro Elétrica de Itapebi, a ser construída no Rio
Jequitinhonha, Itapebi/Ba

Rua Rio SàoFrancisco. 01. Monte Serrat. CEP 40425-060. Salvador, Bahia. Brasü -tel.: (071,312-7191 -fax (071) 312-7198
e-mail Gra@cra.baqov.br, URL: http.//wwwera ba,gov.br
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FROM : Panasonic FAX SYSTEM

CRA

PHONE NO. Apr. 15 1998 09:49AM P3

-U_ (l\É
Centro 09 Recursos AtnfreMa-s

.=£czeTAfnAooPiMeMUE»Tc>ciÊ\c<Ae rtcHOLoau

PARECER TÉCNICO N.° 120/98 - SAP

Ref: Processo de Licença de Localização do Aproveitamento Hidro Elétrico
Itapebi - Rio Jeqnitinhonha - Itapebi - BA- Alteração da potência instalada.

1-HISTÓRICO

• Em agosto/97 as Empresas Petroquímicas do Brasil S.A. atuando sob
autorização do DNAEE, obtiveram Licença de Localização junto ao CEPRAM
para o empreendimento AHE ITAPEBI.

• Em 16/03/98 as Empresas Petroquímicas do Brasil S.A. encaminharam, ao
CRA, correspondência solicitando manifestação sobre a pertinência dos termos
condicionantes da Licença de Localização concedida, considerando a alteração
de potência nominal sofrida pelo projeto, de 375 MW para 450 MW.

2 - OBJETIVO

O objetivo do empreendimento é a construção de usina hidro elétrica no Rio
Jequitinhonha, destinada a geração de 450 MW de energia elétrica, a ser integrada
no sistema CHESF.

3 - CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

• Localização: inalterada

• Bacia de acumulação: inalterada

• Arranjo geral das obras: inalterado

• Barragem de gravidade: inalterada

• Vertedouro: inalterado

• Casa de força: Anteriormente prevista para três turbinas tipo Francis com
potência de 125 MW cada, é alterada para comportar três turbinas do mesmo
tipo com potência de 150 MW cada, perfazendo no total uma potência instalada
de 450 MW. Esta alteração implica num incremento da vazão de engolimento de
cada turbina que passa de 178 m3/s, previstos anteriormente, para 213 m3/s.
Desta forma sofreram alterações as seguintes estruturas e equipamentos: Canal de

Rua R» São Francisco.01. Monte Serrat.CEP 40 425-060. Salvador, Bahia. Brasil -M.:(0?1) 312-7191 -fax (071)312-7198
e-mail cra@era.ba.gov br. URL http.//wv*w.cra.ba.gov br

/-

1h
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FROM : Panasonic FAX SYSTEM

«^^(«^^«Mooíya,,,,^

PHONE NO.

"'li. lU

ftpr. 15 lSsÇ^fftetfl P4

3SüLcna<atar -*-***** - - •* •
• Cota máxima: inalterada

• Regime de operação da barragem afio d'água: inalterado

" ^^ ***** *• <**** civis: alteração insignificante nos volumes de

• Ensecadeiras: inalteradas

• Canteiro de obras: inalterado

• Cronograma geral das obras: inalterado

4- ANÁLISE SOB OASPECTO AMBIENTAL

5-CONCLUSÃO

Locação do empreendimento. Oempreendedor quando do ííocLso íattencl
da S^?0' &""^ Da **»«<»*> "0 empreendermtnS£,

Salvador, 13 de Abril de 1998

CARLOS A&USTO^IPONET DANTAS
Assessor Técnico

^^T&o.O^ MOn,eSerra, CEP4°^-t)io^a^o7Bl^^^
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 155/98 - IBAMA/DIRPED/DEREL

.. . *•—*•»

Brasília-DF, 16 de abril de I998.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao processo de Licenciamento Ambiental do AHE
Itapebi e ao documento datado de 26/02/98, solicitando a posição do IBAMA
quanto à ampliação da capacidade das unidades geradoras.

Informamos que o IBAMA concorda que a referida ampliação não
alterará as características básicas do aproveitamento hidrelétrico em seus
aspectos ambientais desde que seja mantida a vazão a jusante. Portanto, fica
ratificada a LP 020/97 bem como as suas condicionantes.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Alberto Cos^ãjierPaula
Departamento de Registro e Licenciamento

Chefe Substituto

limo. Sr.

Edgard da Silva Teles Sobrinho
Empresas Petroquímicas do Brasil S. A.
Alameda das Espatódias, 915 - Ed. Odebrecht
Caminho das Árvores - Pituba
41.827-900-Salvador/BA

G 'dcrclWofic.o/of.55 doe
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TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO

Nesta data foi anexado a este processo de número

02001.000333/97-04 o processo número 02015.010756/98-29,

constante de 117 e 07 folhas respectivamente, todas numeradas e

rubricadas corretamente.

Unidade: DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em, 26/01/99.

FERNANJíCTMAFRA PELANDA
Chefe da Divisão de Comunicações Administrativas
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PREFEITURA MUNICIPMff ©É s °1 °756
SALTO DA DIVISA/MG
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

limo Sr.

Presidente IBAMA

Salto da Divisa / Minas Gerais
21 de Maio de 1998

hidrelétrico de Vn h * ^lamento para consáuçâo do aproveitamento
t^TZttJvt\ Cm tram,,3Çã° nCSSe 6rgã°' CStamOS caminhando, para
COObZ lÍ 7' T aneX°' UÍ MunÍCÍpa' °80/98 e»*> 01/08 do
1™^A* ™ Vma ° S°bre a pr0teção das cach™ras do Tombo da Fumaçaameaçados de descaracterização pelo referido empreendimento. Ç

Certos das providências desse órgão no sentido de garantir aProteção das áreas citadas nos
documentos anexados, desde já agradecemos.

Ambientalmente,

Presidente (foftÉMÃ- Salto da Divisa/MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTO DA DIVISA/MG :'*-&p

AV. ALZITON PEIXOTO, 72 -CENTRO.- SALTO DA DIVISA/MG '- ^U
TEL/FAX ( 033 725-1110) A-~

fdbrtae. ü

LEIN0 080/98

DECLARA ACACHOEIRA DO TOMBO DA FUMAÇA E
ADJACÊNCIAS COMO ÁREA DE PAISAGEM NATURAL.

sanCi0noaCs:gumteMLerÍPal * ^ * ^^ ^ CCU' *•** *"«*

DO TOAffiOVaFWlfSfíí0 °°? á-re3de PaÍS38em N3tUral Notáve1' a"CACHOEIRAMunkSfd?^ nÇ Ĉ ffias> aser Presida pelos poderes públieos doMunicípio de Salto da Divisa e seus cidadãos.

TomhnPrÍ8raf° ÚnÍD°^ Af °ÍeÇã° 3qUe SC refCre ° CaPUt deste artiS° compreende doíedtdo BodeTlor ES" d° Ca"taKGa,° <580 met™ abaixo) edo Tombo da Fumaça aPedra do Bode (396 metros acima), bem como afaixa de lOO(cem) metros de toda margem
direita do percurso do R,o Jequitinhonha descrito neste parágrafo. 8

Artu 2° " Er" decorrência do Disposto nesta Lei, fica vedada a realização de
ffissir* que venha aalterar apaisagem naturai n°távei da "ca"Sa d°
datadetlpubHc^r"1"56 *dÍSP°SÍÇÕeS ^ ^^ 3Pr6Sente lei entra em vigor na

Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG, 27 de Abril de 1998

W

. $ Joaquifn Abagaro dé Oliveira
( ÍF (^ Prefeito Municipal

w
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTO DA DIVISA/MG —

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TEL (033 725 1110)

CODEMA

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

RESOLUÇÃO 001/98

Salto da Divisa/MG, 27 de Abril de 1998

Assinam membros do CODEMA -Salto da Divisa/MG

íi

7. f-^/ / Y^W^

%táfas% &<?*>• .-s*.< n/-XÍ>- *$d#t&i

,"*
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DIAFI/ PROTOCOLO

De acordo

Para que encaminhe-se a DIRPED/PALA.

Em 23.07.98

Wa\
SUPERl UBSTITUTO

/MG





l2^_

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAUJA,
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAISRENOVÁVEIS"

DIRETORIA DE INCENTIVO ÀPESQUISA E DIVULGAÇÃO

INFORMAÇÃO TÉCNICA N°25/98 - IBAMA/DIRPED/PALA

Assunto: Lei Municipal 080/98 e Resolução 01/98, da PrefeituraMunicipal de Salto da-
Divisa/MG, versando sobre a proteção de Cachoeiras.

Data: 10 de dezembro de 1998

1. Introdução

Tendo em vista o IBAMA estar licenciando o Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, o Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental-CODEMA de Salto
da Divisa/MG, encaminhou, para conhecimento, a Lei Municipal 080/98 e a Resolução 01/98,
ambas posicionando-se contrárias à descaracterização das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, Canta
Galo e adjacências, declarando-as comoáreas de paisagem natural.

2. A Hidrelétrica

A Usina Hidrelétrica de Itapebi destina-se à geração de energia a ser inserida no
sistema de transmissão da CHESF, visando atender a demanda da EPB e de outras empresas do
Pólo Petroquímico de Camaçari/BA.

A Usina, a ser implantada no rio Jequitinhonha, terá seu barramento próximo ao local
denominado Cachoerinha/BA, a 8 quilômetros a montante da cidade de Itapebi/BA e a 118
quilômetros da foz, no Oceano Atlântico. O limite doreservatório atinge, parcialmente, o município
de Salto da Divisa/MG, a montante do eixo, localizado na fronteira dos Estados da Bahia e Minas
Gerais.

Pelo fato do empreendimento ser de caráter regional, uma vez que localizar-se-á na
divisa de dois Estados, a competência do licenciamento ambiental é do IBAMA, que já concedeu a
Licença Prévia n° 020/97 em 18 de novembro de 1997, ouvindo os OEMAs dos respectivos
Estados.

3. Relação entre o projeto e as cachoeiras mencionadas nos instrumentos legais

Éimportante ressaltar que, de acordo com o EIA/RIMA analisado, algumas cachoeiras
localizadas no Município de Salto da Divisa/MG serão afetadas pela UHE de Itapebi.

Considerando, no entanto, que as referidas lei e resolução foram instituídas após a
formação do processo de licenciamento ambiental, que tramita nos órgãos ambientais competentes
desde maio de 1996, sugerimos que a PROGE seja ouvida quanto aos seus efeitos em função dos
impactos que a UHE causará à beleza cênica da região, objeto dos instrumentos legais em questão.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURS
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

MEMORANDO N°413/98 - IBAMA/DIRPED/PALA/

•DA AMAZÔNIA LEGAL ,
JRSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Brasília-DF, 11 de dezembro de 1998

Da: Coordenadora-Geral do PALA

Ao: Procurador Geral da PROGE

Dr. Ubiraci Araújo

Assunto: Solicita pronunciamento sobre a eficácia da Lei N° 080/98 e da
Resolução 001/98, que se posicionam contrárias à
descaracterização das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, Canta
Galo e adjacências, declarando-as como áreas de paisagem
natural.

Prezado Senhor,

Na presente oportunidade encaminhamos, em anexo, a INFORMAÇÃO
TÉCNICA N° 25/98-IBAMA/DIRPED/PALA, de 10 de dezembro de 1998, bem
como o Processo 02015.010756.98-29/SUPES-MG, contendo a Lei e a
Resolução mencionadas.

Com base nestes documentos, solicitamos o pronunciamento desse
Setor quanto aos instrumentos legais em questão que, na realidade, sugerem
efeitos retroativos contra a Usina Hidrelétrica de Itapebi que, de acordo com o
EIA/RIMA analisado, causará impactos à beleza cênica da região, objeto da lei e
da resolução em apreço.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos de
estima e consideração.

G1PALA98\MEMO\MM413 DOC

Atenciosamente,

^ Rosa Helena Zago Loes
Programa de Análise e Licenciamento Ambiental

Coordenadora-Geral
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PARECER/PROGE N° 879/98.

PROCESSO N° 10756/98 - MG.

REF.: Licenciamento Hidrelétrica de Itapebi
Lei Municipal 080/98.
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Sra. Chefe da Subprocuradoria de Estudos e Pareceres,

Trata-se de questionamento da DIRPED/PALA (Informação Técnica n°

25/98) acerca dos efeitos da Lei 080/98 do Município de Salto da Divisa/MG, bem como

Resolução CODEMA n° 001/98, sobre o processo de licenciamento ambiental da Usina

Hidrelétrica de Itapebi.

O Empreendimento localiza-se na divisa dos Estados da Bahia e Minas

Gerais, tendo sido emitida pelo IBAMA a Licença Prévia n° 20/97.

Ocorre que a citada Lei Municipal declarou a Cachoeira do Tambo da

Fumaça como área de paisagem natural notável a ser protegida, vedando a realização de

qualquer obra ou serviço capaz de alterá-la.

Reza o art. 6o e § Io da Lei de Introdução ao Código Civil que:

Art. 6o. "A Lei em vigor terá efeito imediato, respeitando o
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ Io. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou".

Se o licenciamento já tivesse findo, com a expedição da Licença de

Operação/ poderia ser considerado um ato jurídico perfeito. Mas neste caso, a nova lei

incide sobre o processo,atingindo-o com seus efeitos no estágio em que estiver.

Assim sendo, acreditamos que a viabilidade legal do empreendimento

está condicionada a não alteração/descaracterização da Cachoeira.

É o parecer, s.m.j.

Brasília, 29 de dezembro de 1998.

líaulii fictlta 'V«tf
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°200/99 - IBAMA/DIRPED/PALA

j Proa.

Brasília-DF, 25 de janeiro de 1999

Prezado Senhor,

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi, estamos
encaminhando, para conhecimento de Vossa Senhoria, Lei Municipal de Salto da Divisa/MG n° 080/98,
que declara a Cachoeira do Tombo da Fumaça e adjacências como Área de Paisagem Natural, bem
como a Resolução 001/98 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA que
dispõe sobre a preservação da Cochoeira doTombo da Fumaça, Canta Galo e adjacências.

Por entender que esta legislação interfere diretamente no empreendimento em
questão, solicitamos que seja estudada uma alternativa para atender à legislação, pois acreditamos
que a viabilidade legal do empreendimento está condicionada à não alteração/descaracterização da
Cachoeira.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

fCRoéaJlelena Zago Loes
Programa deAnálise e Licenciamento Ambiental

Coordendora-geral

limo. Sr.

Edgard da Silva Teles Sobrinho
Empresas Petroquímicas do Brasil S. A.
Alameda das Espatódias, 915 - Ed. Odebrecht
Caminho das Árvores - Pituba
41.827-900-Salvador/BA

SAIN AV. L4NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO V, 1oANDAR - TEL: (061)316-1290- FAX: (061) 316-1306
G-ÍPALAM/OfICIOlOf200 DOC
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Salvador, 04 de fevereiro de 1999
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
RENOVÁVEIS - IBAMA

Diretoria de Controle e Fiscalização
At.: Dr. Manoel Magalhães de Mello Neto

Diretor

Assunto: Alteração de razão social - Licenciamento
Itapebi - Rio Jequitinhonha

Prezado Senhor

Protocola

IBAMA/DIRCOF

NscCfol^n
Data:li02;i'\

E DOS RECURSOS NATURAIS

do Aproveitamento Hidrelétrico de

As Empresas Petroquímicas do Brasil S/A-EPB, atuando sob autorização do DNAEE -
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, obtiveram a Licença de
Locahzaçao/Previa-LP 020/97. de 18 de novembro de 1997. junto ao CEPRAM/BA e IBAMA
com vistas a licitação publica para outorga de concessão de uso de bem público para
exploração do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, no rio Jequitinhonha, na divisa dos
Estados da Bahia e Minas Gerais.

Aoutorga de concessão foi realizada mediante licitação pública através do Ieiião N°04/93-
ANEEL, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, ocorrida em 09 de
dezembro de 1998, tendo sagrado-se vencedor o Consórcio Coelba/Guaraniana, liderado
pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia-Coelba. Aadjudicação da outorga de
concessão do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi ao Consórcio Coelba/Guaraniana foi
feita pela ANEEL através de AVISO DE ADJUDICAÇÃO-LEILÃO 04/98, publicado no Diário
Oficial da União n.° 238-E de 11 de dezembro de 1998, cópia em anexo.

Assim, com base na concessão outorgada Delo oovprno f?«H<?ra! e na ccndrõc cie !;d?r do
consórcio vencedor da licitação, vem aCoelba solicitar aV.S. aalteração daTa^socia'! da
Empresas Petroquímicas do Brasil S/A-EPB" no processo que originou o licenciamento de

Realização do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, para "COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA", CGC-15.129.629/0001-94, para fins de
obtenção de licençase demais atos juntoa esse Instituto.

Agradecemos a atenção dispensada.

André Augusto Terceira
Vice-Presidente/7

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Av. EdgardSantos, 300 Tel: (071) 370-5123 - Caixa Postal 1362 - CEP41.186-900 - Salvador - Bahia - CCC 15.139.629/0001-94



, iMW



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

TRANSMISSÃO VIA FAC-SÍMILE

Para: André Augusto Teixeira
Consórcio COELBA/GUARANIANA
Fax: (07i) 340-6140

Fls.

Proe.

Rubi.

Ity

Da: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
TF.L: (061) 312-5753
FAX-(061) 312-5777
Número de páginas mcluindu esta. .£/
FAXNe ££<Ç /I998-SCG/ANEEL

Se não receber bem esta transmissão, comactar (061) 312-5753

F.m:/Y / / Zl 1998

MENSAGEM

Rei'.. LeiUo ir U4/98-ANEEL-AHE Itapebi

Informámos a V.Sa. que o Diretor-GeraJ da Agência Nacional de Enercia Elétrica -
ANEEL. arijü.-!:r.:v n objeto da licitação acima refücuciaüd «o Consórcio
COELBA/GU.- K-. JAVA, conforme publicado no Diaric Oficial da Lruào ::- 23S-E. de 1i de
dezembro de 195S, ceçàc 3, pagina3. cópia em anexo.

2. Solicitamos o pronunciamento desse Consórcio quanto a formação eu não. de nova
empresa parao recebimento da outorga da concessão objeto do processo licitatório

ANECUftsaiVmlIi:

Atenciosamente,

ros^ígIla laJgo
Presidente da Comissão Especial de Licitação

SGAN 603, Módulo 'T - Braslüa-DF - CEP 70830-030 - Fone (061)312*5733 - FAX (061)312-5777
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OPP POLÍMEROS AVANÇADOS S.A.

• i % -ilRPED PALA

PROTOCOLO N.°.xá..(?.Ar.
DATA>/^^FLS.

Salvador, 4 de fevereiro de 1999.
RECEBI

lârVMAiPSL

Proe.

RuW. fc'

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
Coordenadora Geral

Ref. Ofício n° 200/99 - IBAMA DIRPEB/PALA

Prezados Senhores,

Agradecemos o envio do ofício em epígrafe e aproveitamos a oportunidade para
prestar as seguintes informações:

1. A participação da EPB - Empresa Petroquímica do Brasil S.A. no projeto da
UHE Itapebi, na forma da legislação em vigor, limitou-se à fase de avaliação de
sua viabilidade técnico-econômico.

Com a conclusão dos estudos e projetos e obtenção das licenças ambientais por
parte dos órgãos competentes, providências finalizadas em julho de1998, e o
conseqüente encaminhamento desses elementos à ANEEL, encerrou-se a
participação da EPB.

2. Não é demais informar que, ainda em conformidade com a legislação, o
processo teve curso com a realização pela ANEEL de licitação pública em
9/12/1998 e adjucação da exportação aos licitantes vencedores eml 1/12/98, não
tendo essa empresa sido vencedora da licitação.

Entendendo que os fatos de que tratam sua correspondência são supervenientes, e
que não mais existem veículos da EPB com o projeto, sugerimos que este e
eventualmente outros assuntos no futuro relacionados ao empreendimento sejam
encaminhados e tratados diretamente com a ANEEL.
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Aproveitamos também a oportunidade para informar que, por decisão dos seus
acionistas, conforme Ata registrada na JUCEB e JUCESP sob n°s 96121728 e
35300154967 em 30/03/98 e 23/04/98', respectivamente, a EPB - Empresas
Petroquímicas do Brasil S.A. mudou sua razão e objeto sociais, passando a chamar-
se OPP - Polímeros Avançados S.A., com sede na Rodovia Engenheiro Constantino
Cintra, km 79,25 - Bairro Pinhal - Itatiba - São Paulo.

Atenciosamente

OPP - POLÍMEROS AVANÇADOS S.A.
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PARECER/IBAMA/PROGE/N0 182/99

PROC. N° 10756/98 -MG

REF.: Licenciamento Hidrelétrica de Itapebi/Lei Municipal n° 80/98

Sra. Chefe da Subprocuradoria de Estudos e Pareceres e Sr.
Procurador-Geral,

Atendendo ao despacho do Sr. Presidente do IBAMA,

esclarecemos não haver no processo fatos novos a serem analisados, portanto,

reiteramos o Parecer PROGE n° 879/98.

E princípio basilar do Direito que as leis somente terão efeito

para/o futuro é o princípio da irretroatividade.

"Assim as leis novas não atingem, em regra, as situações
jurídicas definitivamente constituídas e a execução do ato
jurídico perfeito". (Dicionário Jurídico/Dr. Plácido e Silva).

Segundo Hely Lopes Meirelles o nosso Direito Positivo impede

a retroatividade de lei quanto ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5o, XXXVI):

"Este "ato jurídico perfeito" outro não é senão o ato eficaz e
exeqüível, isto é, aquele que, além das condições legais da
existência (eficácia), se apresenta disponível pra produzir seus
efeitos (exequibilidade). Tanto isto é exato que a própria
norma civil considera "ato jurídico perfeito o já consumado
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou" (art. 6o§ Io
). E ato "consumado" não é o que apenas completou seu ciclo
de formação, mas, sim, o que tem todos os requisitos para
produzir seus efeitos finais. Somente estes é que se reputam
"perfeitos", para fins de intangibilidade e substância em face
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da lei nova, que venha a extinguir ou modificar situações
jurídicas ainda não definitivas. "

Ocorre, que como foi dito no Parecer 879/98 e aqui reiterado,

não vemos como no caso se falar em ato perfeito, posto que a situação jurídica

almejada pelo processo e pelo empreendedor, qual seja o licenciamento

ambiental da Usina Hidrelétrica, ainda não havia sido definitivamente

constituída.

O licenciamento foi, portanto, atingido pela lei nova que

modificou seu objeto.

E se realmente havia um pronunciamento favorável do

Município (Poder Legislativo, diga-se de passagem) anterior ao licenciamento,

resta ao interessado buscar deste, nas vias judiciais, a indenização da qual se

julgar credor.

Entendemos que ao IBAMA cumpre obedecer as leis vigente^no

País, quer Federais, Estaduais ou Municipais.

Sugerimos ainda, na busca de melhor entendimento, seja ouvido

outro representante desta PROGE ou, se o caso, a CONJUR/MMA.

E o que nos parece, s.m.j.

Brasília, 24 de março de 1999.

n: ÇJ

i iirarj • • i ••

y.-. • ;• •

(RITA/G/PARECE99/I82PSM/2O.03.99)
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PREFEITURA MUNICIPAL Dl)
SALTO DA W$a$&m

LfclN0 092/99

REVOCA A LEI MUNICIPAL N* 080/9*.

a CÂMARA MUNICIPAL DR SALTO Da DIVISA, por mui rtpr<**r.ll»Ufs
legais. Ai'K0VA. «eu. Prefeito Municipal SANCIONO aseguinte Lei' '

_Art. I*'. h'ica revogíld* t Lei MunldptJ »• 080/08. em todo oscw teor.

Sâltu (J« Oivi*a/to<;. eo> 26 dê Abril de 1990.
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DESPACHO Ne 510 /COMJUR/MMA/99
REF. PROÇ. 1#::Ó2Ô0I.000333/97-04 i
INTERESSADO: Presidência do IBAMA
ASSUNTO: ^nciãmento do projeto HUE de ITAPHBI/BA

Senhor Ministro,

Trata-se do processo de licenciamento do Projeto da Hidrelétrica de
Itapebi, na divisa dos Estados de Minas Gerais e Bahia, desenvolvido pelas Empresas
Petroquímicas do Brasil, cujo procedimento foi interrompido em função da criação, pela
Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG, de uma Unidade de Conservação no local,
após o início das obras.

Considerando que o obstáculo jurídico criado pela Lei Municipal n°
080/98, de 27.04.98, deixou de existir em função de sua revogação pela Lei n2 092, de
26.04.99, proponho a V.Exa., que determine o retorno do presente processo ao IBAMA, a
fim de que as medidas subsequentes de sua alçada possam ser adotadas, notadamente no
que tange às licenças ambientais para o prosseguimento das obras de implantação do
empreendimento. M

L /3AMA (

f, <w ei

&Ví
CaS°

a.z$<ú€<.

Ch»f« 6" G»b'.n«t«
6i.bit.tuta

Magno SacelQt
Chefe de Gabinete „,

«""'torto do Me/o Amb)ent9
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INFORMAÇÃO N° 759/99-PROGE/IBAMA
PROCESSO N° 333/97 - ADM. CENTRAL
LICENCIAMENTO UHE ITAPEBI

Pro«.

Sra. Chefe da Subprocuradoria de Estudos e Parecer,

Superado o questionamento suscitado no Memorando

413/98-DIRPED/PALA, sugerimos o prosseguimento do licenciamento.

Ao PALA.

Brasília-D.F., 24 de maio de 1.999.

PAULA SOUZA MAY

Procuradora Autárquica

ü&^\Slp ^~d(/~o C*-*—~^—=-» J

/aWeáYt^P

Conceição
,Mfe dl Subprocurador

á< íKãtlaJlntonV CamP^
ia de rstudis e PaieceitíS

pROGE / IBAMA
OAB-OF 36"

{Dig.CLEO/G/DOCI999/INF099/Da«: 21/05/WHores: 12:09)
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S5SS^°.S^SSíSfSS5 AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N° 290/99- IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 21 de maio de 1999.

Do: Coordenador-Geral Substitutodo PALA

À: PROGE

Prezado Senhor,

Oprocesso n° 02001.000333/97-74 referente ao licenciamento ambiental
da UHE Itapebi foi encaminhado a essa PROGE em 26/03/99 para análise quanto aos
aspectos relativos à Lei Municipal n° 080/98 do município de Salto da Divisa - MG
que delibera contra adescaracterização das Cachoeiras do Tombo da Fumaça eCanta
Galo, que seriam afetadas pela construção da hidrelétrica. Segundo informações, tal
processo foi encaminhado àConsultoria lurídica do MMA, para análise.

Recentemente, a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa encaminhou-
nos cópia da Lei n° 092/99, de 26/04/99, em anexo, que revoga aLei supracitada.

Diante deste fato, solicitamos reavaliar a questão e, se for o caso,
encaminhar a presente documentação à CONJUR/MMA.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Atemciosamente,

Alberto C

Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
Coordenador-Geral Substituto

EXPEDMENTE

PROGE/SSA WÒ0"
data \J9iQSicg p

?ROTOCOUSTjGttíul&J

SAIN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SE0E DO BAMAS/N, BLOCO-C", 1o ANDAR -70800-200 -BRASÍLIA/DF -TEL: (061) 316-1290 -FAX: (061) 316-1306
pattU Jtctlnete Vorge, de £ima vmvmmmimm**

Assistente Jurídico

AmmM». PROGE
OAB/DF 3M0, ^/j , íPy^. *? */
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTO DA DIVISA/MG

AV. ALZITON PEIXOTO, 72 - CENTRO - SALTO DA DIVISA/MG
TEL/FAX (033 725-1110)

Salto ila Divisa / Minas Gerais
26 de Abril de 1999

Nn DE PÁGINAS . 002 (INCLUINDO PUTA)
i

ATT :ROS^ HELENA ZAGO ELOF
COORDENADORA GERAL - IBAMA
PROGRAMA DE ANÁLISE E LF.NC. AMBIENTAI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTO DA DIVISA/MC

AV. AI^ITON PEIXOTO, 72 - CENTRO - SALTO DA DIVISA/MC
TEL/FAX (033 725-1110)

LEÍN0 092/99

REVOGA A LEJ MUNJC1PAL N" 080/98.

ACÂMARA MUNICIPAL DF, SALTO DA DIVISA, por seus represéniaiues
legais, APROVA, e eu. Prefeito Municipal SANCIONO t, seguinte Ler

Art. J° - Fica revogada a Lei Municipal n° 080/08, em todo o seu teor.

Art. 2'V- Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições
em contrário,

•-•

Salto da Divisa/MG, em 26 de Abril de 1999

L
4áA

Joaquim Abagaro de Oliveira
Prefeito Municipal
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•' Rubi,
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE INCENTIVO À PESQUISA E DIVULGAÇÃO

NOTA INFORMATIVA N" 27/99 - IBAMA/DIRPED/PALA

Assunto: Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi

Data: 31 de maio de 1999

1. Introdução

Tendo em vista o IBAMA estar licenciando o Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, o
Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental-CODEMA de Salto da Divisa/MG,
encaminhou, para conhecimento, a Lei Municipal 080/98 e a Resolução 01/98, ambas posicionando-se
contrárias à descaracterização das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, Canta Galo e adjacências, declarando-
as como áreas de paisagem natural.

2. A Hidrelétrica

A Usina Hidrelétrica de Itapebi destina-se à geração de energia a ser inserida no sistema de
transmissão da CHESF, visando atender a demanda da EPB e de outras empresas do Pólo Petroquímico de
Camaçari/BA.

A Usina, a ser implantada no rio Jequitinhonha, terá seu barramento próximo ao local
denominado Cachoerinha/BA, a 8 quilômetros a montante da cidade de Itapebi/BA e a 118 quilômetros da
foz, no Oceano Atlântico. O limite do reservatório atinge, parcialmente, o município de Salto da Divisa/MG,
a montante do eixo, localizado na fronteira dos Estados da Bahia e Minas Gerais.

Pelo fato do empreendimento ser de caráter regional, uma vez que localizar-se-á na divisa de
dois Estados, a competência do licenciamento ambiental é do IBAMA, que já concedeu a Licença Prévia n°
020/97 em 18de novembro de 1997,ouvindo os OEMAs dos respectivos Estados.

3. Relação entre o projeto e as cachoeiras mencionadas nos instrumentos legais

É importante ressaltar que, de acordo com o EIA/RIMA analisado, algumas cachoeiras
localizadasno Município de Salto da Divisa/MG serão afetadas pela UHE de Itapebi.

Considerando, no entanto, que as referidas lei e resolução foram instituídas após a formação
do processo de licenciamento ambiental, que tramita nos órgãos ambientais competentes desde maio de
1996, encaminhamos o Processo à Procuradoria Jurídica do IBAMA/PROGE, para a análise quanto aos seus
efeitos em função dos impactos que a UHE causará à beleza cênica da região, objeto dos instrumentos legais
em questão.

Em resposta, a PROGE esclareceu que a Licença Prévia emitida não se constitui num Ato
Jurídico Perfeito e que, portanto, a referida legislação deveria ser considerada na continuidade do processo
de licenciamento.

Após o questionamento formulado pelo empreendedor, a PROGE encaminhou o processo para
análise na Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente.

No entanto, em 26/04/99, a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG encaminhou cópia da
Lei n° 092/99 de 26/04/99 que revoga a Lei Municipal n° 080/98.

Em 24/05/99, a PROGE emitiu Parecer sugerindo o prosseguimento do licenciamento, por ter
sido superada a questão levantada.

Apesar disso, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA de Salto da
Divisa tem se manifestado contra o empreendimento e solicitou ao IBAMA a revisão da concessão da
licença prévia de forma a preservar conjunto paisagístico da Cachoeira do Tombo da Fumaça.

O empreendedor entregou documentação referente ao atendimento das condicionantes da
licença prévia e parte do Projeto Básico Ambiental, que ainda não foi analisada.

C \PSLW/NOTAS/l rAKElil OOC
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Proe.ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
CNPJ-02 397 080/0001-96 RuW- -$=^-

Salvador, 22 de março de 1999
01/DT

Ao

Centro de Recursos Ambientais do Estado da Bahia - CRA

At Dr. Ronaldo Martins

Gerente de Avaliação e Controle

Prezado Senhor

Estamos em andamento com o licenciamento ambiental do Aproveitamento
Hidrelétrico de Itapebi, Processo CRA N° 990000105/2, visando a concessão da
Licença de Implantação.

Como descrito nos estudos até então realizados (EIA-RIMA, ALA e outros), o
empreendimento se constitui na construção de uma hidrelétrica no rio Jequitinhonha.
em áreas do município de Itapebi. Para tanto, será formado um lago, com
aproximadamente 6.000 ha atingindo terras dos municípios de Itapebi, Itagimirim e
Itarantim, no Estado da Bahia, e Salto da Divisa no Estado de Minas Gerais

Trata-se, portanto, de um empreendimento com características regionais.

A Licença de Localização foi concedida pelo CEPRAM através da Resolução 1472
de 25 de julho de 1997 e, posteriormente, o IBAMA concedeu a Licença Prévia
020/97, baseado no caráter regional acima citado.

Ressalte-se ainda que, através do Ofício n.° 01480/97 - IBAMA/DIRCOF de
18/11/97, o IBAMA informou que iria assumir o processo de licenciamento ambiental
do AHE Itapebi. Tal determinação foi reforçada à COELBA quando em visita aquele
órgão no início deste ano.

Em vista do exposto, solicitamos esclarecimentos de V.S. quanto a necessidade
deste CRA conduzir o processo de obtenção da Licença de Implantação do AHE
Itapebi junto ao CEPRAM, uma vez que o IBAMA se posicionou como único
condutor do licenciamento ambiental deste empreendimento.

Atenciosamente

Afranio Benjoino Gavião
Diretor Técnico
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RESOLUÇÃO N.° 1472 DE 25 DE JULHO DE 1997
Autoriza a emissão da Licença de Localização paia o cmprecndimenlo AHE - Itapebi
- aproveitamento hidrelétrico de Itapebi. à EPB - Empresas Petroquímicas do Brasil,
localizada no município de Itapebi.
O CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEPRAM, no uso de suas
atribuições c, tendo cm vistao que consla no Processo n.°960000646/6,

RESOLVE:

Art. I.° Autorizar a emissão da Licença de Localização, válida por 2 (dois) anos, à
EPB - Empresas Petroquímicas do Brasil, integrante do grupo Odebrecht S. A, inscrita
no CGC/MF sob n.° 13.204.698/0001-09, relativa ao empreendimento AHE
Aproveitamento Hidrelétrico, localizado no município de Itapebi, para implantação de
uma UsinaHidrelétrica, mediante o cumprimento dos seguintes condicionamentos:
I. apresentar projeto executivo do empreendimento, assim como. o projeto completo
de esgotamento sanitário, rede de águas pluviais, abastecimento de água e resíduos
sólidos do canteiro de obras;

2 apresentar, em conformidade como exposto no EIA (6/1 a 6/38), o plano de atuação
para execução c acompanhamento dos seguintes programas ambientais: a)
monitoramento piezométrico; b) proteção das margens do rcscrvatóiio e recuperação
de árens degradadas; c) monitoramento linmológico e da qualidade de água; d)
interferência com direitos de mineração; c) monitoramento sismológico; 0
monitoramento hidrossedimcntológico: g) monitoramento e conservação da ictiofauna;
h) consolidação de unidades de conservação (conforme Resolução Conama n.° 02/96);
i) limpeza da bacia de acumulação; j) comunicação ambiental; k) remanejamento e
monitoramento da população diretamente atingida; I) saúde pública; m) salvamento do
patrimônio arqueológico pré-histórico e histórico cultural; n) redimensionamento e
relocação da infra-estrutura; o) monitoramento da fauna - readaptação;
}. identificar as espécies da fauna, que sejam vetores c reservatório de doenças que
possam desencadeai ciclos de endemias na áica de influencia direta do
empreendimento, com elaboração de uni programa de controle c ação preventiva;
•I identificar a ictiofauna do Rio Jequitinhonha, na área a ser afetada pelo
empicondimento, não apenas no tocante aos estudos sistemáticos, principalmente sobre
a biologia Irepiodução. alimentação, crescimento) c. aos aspectos comportanieiitais
(migração);

5 realizar estudos que definam os eventuais sítios de reprodução alimentação, além da
época, distância e as rolas migratórias das possíveis espécies que fazem piracema;
6. definir o grau de efetividade da barreira do Salto da Divisa na compartimentação
das comunidades de peixes do Rio Jequitinhonha,
7. apresentai proposta para a criação de Estação Ecológica de acordo com a Resolução
Conama n.° 02/96;

8 apresentar estudo para recuperação de áreas degradadas e iccomposiçflo da Mala
Atlântica na área de influência direta do empreendimento e a jusante da barragem.
conforme segue a) preparar levantamento dos remanescentes de Mala Atlântica
visando a iccupeiação de Malas Ciliares na área de influência direta, indicando
estimativas dos recursos necessários para essa proteção-, b) preparar um programa de
apoio c fomento das iniciativas para preservação c recuperação das Malas Ciliares, nas
margens do Rio Jequitinhonha, no trecho compreendido entre a barragem e a ponte da
BR 101, cm acordo com os proprietários das áreas;
9. apresentar a Licença do [bania para desmatamento da área de inundação c, demais
áreas, lais como. a de empréstimo e bola fora;
10. apresentar mapas de vegetação, na escala 1:50000, da área de influencia indireta
do empreendimento c de 1:10000, naárea da bordado reservatório;
11. realizar inventaiio - cadastramento das propriedades (rural c urbano), que deverão
ser subtraídas pelo empreendimento, para que sejam realizadas as negociações de
indenizações,
12. apresentai Parecer Técnico, comendo avaliação das condições estruturais e de
fundação da ponte utilizada para travessia do Rio Jequitinhonha, frente aos impactos
dos possíveis abalos, resultante do processo de desmonte das rochas para construção
da Hidroelétrica de Itapebi, bem como, usos de cargas pesadas;
13. apresentar piojcto de relocação de comunidades das áreas urbanas com todas as
condições básicas de sobrevivência partindo de uma eletiva gestão compartilhada pela
população c. Instituições afins;
14 apresentar plano de transporte de cargas, de acordo com as normas de segurança
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15. criar um programa de mobilização dos trabalhadores c. desmõbilizaçâo de forma
gradativa e ordenada nocanteiro de obras, na fase de implantação;
16. apresentar programa de educação ambiental para as comunidades da área,
diretamente afetada (ADA). pelo empreendimento;
17. realizar cadastramento e apresentar programa social para os tiabalbadorcs rurais,
mceiros. arrendatáriose outros que estão cslabelecidos nas áreas a serem afetadas;
18. apresentar estudode alternativas de mitigação e coiupcnsação, pela submersão dos
tombos do Rio Jequitinhonha, na Cidade de Salto da Divisa - MG', enfatizando os
aspectos do uso aluai da área com turismo e seu potencial futuro, após a implantação
doempreendimento da AlII- / Itapebi;
19 apresentar programa de capacitação e formação de mão de obra, local - regional
paia o seu aproveitamento prioritário, na construção e operação do AHE, em
articulação com escolas técnicas da região;
20. definir a melhor tecnologia cientificamente comprovada de reiirada da fitomassa na
área do reservatório, inventariando lodoo processo,

21. criar comissão consultiva de acompanhamento da Implantação e, inicio de
Operação, composta de Representantes das prefeituras envolvidas, comunidade local e
ONCis, ambientalistas para monitoramento dos impactos sócio-econômicos ambientais;
22. prever uma tomada de água na barragem a ser construída para abastecimento de
água c outra paia irrigação do platôde Itapebi:
23. apresentar estudos para implantação das adutoras de água e para projeto de
imgação referidos no inciso anterior.
Art. 2." Os prazos para cumprimento dos condicionamentos, cslabelecidos nesta
Resolução, quando não previstos, terão seu termo final quando da apresentação do
Requerimento da licença de Implantação.
Art 3." Esta Resolução entrará em vigor nadata de sua publicação
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEPRAM
Em, 25 dcjujho de lí»97

FA~l)5T^À>rromü!D,rAZEVEDO
Presidente em exercício

jDicnc </•-•••'••.- ./' *«# Côrie
, I-Ia/ SI

püé, . :.-.W-P. t>. Ü2H2/97
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ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA *07#> l\J]\jJü

Salvador, 25 de março de 1999
01/PR

CNPJ-02.397.080/0001-96

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

At.: Dr. Eduardo de Souza Martins

Presidente
/Proe.
Rubi. pV

Assunto: Licença de Instalação - AHE Itapebi / rio Jequitinhonha

Prezado senhor

Dando prosseguimento ao licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, Processo IBAMA/MMA N.° 02001.000333/97-04, encaminhamos os documentos
abaixo relacionados em atendimento aos condicionantes da Licença Prévia N.° 020/97, de
18 de novembro de 1997:

• ALA - Auto Avaliação para o Licenciamento Ambiental
• Plano de Ação Ambiental - UHE Itapebi
• UHE Itapebi - PBA - Projeto Básico Ambiental (3 PBA's)
• Projeto UHE Itapebi 450 MW
• UHE Itapebi 450 MW - Estudo de Obra - ago/98 - Canteiros
• Atendimento à condicionante 1.3 da LP-020/97 (Carta EPB de 26/02/98 e

OFÍCIO N.° 155/98-IBAMA/DIRPED/DEREL, de 16/04/98)

De outro modo, considerando que está por se iniciar o período de seca da bacia do
Jequitinhonha - propício para começar as obras de barramento do rio - é que requeremos a
autorização para a instalação do Canteiro de Obras a partir de abril/99 objetivando, desse
modo, permitir o cumprimento do cronograma de execução do empreendimento.

Para o atendimento do pedido acima, informamos que os condicionantes referentes ao
Canteiro de Obras estão sendo atendidos conforme demonstram os documentos em anexo.

Por fim, solicitamos desse Instituto efetuar a análise da documentação ora apresentada,
visando conceder à empresa ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA (sucessora da
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba no processo de licenciamento) a
Licença de Instalação relativa ao Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi.

Agradecemos a atenção dispensada.

Mencioàameprte ]

U
jgusto Tei

Presidente

r^-.

IWJYí
fjDione dfngéUca de .#toú\o Cõitt

r.h-f» de ivi''"

Id.M / iS ' /•' L*/ESt
Portaria n.' 18iJ,9/-P. de 22/12/97
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Grupo IBLRDKOl*

Salvador, 25 de março de 1999
vp - 009

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSVrÁ*TL
RENOVÁVEIS - IBAMA „**» ^\x

At.: Dr. Eduardo de Souza Martins

Presidente

RtA.EBL

Assunto: Alteração de razão social - Licenciamento AHE Itapebi / rio Jequitinhonha

Prezado Senhor

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, em 04 de fevereiro de 1999,
enviou correspondência a este IBAMA com o pedido de mudança da razão social da
"Empresas Petroquímicas do Brasil S/A-EPB" para a "Coelba", no processo de
licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, no rio Jequitinhonha.

Todavia, em janeiro de 1999, conforme lhe faculta a legislação, a Coelba constituiu uma
empresa para ser a responsável pela exploração do AHE Itapebi, que consiste na
construção e operação de uma Usina Hidrelétrica no município de Itapebi, Estado da Bahia.

Neste sentido, solicitamos que seja alterada a razão social do então empreendedor
COELBA para a empresa a seguir discriminada, com o objetivo de obtenção de licenças
ambientais e demais atos junto a essa instituição:

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ-02.379.080/0001-96

Av. Edgard Santos, 300, Bloco B, 2o andar (parte)
Salvador - Bahia

CEP 41186-900

Agradecemos a atenção dispensada.

Ater ament

André Augusto Teixeira
Vice-Presidente

l) 363&3 "Í3



EM BRANCO



MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 036/99 - IBAMA/DIRPED/PALA/PSL

FV». 158
Proe.

Rubi. fc/

Brasília-DF, QJ. de abril de1999.

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento da documentação relativa ao atendimento às condicionantes
da LP n° 020/97, da UHE Itapebi e solicitamos encaminhar mais 5 (cinco) conjuntos dos documentos
para que possamos viabilizar a participação dos demais órgãos envolvidos no processo de
licenciamento ambiental.

Atenciosamente,

htm }J- ypk
Dione Angélica Araújo Corte

Projeto do Sistema de Licenciamento Ambiental
Coordenadora Substituta

ÀSua Senhoria o Senhor,
André Augusto Teixeira
Itapebi Geração de Energia S/A
Av. Edgard Santos, 300, Bloco B, 2o andar
41.186-9000 -Salvador/BA

SAWAV.L4 NORTE-EDIFfclO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO'C", 1* ANDAR -TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
G1/PS199/OFICIOOF036.DOC

FAX(071)362-0373
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Srstema de Controle de Processos e Documentos f**"",-

f-r».

Proe

RuW.

i5<?Encaminhamento de Documento

N* Documento : 10100.001106/99

N° Original: 051/99

Interessado : SENADORA MARINA SILVA

Data: 29/03/1999

DOCUMENTO

IBAMA/PSU

^sunto : SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE OLICENCIAMENTO DA USINA HIDRELÉTRICA ASER
CONSTRUÍDA NA DIVISA DE MINAS GERAIS COM ABAHIA.

ANDAMENTO

De: GABIN

Para : PALA

Data de Andamento: 29/03/1999 10:28:00

Observação: Para informar a Senadora, via este Gabinete. C/C ASPAR e
Presidente.

••

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento dodocumento acima descrito,

be**
>v

VA^jnátbR^e Carimbo

Projeto IBAMA-FIAAJSP
Página:!
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora MARINA SILVA

OF.GSMS N°051/99

MMA- IBAMA

Documento

10100.001106/99-23

GABIN

Data-.^/OS/S^ Prazo: / /

Brasília, 24 de março de 1999.

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, valho-me deste para solicitar informações
sobre o licenciamento de uma Usina Hidrelétrica, a ser construída na divisa de Minas Gerais

com a Bahia, solicitado pela Companhia Energética do Estado da Bahia.

Tal solicitação está sendo efetuada, tendo em vista que existe, na cidade de
Salto da Divisa/MG, um conjunto de cachoeiras e quedas d'água, conhecido como Tombo da
Fumaça, o qual foi recentemente reconhecido como paisagem natural notável, de acordo com
a Lei Municipal n° 080/98, de 27/04/98. Com a construção dessa usina, o lago certamente
cobrirá as cachoeiras do Município de Salto da Divisa, em Minas Gerais.

Assim, diante do exposto e certo da atenção de Vossa Senhoria, tendo em
conta a importância do pleito, antecipo meus agradecimentos.

•

Atenciosamente,

cAilaAAAAcv. &LUXiC\
senadora Marina Silva

Ilm° Sr.

EDUARDO MARTINS

Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - IBaAMA

SAIS - Av. L4 Norte - Ed. Sede

CEP 70800-200 Brasília/DF

OIT)51 doe
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I<fiMinistério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos edaAmazônia Legal - MMA / Pfoc
Insti tu to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IB AMA
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

3
(A<Ç

R1CÉBI

N° Documento:

N° Original:

Interessado:

DOCUMENTO

10100.001175/99

050/99

SENADORA MARINA SILVA

IBAMA/ PSÉT

Data: 31/03/1999

Assunto : SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE O LICENCIAMENTO DE UMA USINA HIDRELÉTRICA A
SER CONSTRUÍDA NA DIVISA DE MINAS GERAIS COM A BAHIA, SOLICITADO PELA
COMPANHIA ENERGÉTICA DA BAHIA.

De : GABIN

4 '̂ara: PALA
Data de Andamento:

Observação:

Projeto IBAMA-FIA/USP

ANDAMENTO

31/03/1999 17:32:00

PARA AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES.

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

ti**—^Assinatura. e.Carimbo

Página :1
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Secretaria Executiva

Ofício n0c£Z /99-CHGAB/SECEX/MMA

n». *i
Proe.

(bèi. w

Brasília,^ de março de 1999.

Senhora Chefe,

Encaminho a Vossa Senhoria para análise no âmbito desse Instituto, Oficio da

Senadora Marina Silva, protocolado nesta Secretaria sob o n° 1802/99-00.

Atenciosamente,

Eleonora Ga.varros~BDerTO Ribeiro-

Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva

A Sua Senhoria a Senhora

Marisa Rotenberg

Chefe de Gabinete do Ibama

Brasília - DF
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Ministério do Meio Ambiente

Secretaria Executiva

Sistema de Gerenciamento e Controle de Documentos

N° de Protocolo: 00000.001802/99-00 Data de Protocolo: 26/03/1999 Hora de Protocolo: 16:12:36
N° do Documento: 050/99 Data do Documento: 24/03/1999

Espécie do Documento: Ofício
Procedência:Senadora Marina Silva

Brasília - DF

Interessado: Senadora Marina Silva

Resumo: Solicita informações sobre o licenciamento de uma Usina Hidrelétrica a ser

construída na divisa de Minas Gerais com a Bahia, solicitado pela Companhia
Energética do Estado da Bahia.

TRAMITES

Data da Tramitação: 26/03/1999 Hora da Tramitação: 16:16:29
Destino: Interno - (SECEX) Secretaria Executiva

Brasília - DF

Tipo de Encaminhamento: O Próprio N° do Documento: Data do Documento: 00/00/0000

Espécie do Documento:

D^jacho:

Pá9lna: 1 (MMA/SAA/CGMI 26)03/1999 16:17:43)
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora MARINA SILVA

OF.GSMS N°050/99

Senhor Secretário,

MMA- IBAMA

Documento
10100.001175/99-46

GABIN

Data:lL/Í_/I5_ Prazo: ' '—

Brasília, 24 de março de 1999.

Com meus cordiais cumprimentos, valho-me deste para solicitar a Vossa
Senhoria informações sobre o licenciamento de uma Usina Hidrelétrica, a ser construída na
divisa de Minas Gerais com a Bahia, solicitado pela Companhia Energética do Estado da
Bahia.

Tal solicitação está sendo efetuada, tendo em vista que existe, na cidade de
Salto da Divisa/MG, um conjunto de cachoeiras e quedas d'água, conhecido como Tombo da
Fumaça, o qual foi recentemente reconhecido como paisagem natural notável, de acordo com
a Lei Municipal n° 080/98, de 27/04/98. Com a construção dessa usina, o lago certamente
cobrirá as cachoeiras do Município de Salto da Divisa, em Minas Gerais.

Assim, diante do exposto e certo da atenção de Vossa Senhoria, tendo em
conta a importância do pleito, antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente,

Senadora Marina Silva

ünA. )íbx1iêm)3 J^lIa - ae.08

Ilustríssimo Senhor

JOSÉ CARLOS CARVALHO
DD. Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Esplanada dos Minisério - BI. B, 5oandar
CEP 70053-900 Brasília/DF

m96*03199
OfTj50.doc

+ /i:DC>
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Ministério do Meio /unbiente dos Recursos Renováveis Hídricos eda Amazônia Legal -MMA
; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Sistema de Controle de Processos e Documentos
M m a Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

N° Documento : 10100.001106/99

N°Original: 051/99

Interessado : SENADORA MARINASILVA

Data: 29/03/1999

Assunto : SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE OLICENCIAMENTO DA USINA HIDRELÉTRICA ASER
CONSTRUÍDA NA DIVISA DE MINAS GERAIS COM A BAHIA

ANDAMENTO

De: GABIN

Para: PALA

ta de Andamento:

Observação:

29/03/1999 10:28:00

Para informar a Senadora, via este Gabinete. C/C ASPAR e
Presidente.

. RECEBI
Qh 0± / q<\

IBAlvíÃ/PSL

Projeto IBAMA-FIA/USP

•

-

Assinatura da Chefia doía) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

yt*
ter

i,.i^/rL-^'M

^SP*^»* Carimbo

Página :1
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora MARINA SILVA

OF.GSMS N°051/99

Senhor Presidente,

MMA- IBAMA

Documento

10100.001106/99-23

GABIN

Data:-# /0S/3^_ Prazo: / /

Brasília, 24 de março de 1999.

Com meus cordiais cumprimentos, valho-me deste para solicitar informações
sobre olicenciamento de uma Usina Hidrelétrica, a ser construída na divisa de Minas Gerais
com a Bahia, solicitado pela Companhia Energética do Estado da Bahia.

Tal solicitação está sendo efetuada, tendo em vista que existe, na cidade de
Salto da Divisa/MG, um conjunto de cachoeiras equedas d'água, conhecido como Tombo da
Fumaça, oqual foi recentemente reconhecido como paisagem natural notável, de acordo com
a Lei Municipal n° 080/98, de 27/04/98. Com aconstrução dessa usina, o lago certamente
cobrira as cachoeiras do Município de Salto da Divisa, em Minas Gerais.

Assim, diante do exposto e certo da atenção de Vossa Senhoria, tendo em
conta a importância dopleito, antecipo meus agradecimentos

Atenciosamente,

inaSTÍvatSenadora Mann

Ilm° Sr.

EDUARDO MARTINS
Presidente doInstituto Brasileiro doMeio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBj\MA
SAIS - Av. L4 Norte - Ed. Sede
CEP 70800-200 Brasília/DF

Ofu5l.doc
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ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
CNPJ-02.397 080/0001-96

., L0 PALA

FBDTOC LON.o^^
e.e DATA„9../Ü-^Salvador, 07 de abril de 1999 FLS.

03/DT (\J[JC~D
,., —•" Ualnatu"

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

At. Dra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora Geral do Programa de Análise e Licenciamento Ambiental

Assunto: Documentação de Licenciamento do Aproveitamento Hidrelétrico
de Itapebi - Rio Jequitinhonha

Solicitamos de V.S. a gentileza de nos fornecer cópia de toda a documentação
que originou o Processo IBAMA/MMA N.° 02001.000333/97-04 relativo ao
licenciamento do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, no rio Jequitinhonha,
a fim de permitir a constituição e atualização dos nossos arquivos.

Agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente

Afranio Benjoino Gavião
Diretor Técnico

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENEROIA SA
Av Edgard Santos 300 - Bloco B - 2* andar

Salvador-Bahia CEP 41188-900
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ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA

CNPJ-02.397.080/0001-96 D,RpE

Salvador, 07 de abril de 1999
02/DT

proc.

FLS. DATA_l/íi./93
Í\A^2 -

Aislnaluia

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA

At. Dra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora Geral do Programa de Análise e Licenciamento Ambiental

Através de correspondência datada de 22/03/99, anexa, solicitamos ao CRA-Centro
de Recursos Ambientais do Estado da Bahia esclarecimento sobre os procedimentos
que este órgão iria adotar quanto ao licenciamento do Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, tendo em vista a Resolução do CONAMA 237/97 e o Ofício IBAMA/DIRCORF
n.° 01480/97, de 18/11/97, afirmando que o IBAMA assumiria o licenciamento do
referido empreendimento.

Entendemos que, por se tratar de empreendimento com impacto regional, a
condução do processo de licenciamento do AHE Itapebi deverá estar sob a
responsabilidade única e exclusiva do IBAMA, conforme determina a legislação
ambiental vigente. Por outro lado, acreditamos que seria importante - uma vez
ratificada a exclusividade da condução pelo IBAMA - a participação de um técnico do
CRA na equipe de licenciamento desse instituto, nesta fase de instalação, para que o
órgão ambiental da Bahia ficasse a par de todo o desenvolvimento do processo.

Encaminhamos a cópia da Licença de Localização concedida através da Resolução
CEPRAM n° 1472/97, com base em Parecer Técnico e análise do EIA - RIMA do
empreendimento, realizados pelo CRA e que compõem o Processo n ° 960000646/6
no referido órgão. Considerando que a maioria das condicionantes dessa licença
consta também da LP-020/97 do IBAMA, seria oportuno que nos informe quais os
procedimentos que deveremos adotar para atender as solicitações do CRA.

Diante do exposto, solicitamos informar-nos a qual órgão ambiental caberá, e se de
forma exclusiva ou não, a condução do licenciamento do AHE Itapebi. Estando a
cargo apenas do IBAMA, seria recomendável comunicar essa decisão ao CRA e de
como será a participação do mesmo no processo.

Atenciosamente

Afranio benjoino
Diretor Técnico

avião

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av Edgard Santos 300 - Bloco B - 2* andar

Salvador-Bahia CEP 41186-900
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DEINCENTIVO À PESQUISA EDIVULGAÇÃO - DIRPED
PROGRAMA DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PALA

FAX N" 061-316-1306

SAIN - Av. L4 Norte, Edifício SEDE do IBAMA Bloco C - CEP70800-200 - BRASlLIA/DF- FONE: 0613161292

DESTINATÁRIO: Silas Rondeau Cavalcanti Silva

Eletronorte

N° DE FAX: 3281566 DATA: 16/04/99

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 02 N° DO DOCUMENTO: 062/99

Prezado Senhor,

Incumbiu-me o Senhor Presidente Substituto do IBAMA, Dr. Antônio

Sérgio Lima Braga, de encaminhar a Nota Informativa n° 25/98, anexa, acerca do
Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi.

G:\PSLWAX\FX062 DOC

Atenciosamente,

Alberto C

Projeto do Sistema de
Coor

ula

mento Ambiental
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA Li
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE INCENTIVO À PESQUISA E DIVULGAÇÃO

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 25/98 - IBAMA/DIRPED/PALA

Assunto: Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi

Data: 16 de abril de 1999

1. Introdução

Tendo em vista o IBAMA estar licenciando o Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, o Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental-CODEMA de Salto
da Divisa/MG, encaminhou, para conhecimento, a Lei Municipal 080/98 e a Resolução 01/98,
ambas posicionando-se contrárias à descaracterização das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, Canta
Galo e adjacências, declarando-as como áreas de paisagem natural.

2. A Hidrelétrica

A Usina Hidrelétrica de Itapebi destina-se à geração de energia a ser inserida no
sistema de transmissão da CHESF, visando atender a demanda da EPB e de outras empresas do
Pólo Petroquímico de Camaçari/BA.

A Usina, a ser implantada no rio Jequitinhonha, terá seu barramento próximo ao local
denominado Cachoerinha/BA, a 8 quilômetros a montante da cidade de Itapebi/BA e a 118
quilômetros da foz, no Oceano Atlântico. O limite do reservatório atinge, parcialmente, o município
de Salto da Divisa/MG, a montante do eixo, localizado na fronteira dos Estados da Bahia e Minas
Gerais.

Pelo fato do empreendimento ser de caráter regional, uma vez que localizar-se-á na
divisa de dois Estados, a competência do licenciamento ambiental é do IBAMA, que já concedeu a
Licença Prévia n° 020/97 em 18 de novembro de 1997, ouvindo os OEMAs dos respectivos
Estados.

3. Relação entre o projeto e as cachoeiras mencionadas nos instrumentos legais

É importante ressaltar que, de acordo com o EIA/RIMA analisado, algumas cachoeiras
localizadas no Município de Salto da Divisa/MG serão afetadas pela UHE de Itapebi.

Considerando, no entanto, que as referidas lei e resolução foram instituídas após a
formação do processo de licenciamento ambiental, que tramita nos órgãos ambientais competentes
desde maio de 1996, encaminhamos o Processo à Procuradoria Jurídica do IBAMA/PROGE, para a
análise quanto aos seus efeitos em função dos impactos que a UHE causará à beleza cênica da
região, objeto dos instrumentos legais em questão.

Em resposta, a PROGE esclareceu que a Licença Prévia emitida não se constitui num
Ato Jurídico Perfeito e que, portanto, a referida legislação deveria ser considerada na continuidade
do processo de licenciamento.

Após o questionamento formulado pelo empreendedor, a PROGE encaminhou o
processo para análise na Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente.

O IPSL9WNOTA&1TAPEB1 DOC
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ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
CNPJ-02 397.08070001-96

Salvador, 15 de abril de 1999
04/DT

AO

RECEBI
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IBÃMA/PSL
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

At.: Sra. Dione Angélica Araújo Corte
Projeto do Sistema de Licenciamento Ambiental
Coordenadora Substituta

Assunto: Licença de Instalação - AHE Itapebi / rio Jequitinhonha

-

Em atendimento ao solicitado no OFÍCIO N.° 036/99-IBAMA/DIRPED/PALA/PSL, de
01/04/99, estamos encaminhando mais 5 (cinco) conjuntos dos documentos listados
abaixo, relativos ao pedido da Licença de Instalação do Aproveitamento Hidrelétrico
de Itapebi.

• ALA - Auto Avaliação para o Licenciamento Ambiental
• Plano de Ação Ambiental - UHE Itapebi
• UHE Itapebi - PBA - Projeto Básico Ambiental (3 PBAs)
• Projeto UHE Itapebi 450 MW
• UHE Itapebi 450 MW- Estudo de Obra - ago/98 - Canteiros
• Atendimento à condicionante 1.3 da LP-020/97 (Carta EPB de 26/02/98 e

OFÍCIO N.° 155/98-IBAMA/DIRPED/DEREL, de 16/04/98)

Atenciosamente

AfrarrrcrBenjoino Gavião
Diretor Técnico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

SALTO DA DIVISA/MG
AV. ALZITON PEIXOTO, 72 - CENTRO - SALTO DA DIVISA/MG

TEL/FAX (033 725-1110)

Salto da Divisa / Minas Gerais

26 de Abril de 1999

N° DE PÁGINAS . 002 (INCLUINDO GSTA)

ATT : ROSA HELENA ZAGO ELOF

COORDENADORA GERAL - IBAMA
PROGRAMA DE ANÁLISE E LENC. AMBIENTAI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTO DA DIVISA/MG

AV. AÍRTON PEIXOTO, 72 -CENTRO -SALTO DA DIVISA/MC
TEL/FAX (033 725-1110)

LEIN0 092/99

REVOGA A LEJ MUNICIPAL N" 080/98.

tanta APROVA^? ^^ ?? fü*0 DA DIVlSA' ** ™* ******legais, Al ROV A, eeu, Prefeito Municipal SANCIONO aseguinte Lei

Art. )V Pica revogada a Lei Municipal n° 080/98, em todo oseu teor.

revogadas às disposiçõesArt. 2<V- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
em contrario. v '

Salto da Divisa/MG, em 26 de Abril de 1999

/fwm/im,
Joaquim Abagaró cie Oliveira"

Prtifçito Municipal

A

173
Proa.

I Ruw. K/
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SECRETARIA MUNICIPAL nP POii^Ar*^ «...

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CODEMA - CONSELHO MUNICIPAL DÊ DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Au . Oem.nU KMM, U6 - Barro fma - SMU a» mv...,Ma - «p M925-000

Of. 10/98

Salto da Divisa - MG. 30 de abril ae 1999.

Re».. Soucitaçãc cópia de Licença AmD.ental

lima. Sra. Rosa Zago
DD. Chefe do PALA
IBAMA

Venho por meio deste, sol.c.tar de V Sa„ oenvio de copias de
processo de ücenciamento Ambiental do Aproveitamento H,çreletnco de
Itapebi - BA. a este CODEMA (ped.do de Licença de Instalação e gemais
documentos pertinentes).

Nossa solicitação se fundamenta nc fato de tratar-se de assumo
de nosso interesse, visto que, o município de Salto da D.v.sa será
potencialmente atingido pelo empreendimento acima Citado, oque nos .mpoe
conhecimento e acompanhamento detalhados do processe

Aienc csar-neme

VANOCRLEY NICOLAU GOMES
presioenie em •««ciclo ac CODEMA

£ ali o da Dn na • MG

Pb. HH
Proo.

!RuU- ^

05/0

05/05
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CODEMA-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Ru. Ct.rl.MH M.rt.n.. ,« - Bjrrc P-eto - SíUo d. DuiuMS - «p M) 92Í-00O

Exma. Sra. Rosa Zago
DD. Chefe do PALA

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE ERECURSOS RENOVÁVEIS

?nS2?lh° ,MunÍCÍpal de Desenvolvimento Ambiental de Salto da Divisa -
CODEMA. crgâocrtaaopeia Lei Muniopai 066/97 06 05/07/97 q* («2 entre outras a
'JZ^T0'* °e aônt-r,cia'' <.«a'qu« afloraçáo que promova impaac o. desequilíbrioambiental. cons.aerar.do que oEIA/RIMA do Aprove.tarr.er.to Hdreletnco de SJSba a
woonnudo em Cacncemnna r..tópeo,.BA) com «paaaade de gera^oe S5 MVV í
Conjunta Pd.sag.suco oas Cacnoeras do Tomoò aa Fumaça locM~Kfo r* R
^nhonha. ôn, Sano aa D,v,Sa.,UG (pag. 23 de RIMA e pàg ^/30 do EU e
^pendência da SEMAD/MG em anexe» considerando que a hcença P-t,a
conceeda peio httn Bras.ie.ro do Me.o Amante • dos Rec X£ Na-ía»
Renováveis - :BAMA em seu item 2113 anexo, centram oeia/RiMU ro'«Sn" a
p^rvaçao oas pr,nc,pa,s quedas ao Tcmao da Fumaça - R,o equSnha
censurando que as Cacnoe.ras do Tombo da Fumaça se revíste* de ,™ rSco e
P£a0»«° (Anexos Resc-ução 001/96 - CO0?MA EditS cteiKflSS ti
l^mmm ao «PHA/MG. Aoauo-assmaaos Relatório ac lEF/MG] SoCSeSff que
«í° o^, 1 ^ °a re9'a0 aSÊr ,mPaclada <^g. «21 do EIA ane.xo; eque nâo s£!aí!raC°:T1^^ como se oara aassis.enca asauca da popu!SCáo durante eaoSaoora aa barragem consioeranao que não na garanuas ria* de como 31 iífo
2fí£22 J^«W««»n«o: consiaeranco que alem do Cortjuàto P»**J£
SSSSS £22? a& FJf,ISÍ,S «"P™*™* POderã afetar cCa,s JfS
P8a Lei?aS3 Es?lTr ° 'X ,Crnbad0 MmC Patnrnòni0 hiS,órcc Mun'̂ 'peia Lei Cj69j „ne». cons.oerar.oo que aianle das contradições entre LlA/R,MA H

CCdSa LiLiS £ r n° mMÍtípM> de S3,,° °a D,viSa cons.oe.andc £e oCODEMA a* oaito aa Dlv,sa nao esta senoo ouvice nc processe d* Iflncamanio do

ÍLELm! . 9! competentes oos mun.dp.os envolv.<fos no procedimento oeIcenc.amen.c. cons-deranao que o CCDEMA de Salto Qa D.visa Es oa «2
raTSüÜ,001*8 ^ Sc POS,C'0nCu a*«*««"S" «° CachouIo TomS
S? a^e**rvar ° Cor"ür,!° P**>9isfco aa Caçara do Tombo aa FuLça oC*s S
empreanamenio sejam d,r,miõas. %

Sano ca Divisa - MG 30 de abril de 199&

Assinam memoros ao CODEMA:

rW?
VANDEÍtEY MCOLAU GOMES
presidente em exercício ao CODEMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CODEMA-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Rua Cemanu Uanln.. I» tfJr,o .Veto - Sílle ar Div.iia.MC - up 39.925-Ü00

Exma. Sra. Rosa Zago
DD. Chefe do PALA

IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MCIO AMOIENTE ERECURSOS RENOVÁVEIS

0 Concollui Municipal de Deaenvoiv.m.Mtú AmUfeiUI dc Salto da Divisa -
CODEMA. orgao crraao pela Léi Municipal 066,57 de 05-07/97 qiJÊ ,6m er)VS 0jlras a
competência em rtAroincieí qualu.uw alteração que promova .mpacto ou aesecu.iibrio
HfMwirtnl. considerado qu« 0 ElArftlMA ao Aprowuamonto HidreHMr.ee de lapee /9A „
ser ommjkM em Cacnoe,r.nrw (napeb.-BA, com eapacaade oe y«rHtSo de 37^ MW *
vida m.i projetada para 60 ano», não prevê a submersão aas princ.pas cacnr-r-.<as ao
Conjunto •Paisagístico aas Cachoeiras do Tomco aa Pumaca ioeei.*aoc no Rio
Jéquitmnonha. em Salto aa Divisa-MG (pág. 23 do RIMA e pág 5/3r co 'Ia e
côírsEpendcnc.Q aa SEMAD/MG em anexo) GúMnJ*«ido que a Licença Prévia
concfitlirtó paio Instituto Brasileiro do Maa Amb.ortc e doa Recursos Naturais
Ronovfivoia - IBAMA em s*u um 21^3 minu. uun.Ua o EIA/RIMA no tocante a
preservação cas principais quedas do lorrtDo a;, l-urnaça - Rio jeabn.nh.inha
rntiMlPmnda que as Cachoeiras do Tomoo tia fume-ça a? revestem aá v.a!cr !.uitóliu, 0
pa.sagi5i.tt (*m«m Resg-uçac 001/98 - COfJtMA Edilai de Not.ficac8o ae
lambanifintn hn iFPHA»MG. Ab«1ro.as..naoo< R#iaiâno no lEF/MCi: considsfenee aun
aConstrução de Aproveitamento H.iJtaJôlfiee e> ita^*b, #ij,w f^, t-íü(l doenças arê
eman aesconhe&oa; Ca região a ser impaclada (pàg 5.'21 do EIA anexo) e que nSo se
sdütí com segurança como se dará a assistência a saúqe da população duranta » após
h ixn m mimoritt .•.,il-..,i-t.i.üu. Mu# nao nfl aaroflfiou mui» u* iwuw <•• j«á ..
ressarc.mento/eoíTip^nsayWdenioraaoíes.pescado.es lavade.ras extraioresdc are**
pedra «ungidos pelo empreenairromo: cons.aarar.ao que alam do C^iunit, Pawgfifeo
StSEFS? c° TornD&<1& Fuma^ • «nprtw-iüHfwsrto Poawa afeta- oCais oe PedraConcruidci Por Eaoravoa ns século XIX u-nt-du uumu Patr.ntnlo his.ò,^ Mun.apai
pola lmfl^03 anexe: ronaiclerando que dum* duG ccnusigv.-osB entro üA/Hima - a
Leença Pre„a «O IBAMA não se saoe onumero eárea r«al aser .nundada pelo lago do
?nnpSr° °l í**'^"* nc fnunicpo de Sailo aa D.visa conadorande que o
&mw««nairneniu omhnrs oparegrefo 1" do Art 4" aa ReaoluyJu.<< m da 1S>/1 -;<" - g«
CONAMA - conselho Naocnai oo Meio AmDiente estaDeleça a poss.u.l.dade de emissão
ae par*:*,- ooc òrgaoo ocmpotenies 4es munif.i^,-,* „, „..|vl.Jos I1U -urocedlmemo oe
lvenciamer«o- ccns.deranao que o CODEMA de Salto ca D.v.sa através de sua
KôSQ.i.Cr.r, Odl/fia annrr. se posicionou a dascarac.enzsçao coo Cochoóira» a- Tsmlw
«Ftinrmça. raqu.r Ss VS^, ,,h,s^ üe L^,%S P%1, çoncedte paa iFiAMA de
'ormi dpreservar oConjunto Ps:segist,co da Cac.w,d do Tomtx, aa Fumaça o Ca.s ae
Fearâ ^j^ preservados, os direaos aos atingidos esjam kcndidos * as dt/wdas saôm o
empreendimento se/am cir,midôs

Sa;io aa Divisa - MG 30 oe aonl ae 1999

Assinam memoros ao CODEMA:

VANDEljtLEY NICOLAU GOMES
pies.aertte em exercício ao CODEMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 677/99-IBAMA/DIRPED/PALA

Fte.

Proe.

Rubi.

m

Brasília-DF, 05 de maio de 1999

Prezado Senhor,

Em continuidade ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi
informamos que o Consórcio Itapebi Geração de Energia S.A. apresentou ao IBAMA
parte da documentação relativa ao atendimento das condicionantes da Licença
Prévia n° 020/97, expedida pelo IBAMA em 18/11/97.

No entanto, o fato da competência deste licenciamento recair sobre o
órgão federal, não impede que o processo prossiga o seu curso por meio de uma
saudável parceria entre este Instituto e os órgãos estaduais de meio ambiente.

Neste sentido, estamos encaminhando cópia da documentação acima
mencionada para análise e manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, para que
possamos conduzir o processo de licenciamento ambiental nos moldes previstos na
legislação ambiental vigente, ou seja, após considerar o exame técnico procedido
pelos órgãos ambientais dos estados envolvidos.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Alberto C

Programa de Análise e
aula

heiamento Ambiental

Coordenador-Geral Substituto

À Sua Senhoria o Senhor,
Fausto Antônio de Azevedo

Diretor Geral do Centro de Recursos Ambientais - CRA/BA
Rua Rio São Francisco, 01 - Mont Serrat

40.425-060 - Salvador/BA

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE 00 IBAMA S/N, BLOCO "C", 1oANDAR - TEL: (061)316-1290- FAX: (061)316-1306
G:\PALA99\OFICIO\OF677.DOC
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 678/99-IBAMA/DIRPED/PALA

j**• fcy

Brasília-DF, 05 de maio de 1999

Prezado Senhor,

Em continuidade ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi
informamos que o Consórcio Itapebi Geração de Energia S.A. apresentou ao IBAMA
parte da documentação relativa ao atendimento das condicionantes da Licença
Prévia n° 020/97, expedida pelo IBAMA em 18/11/97.

No sentido de conduzir o processo de licenciamento ambiental nos
moldes previstos na legislação vigente, isto é, considerando o exame técnico
procedido pelos órgãos ambientais dos estados e municípios envolvidos, estamos
encaminhando cópia da documentação acima mencionada para análise e
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

À Sua Excelência, o Senhor
José de Souza Santos
Prefeitura Municipal de Itapebi
Rua Otham Cachoeira Costa JS/N - Centro
45.855-000 - Itapebi/BA

Alberto Cosia de Paula

Programa de Análise e Liceneiámento Ambiental
Coordenador-Geral Substituto

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C, 1o ANDAR - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
G:\PALA99\OFICIO\OF678 DOC
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 679/99-IBAMA/DIRPED/PALA

Pte.

Proe.

Rubi.

m

Brasília-DF, 05 de maio de 1999

Prezado Senhor,

Em continuidade ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi
informamos que o Consórcio Itapebi Geração de Energia S.A. apresentou ao IBAMA
parte da documentação relativa ao atendimento das condicionantes da Licença
Prévia n° 020/97, expedida pelo IBAMA em 18/11/97.

No sentido de conduzir o processo de licenciamento ambiental nos
moldes previstos na legislação vigente, isto é, considerando o exame técnico
procedido pelos órgãos ambientais dos estados e municípios envolvidos, estamos
encaminhando cópia da documentação acima mencionada para análise e
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Ate

À Sua Excelência, o Senhor
Joaquim Abagaro de Oliveira
Prefeitura Municipal de Salto da Divisa
Rua Tereza Cristina, 44 - Centro

39.925-000 - Salto da Divisa/MG

Alberto Costa de Paula
Programa de Análisee Licenciamento Ambiental

Coordenador-Geral Substituto

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C", 1oANDAR - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
G:\PALA99\OFICIO\OF679DOC
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 676/99-IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 04 de maio de 1999

Prezado Senhor,

Em continuidade ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi
informamos que o Consórcio Itapebi Geração de Energia S.A. apresentou ao IBAMA
parte da documentação relativa ao atendimento das condicionantes da Licença
Prévia n° 020/97, expedida pelo IBAMA em 18/11/97.

No entanto, o fato da competência deste licenciamento recair sobre o
órgão federal, não impede que o processo prossiga o seu curso por meio de uma
saudável parceria entre este Instituto e os órgãos estaduais de meio ambiente.

Neste sentido, estamos encaminhando cópia da documentação acima
mencionada para análise e manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, para que
possamos conduzir o processo de licenciamento ambiental nos moldes previstos na
legislação ambiental vigente, ou seja, após considerar o exame técnico procedido
pelos órgãos ambientais dos estados envolvidos.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

$osa Helena Zago Loes "\
Programa de Análise e Licenciamento Ambiental

Coordenadora-Geral

À Sua Senhoria, o Senhor
Morei Queiroz C. Ribeiro
Gerente da Divisão de Infra-estrutura de Energia e Irrigação
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM
Av. Prudente de Morais, 1671 - 3o andar - Santa Lúcia

33380-000 - Belo Horizonte/BH

SAIN AV. L4NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO V, 1oANOAR - TEL: (061)316-1290- FAX: (061)316-1306
G:\PALA99W3FICIO\OF676DOC
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 683/99-IBAMA/DIRPED/PALA

PI*. i8\
Pno.

, ^_J

Brasília-DF, 05 de maio de 1999

Prezada Senhora,

Em continuidade ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi
informamos que o Consórcio Itapebi Geração de Energia S.A. apresentou ao IBAMA
parte da documentação relativa ao atendimento das condicionantes da Licença
Prévia n° 020/97, expedida pelo IBAMA em 18/11/97.

Neste sentido, estamos encaminhando a documentação anexa que
contém dados gerais sobre o empreendimento e seu processo de licenciamento, bem
como o Plano de Ação Ambiental que traça diretrizes gerais para os Programas que
serão detalhados posteriormente.

Solicitamos a manifestação, no prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos
Programas afetos a esse Instituto.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rosa Helena Zago Loes
Programa de Análise e Licenciament

Coordenadora-Geral

Ambiental

À Sua Senhoria, a Senhora
Célia Maria Corsino

Diretora do Depart. de Identif. e Documentação - IPHAN
SBN Quadra 02 Ed. Central Brasília - 2oandar
70.040-904-Brasília/DF

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO I8AMA S/N, BLOCO "C", 1*ANDAR - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
G:\PALA99\OFICIO\OF683.DOC
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Pia. IgJL
Proe.

Rubi. tf

OFICIO N° 047/99-IBAMA/DIRPED/PALA/PSL

Prezado Senhor,

Brasília-DF, 30 de abril de 1999

Acusamos o recebimento de cópia da Lei n° 092/99, da Prefeitura Municipal de
Salto da Divisa que revoga a Lei Municipal n° 080/98.

Assim sendo, daremos continuidade ao processo de licenciamento ambiental da
UHE Itapebi.

Informamos, em resposta ao documento 02/DT, de 07/04/99, que conforme
preconiza a legislação ambiental vigente, a competência do licenciamento ambiental do
empreendimento é federal e que este Instituto procederá ao licenciamento após considerar o
exame técnico procedido pelos órgãos de meio ambiente dos estados envolvidos.

Assim sendo, esclarecemos que toda e qualquer documentação deverá ser
encaminhada em 5 (cinco) vias, a este IBAMA, que por sua vez a enviará aos órgãos
envolvidos no processo.

Esclarecemos ainda que a LP 020/97, emitida pelo IBAMA incorporou as
licenças anteriores emitidas.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Atenc

A Sua Senhoria o Senhor,
Afrânio Benjoino Gavião
Itapebi Geração de Energia S.A.
Av. Edgard Santos 300 Bloco B 2oandar
41.186-900 Salvador/BA
Fax: (0711362-0373

Alberto CõfríTâe Paula

Projeto do Sistema de Licenciamento Ambiental
Coordenador

SAIN AV.L4 NORTE-EDIFÍCIO SEDE DO BAMA S/N, BLOCO "C", 1°ANDAR -TEL(061)316-1290- FAX: (061)316-1306
G:\PSL99\OFICIO\OF047.DOC
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Ministério doMeio Ambiente dosRecursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA <.
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO ^CA,X^cb -^^

M M A

N° Documento: 10100.001766/99

N" Original: 097/99

Interessado : SECRETARIA EXECUTIVA DO MMA

Data: 12/05/1999

|3 os.°i^

^ JCOvaa: <-cu

Assunto : ENCAMINHA OF/N° 043/99-GE, DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

De: GABIN

Para : PALA

ty» de Andamento: 12/05/1999 11:15:00

ANDAMENTO

Observação: Para as providências pertinentes.

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura è Carimbo

O"

iv 03

A
urJ?

\ VA

Projno IBAMA-FLA/USP Página :1
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Ofício n°

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA EXECUTIVA

/99-CHGAB/SECEX/MMAO??

MMA- IBAMA
Documento

10100.001766/99-22
GABIN

Dala:_H/j25/^_ Prazo:

-•-

í'8T

fe-

/ /

Brasília, ^-^ de maio de 1999.

Senhora Chefe,

Encaminho para conhecimento e análise desse Instituto, Ofício n° 043/99 - GE
do Governador do Estado da Bahia, conforme o despacho do Sr. Secretário-Executivo.

•

Atenciosamente,

Eleonora Galvarros Bueno Ribeiro

Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva

A Sua Senhoria a Senhora

Marisa Rotenberg

Chefe de Gabinete do Ibama

Brasília - DF
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Ministério do Meio Ambiente

Sistema de Gerenciamento eControle de Documentos
N de Protocolo: 00000.002236/99-00

1 Data de Protocolo: 15/04/1999 ^T-Z —
N° do Documento: 041 ~ Hora de Protocolo: 12 18 5

Data do Documento:14/04/1999
Proeedênria-FvMmo n , Espécie do Documento: Ofício (Fax)
rroctoencia. Externa - Governo do Estado da Bahia

Salvador - BA

Interessado: César Borges - Governador
Resumo: NOTA TÉCNICA / USINA HIDRELÉTRICA -

Encammha No,a Técn.ca. oriunda da Agenda Nacional de Energia Elétrica -
Stor:^

Datada Tramitação: 15/04/1999
Destino: Interno - (CHEGAB) Chefia do Gabinete do Ministro

T.po de Encaminhamento:OPróprio N«. do Documento:
Despacho: 4 * ~3X . £"oS* Ca#Lç E8Ptóe do Documento:

'Sina: I

TRÂMITES

Horada Tramitação: 12:23:15

Data do Documento: 00/00/0000

GX-4 m€ C? rf
^;<-mS

ChCa_
Chefe dê Gabinete de

MMeterie de Mel» AülUeUH

O^ké ' ' >alhe
V

Recebido na SECEX

*m JO I tá09

(MMA/SAA/CCMI 15/04/1999 I2:2J:J2

J
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xzsíado da fÓaWia
OAltNCTR

DO
OOVIIN«UU»

M(V . ',."ABIN

Oficio n° 043 /99-GE.
Salvador, 14 de abril de 1999.

Senhor Ministro,

W soo^^fíH

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho Nota Técnica, oriunda da
Agência Nacional de Energia Elétrica ~ ANEEL, com relação a Usina Hidrelétrica Itapebi.
localizada nos municípios de Itagimirim/BA e Salto da Divisa/MG. ao tempo em que
solicito o especial obséquio de seu exame, a fim de que possam ser superados os entraves
existentes à implantação da referida usina.

Agradecendo, antecipadamente, valho-me do ensejo para renovar a Vossa
Excelência as expressões de minha elevada estima e distinta consideração

CÉSAR BOWES
Governador

Excelentíssimo Senhor

Doutor JOSÉ SARNEY FILHO
Digníssimo Ministrode Estado do Meio Ambiente
Br«ffla-DF

frV M
ÍProc.

' Rubi. \KS
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FROft : Panasonic FAX SYSTBI

SEPLftNTEC GASEC

PHONE NO. : Mar. 16 1999 05I32PM P2

AGÍ NOA NACIONAL nE F.NF.RGU EJÍTRJCA - ANKF.I.

NOTA TÉCNICA

USINA HIDRELÉTRICA ITAPEBI
A Questão Ambiental

1Z/MARÇO-1999
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1. INTRODUÇÃO

Estado de Mina» Gerais. . , ,ftApotência instaiada éde 450 MM-g* JJJJO —— B«adoraa de 150
MW cada, gerando uma energia firme de 221.40 MW med.03.

2. HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO

OIBAMA omitiu em 18 de novembro de 1997 aLicença Prévia rf» 020. bem como
ooficio no 148CW7-IBAMA/DIRCOF, referente aos programas de ações ambientais na
u££Si «aseguir, em 16 de abril de 1998. manifestou-se de acordo com aumento da
SiS^uüada 5a UHE Itapebi, de 37S MW para 450 MW, por meto do ofício n
^8-roAMA/DlRPED/DEREL, oqual foi incorporado àLicença Prévia Ambiental. No
licenciamento foram cumprida» toda» aa etapas previstas na legislação.

Oedital de licitaçlo da concessão do Aproveitamento Wdreletrico de Itapebi.
lançado em 31/08/98. Em 09/12/98. oConsórcio COELBA/GUARANIANA fo. declarado
vencedor.

3. FATOS NOVOS

Em 27 de abril de 1998 O Conselho Municipal De Desenvoíviimmto Ambiental Do
Município De Salto Da Divisa. Estado de Minas Gerais, emitiu aResolução 001/98 que
d,spoe sobre apreservação da Cachoeira do Tombo da Fumaça, Canta Gato eadjacências
Na mesma data a Câmara Municipal de Salto da Diviia aprova « o Prefeito Municipal
sanciona a Lei Municipal 080/98, que declara a Cachoeira do Tombo da Fumaça e
adjacências, como área de paisagem natural.

Em 21 de maio de 1998 aPrefeitura Municipal de Salto da Divisa envia oficio ao IBAMA, th
crujaminhando aLei 080/98 eaResolução 001/98, acima citadas, solicitando providências
do órgão no sentido de garantir aproteção das áreas citadas. Vl

Em 29 de dezembro de 1998 aProcuradoria Geral do IBaAMA encaminha parecer jurídico
que é acolhido pela Subprocuradoria de Estudos e Processos informando que, no seu
entendimento, a viabilidade legal da UHE Itapebi fio
akeraçlo/descaracteri2açi0 da cachoeira.

m
Proe.
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FROM : Panasonic FAX SYSTEM PHGNE NO. Mar. 16 1999 05:33PM P4

•

Em 25 de janeiro de 1999 aCoordenaçlo-geral do Programa de Análise eLicencamento
SíicntaVemite ooficio n.« 200/99 - IBANIA/D1RPED/PALA, dando conhec.memo »
empreendedor da Lei Municipal 080/98 oda ResotuçSo 001/98.

4. AÇÕES IMPLEMENTADAS /

Realizou-se reunião, em 11/03/99, entre aDiretoria da ANEEL ea^êncú.do
IBAmX com oobjetivo de buscar uma solução para oPi**"**"^%**«*
acordada apromoção de uma reunião técnica, no decorrer da semana dcJ5-^-™^'^volvendo aCcSbA eoIBAMA. com aparttópaçio da ANEEL visando asuperação
do impasse eprosseguimento do processo de obtenção da Licença de Instalação

Asituação verificada pelos fatos citados no item 3, acima, além de comprometer a
instalação da UHE Itapebi, já licenciada, cria um grave precedente e acrescenta novos
fatores de riscos á implantação de novas usinas de geração elétrica.

/
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| Feam
FUNDAÇÃO ESTADUAL

1no MEIO AMBIENTE

jrjgg-
RECEBi

IBAhAA/PSt

DE: Morei Queiroz da Costa Ribeiro - DtENI

PARA: IBAMA

ATT.: Sra. Rosa Helena Zago Loes
.sz*\~.-^tí- .*.•.•.»;•-;

DATA: 11/05/99

Prezados Senhores,

Como é do conhecimento desse Instituto, o aproveitamento
ITAPEBÍ, projetado para se instalar em território baiano e conr
Estado de Minas Gerais, foi licenciado no nível Federal após
ambientais dos Estados envolvidos.

Portanto a licença Prévia assim concedida teve sustentarão, no caso de Minas

descritas no respectivo EIA/RIMA.

Pe,o exposto, eem razão da <™^C°^^%£^ ™^<°

Patrimônio

"»• loo

Av. Prudente dê Morais, 16711
30 380-000 Belo Horizonte (MG)

Tel: (031)298.6482
Fax: (031)298.6413

Tel.:

j=ax: r^ (061) 316-1306,

hidrelétrico denominado
algumas implicações no

manifestação dos orgàos

íusras r? ==vs - -fc» jcSaíPatrimônio nwtw»w aiw.„~~ , -, —- _ •

dimensões distintas daquelas previstas no EIA/RMApam o
vimos solidar sejamos informados através desse IBAMA,
do oroieto que. uma vez confirmadas prejudicani nossa a

Estado de Minas Gerais,
sobre essas alterações

J/aliaçâo original sobre a
nossa manifestação os

viabilidade amDietud. u* ««•»•«. r •••- rnnF;.A iOPaprognósticos agora indicados no documento do CODEMA local.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

r" <&-
...

K«*»w

Morei Queiroz da Costa Ribeiro
GERENTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTR

DE ENERGIA E IRRIGAÇÃO
UTURA

\MV
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <?mp *.
B«rro Preto - Salto da Dlvj. ,/MG - C8p 39.925-000

Exma. Sra. Rosa Zago
DD. Chefe do PALA
IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE |

Assinam membros do CODEMA:

VANDERXEY NICOLAU GOMES
presidente em exercício do CODEMA

RECURSOS RENOVÁVEIS

=er construido SSK^J^ISnSSrife""V*! "aPebi'BA' a
vida útil projetada para 60 anos nSn nrrT„» = k P J ? e 9eraça0 de 375 Mw e
Conjunto pLagísto^ Cachoes t TorírTrt ° *S P"nCÍpaíS CaChosiras do
Jequi„nhonha. m Salto da D^isa MG ToêJTJ^T^^'^0 n° Rl°
correspondência da SEMAn/Mr ím . WA e paa' 5/30 d0 EIA «
concedia p^ Z.ÍTZZr"*! XSSTj? l£~»u^Renováveis - IBAMA em seu item 9 1, ! AmDiente e d°s Recursos Naturais

rombarnento do IEPHA/MG, Abaixo-assinados, ReEo , £ Q£ S *
dConstrução do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi ood=rá í^J *ZrTZl °' q,
sr drrhec,das da regiâo aser ,n~a^™*$^.l^tsabe, com segurança, como se dará aassistência á saúde ca população durante oaoòs
aobra da barragem; considerando que não há garantias reafs dfcomo se darfo
ressarcimento/compensação de moradores, pescadores lavadeiras extratores de araf«*
ScSssss: TtEeses* cons,derand°«** *° CSnStc ÍT* T°mb0 da Fumaça. ° empreendimento pcderá afetar oCais de Pedra
^ÍT^m^l08^ SHécul°,XIX- tombado como Pa;rimòn'° hwôS Mu "cSpela Lei 036/93 anexa; considerando que diante das contmdições entre EIA/rima a a
I.cença Previa do IBAMA não se sabe onúmero eárea real 1ser inundada peloVaoc do
?ODEMAldSaa,rdfnrÍCa ™™™^ de Sall° «* ^J considerando "£*
PmnrP^^J k 3?° V* Send° OUVldo no Prccesso de licenciamento do
JSSSSí? %n •6m °fa ° Pará9raf0 1° d0 Art 4° da Resoluto n° 237 de 19/12/97 - do
i.ONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente estabeleça a possibilidade de emissão
de parecer dos órgãos competentes dos municípios envolvidos no procedimento de
hcerciamento; considerando que o CODEMA de Salto ca Divisa, através de sua
Kesoluçao 001/98, anexo, se posicionou à descaracterização
da Fumaça; requer de V. Sa. a revisão da Licença Prévia conceaiaa
forma apreservar oConjunto Paisagístico da Cachoeira do Tcmbo da Fumaça oCais de
Pedra sejam preservados, os direitos dos atingidos sejam atendidos e as dúvidas sobre o
empreendimento sejam dirimidas.

Salto da Divisa - MG, 30 de abril de 1999.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO cMP
barro Preto - Salto da Div sa/MG - COp 3S.925-000

GILDAS
Repfesen

ru-^,

WALDEMIR BATISTA DOS REIS
Vep»a<lof represeruante da Câmara

VCl^ALDOrKWTU "
Representante da Polícia Florestal

HILTON MARTINS
Repras/ntaiUi do IMA

DOS SANTOS

fAQUES OLIVEIRA BRANDÃO
vereador representante da Câmara

GONÇALVES DE SOUZA
tante da COPASA

fd fjHuc^ &ok é /ntVo.
ELENITA PEREIRA DA SILVA
^P.e,entante da Assoc do Moradores do Bairro |p,

RuM, JC'

e Adjacente Cansanção

JOSÉ APARECIDO ROCHA
Representante estudantes do curso reg. suplênoh,

LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
Representante da área de esporte A

ANA ALVES DOS SANTOS
M^íento do Cu+Hj,a Popular Sa1

'RILTOM FELIX DE;BOUZÃ V
.p^sentante da Assoc. dos Moradores do Bairro

isent

/ / />- r»oawti, uuí moradores

Sebastião Pinheiro de Moura
Representante da Assoc. dos Moradores do Bairro

Barro Preto

Saudade
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Belo Horizonte, 10 de maio de 1.599.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, anexa, cópia de correspond
para providencias por parte dessa FEAM quanto
relacionados ao AHE ITAPEBI.

Atenciosamente,

Dalva Costa Nonato
Presidente do Grupo de Apoio e Defesa

dos Direitos Humanos - GADDH

f-EAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Att. Sr. Morei Queiroz da Costa Ribeiro
Av Prudente de Morais 1671 - Bairro Santa lúcia
Belo Horizonte/MG

ncia enviada ao IBAMA,
laos fatos destacados e
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Ministério do Meio Ambiente dos Reeursos Renováveis Hídricos e daAmazônia Legal - MMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBA
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

N° Documento

N" Original :

Interessado :

Data :

DOCUMENTO

10100.002145/99

167/99

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

28/05/99

RECEBI

£l/J2£j»L

ÍBAMÁ/PSl

URGENTE
Assunto : ENCAMINHA RECOMENDAÇÃO PR/MG N° 06/99, SOLICITANDO PRONUNCIAMENTO DO

IBAMA EM 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA UHE
ITAPEBI.

De: GABIN

°ara : PALA

Data de Andamento:

Observação:

Projclo IBAMA-FIA/USP

ANDAMENTO

28/05/99 16:00:00

PARA PROVIDENCIAR INFORMAÇÃO À PROCURADORIA, VIA ESTE GABINETE,
OBSERVANDO O PRAZO ESTABELECIDO DE 10(DEZ) DIAS PARA RESPOSTA?

CàJ^íí.

Assinatura da Cbefia,do(aVGABJNQui. $mi*«h W«mW^»»»*
Chefo do QablMU

3ub»iUuU

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,
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MAY-28-99 03:05 PM GAB PROCURADOR CHEFE
«

031 2365601

Proe.
RuW. bc

h

MMA - IBAMA
Documento
10100.002145/99-11
GABIN

D**tUt<JL,J2_ Pra20;

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

OFÍCIO N°-/67 m -PRMG-COTC-ARSC

Belo Horizonte, 28 de maio de 1999

Ref: PAC n. 08112.000391/99-57

Senhor Presidente,

- w T!nd° Cm VÍSta as atribuiÇões institucionais dessa autarquia no
âmbito do licenciamento ambiental da UHE Itapebi, encaminho-lhe a
Recomendação PR/MG n.° 06/99, requisitando-lhe que, no prazo de 10
(dez) dias úteis, V. Sa. se pronuncie sobre seus termos, sob pena serem
adotadas as medidas judiciais cabíveis para assegurar oseu cumprimento

Atenciosamente,

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Procurador da República em Minas Gerais

limo. Sr.

Dr. EDUARDO DE SOUZA MARTINS
MD. Presidente do IBAMA
SAIN Av. L-4 Norte, Ed. Sede IBAMA
Brasília/DF

_/__ /
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!
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

RECOMENDAÇÃO PR/MG N.° 06/99

OMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos do Procedimento

Administrativo Cível n.° 08112.000391/99-57, instaurado com o objetivo de
investigar irregularidades no processo de licenciamento ambiental da UHE
Itapebi, com fundamento no art. 6o, XX, da Lei Complementar n.° 75/93, e

considerando que o aproveitamento de potenciais de energia
hidráulica, por importar no planejamento e execução de obras que causam
sensíveis impactos ambientais, deve ser precedido do devido licenciamento
ambiental,

considerando que o licenciamento ambiental e, por via de
conseqüência, o planejamento executivo de obras de grande porte, deve ser
precedido da elaboração eaprovação do necessário Estudo Prévio de Impacto
Ambiental, exigido nos termos do art. 225, §1°, IV, da Constituição da
República;

considerando que o procedimento do EPIA7R1MA tem por

finalidade precípua estabelecer abrangente eadequado juízo sobre a viabilidade

í
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

ambiental de projetos de obras ou atividades que causem significativo impacto

ambiental;

considerando que, nos termos da Resolução CONAMA n.° 001/86,

para alcançar seus objetivos, os estudos técnicos realizados no âmbito do

procedimento administrativo do EPIA/RIMA deverão necessariamente

considerar todos os impactos ambientais previstos nas fases de implantação e

operação da obra ou atividade sob licenciamento;

considerando que anão apreciação de impactos relevantes de projeto
de obra ou atividade que cause significativa degradação do meio ambiente, na
fase de análise de seu e)(ia/RIMA, impede aperfeita formação do juízo de
viabilidade ambiental indispensável para concessão da denominada Licença
Prévia (LP) ao empreendimento;

considerando que, segundo avaliação técnica de especialistas da
Fundação Estadual do Meio Ambiente — FEAM, o EPIA/RIMA da UHE

Itapebi não avaliou os impactos do empreendimento sobre o monumento natural

denominado "Cachoeira do Tombo da Fumaça", o qual constitui importante
elemento do patrimônio paisagístico do Município de Salto da Divisa/MG;

considerando, ainda, que outros impactos negativos significativos do
empreendimento, em especial aqueles que recaem sobre a área urbana do

Município de Salto da Divisa, ainda segundo os técnicos da FEAM, deixaram de
ser devidamente avaliados no referido EPIA/RIMA;

P. 0 3
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considerando que, em razão das deficiências apontadas nos estudos
ambientais da UHE Itapebi, entendem os técnicos da FEAM ter ficado
prejudicada aanálise de viabilidade ambiental do empreendimento;

considerando que a Coordenadoria do Programa de Análise e
Licenciamento Ambiental do IBAMA foi cientificada das preocupações
levantadas pela FEAM, através do oficio FEAM/DIENI/EXTER/N.' 071/99;

considerando que os elementos de informação constantes do
procedimento administrativo cível em referencia apontam para anecessidade de
revisão da Licença Prévia concedida ao empreendimento UHE Itabepi, como
forma de se evitar que impactos significativos do projeto deixem de ser

avaliados;

considerando que oprincípio da precaução, consagrado no direito
ambiental brasileiro em razão do que dispõe oart. 225, §lü, VII, da Constituição
da República, exige que oórgão ambiental licenciador proceda à revisão de
licenças eventualmente concedidas, sempre que surjam dúvidas sobre a
abrangência eeficácia dos estudos ambientais apresentados pelo empreendedor;

considerando, finalmente, que aconcessão de licença, autorização ou
permissão ambiental em desacordo com as normas aplicáveis constitui crime
capitulado no art. 67 da Lei 9.605/98;
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resolve editar RECOMENDAÇÃO ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA para que a

mencionada autarquia federal:

a) Suspenda aanálise do Plano de Controle Ambiental apresentado pelo
empreendedor da UHE Itapebi e, por via de conseqüência, o procedimento
administrativo instaurado para concessão de Licença de Instalação (LI) ao
empreendimento;

b) Proceda à revisão da Licença Prévia (LP) n.° 020/97, concedida ao
mencionado empreendimento, de modo que sejam analisados os impactos sócio-
ambientais da submersão do monumento denominado "Cachoeira do Tombo da
Fumaça", bem como demais impactos correlatos;

c) Devolva àcomunidade atingida, tendo em vista aapontada deficiência
do EP1A7RIMA da UHE Itapebi, a oportunidade de discutir os impactos do
empreendimento em questão, através do instrumento da Audiência Pública, a
qual fica desde já requisitada.

Belo Horizonte, 28 de maio de 1999.

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA OrtJZ
Procurador da República em Minas Gerais
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1 - OBJETIVO

O presente relatório sintetiza a análise das implicações ambientais decorrentes das
modificações físicas no arranjo das estruturas e equipamentos do AHE Itapebi,
provocadas pelo aumento da potência instalada de 375 MW para 450 MW.

A nova potência instalada da usina (450 MW = 3 x 150 MW) resultou dos estudos
energéticos elaborados pela ELETROBRÁS segundo o critério da
ANEEL/ELETROBRÁS de se estabelecer oAproveitamento Ótimo.

2 - ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DA USINA HIDRELÉTRICA

2.1. Características Básicas Inalteradas

Uma vez que os parâmetros hidrológicos e topográficos no local do aproveitamento
não se modificam, a grande maioria das característica físicas e operacionais do
empreendimento permanecem inalteradas em relação aos Estudos de Viabilidade
encaminhados ao DNAEE em 1996 e que serviram de base para os Estudos
Ambientais (EIA, RIMA).

Assim sendo, permanecem inalterados os itens descritos a seguir:

• Reservatório

Permanecem todas suas características físicas e operacionais, quais sejam área e
volume do reservatório e níveis máximos e mínimos. A usina terá o mesmo regime
de funcionamento a fio d'água conforme proposto na documentação de
Licenciamento para a potência de 375 MW.

• Disposição Geral das Estruturas (Arranjo Geral)

Permanece inalterada a localização das estruturas de barramento, o vertedouro, a
tomada d'água e a casa de força.

Não sofreram alterações as dimensões das estruturas e equipamentos componentes
da Barragem, Desvio do Rio, Vertedouro e Subestação. Modificam-se ligeiramente
apenas as dimensões da Tomada d'Água, Condutos Forçados, Casa de Força e
Canal de Fuga.
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• Quantidades, Custos e Cronograma de Implantação

Permanecem as quantidades das obras civis e equipamentos correlacionados às
estruturas supracitadas que não sofreram alterações, bem como os custos
decorrentes e prazos de execução das mesmas.

As magnitude dos incrementos das quantidades das obras civis e das modificações
das características dos equipamentos das estruturas que sofreram alterações, são
reduzidas e não implicam em interferências como o prazo global de implantação do
empreendimento.

• Canteiro e Acampamento

Permanecem válidos os dimensionamentos anteriormente efetuados das instalações
e da mão de obra necessárias à implantação do empreendimento.

2.2 - Características Que Sofreram Alterações

O aumento da potência unitária das unidades implica no incremento da vazão de
engolimento de cada turbina. Mais precisamente, a vazão nominal de cada turbina
passou de 178 m7s para 213 m7s, mantendo-se as quedas do estudo anterior.

A preservação das velocidades de escoamento recomendadas pelos critérios usuais
de dimensionamento, provocou o aumento das áreas das tomadas (bocas) de
captação, condutos de adução, geração e restituição.

Desta forma, tiveram suas dimensões ligeiramente alteradas as seguintes estruturas e
equipamentos:

• Canal de Adução da Tomada d'Água;
• Tomada d'Água:
• Condutos Forçados;
• Casa de Força e Equipamentos de Geração;
• Canal de Fuga.

Os incrementos das dimensões destas estruturas e pesos dos equipamentos nelas
instalados não foram de grande magnitude. Basta citar que o diâmetro dos condutos
forçados passou de 0 6,10m para 0 6,70m (10%), enquanto que o diâmetro de
saída do rotor das turbinas passou de 4,29m para 4,63m (8%).
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As vazões a serem restituídas para jusante não sofrerão modificações em seus
valores, apenas transfere-se para as turbinas parte dos excedentes de descarga que
seriam, nos estudos anteriores, escoados através das comportas do Vertedouro.

3 - ANÁLISE SOB O ASPECTO AMBIENTAL

Do acima exposto, verifica-se que as modificações físicas introduzidas no arranjo
das estruturas de captação, adução e geração, bem como nas características dos
equipamentos, não alteram nenhum dos elementos e fatores de impacto analisados
nos Estudos Ambientais submetidos ao IBAMA e aos órgãos ambientais dos
Estados da Bahia e de Minas Gerais - CRA e FEAM.

4 - CONCLUSÕES

A proposta de alteração da potência instalada da UHE Itapebi de 375 MW para 450
MW não alterará as características ambientais do empreendimento, permanecendo
válidas, por isso, as conclusões dos Estudos Ambientais e do parecer técnico
preparado pela FEAM, bem como os condicionantes das licenças ambientais prévias
emitidas pelo IBAMA e pelo CRA.

5-DESENHOS

IPT-016- Casa de Força - Corte Transversal
IPT-020- Circuito Hidráulico - Adução e geração - Planta e Corte
IPT-021- Arranjo Geral do Aproveitamento - Planta
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFICIO N° 880/99-IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 1° de junho de 1999

Prezado Senhor,

Reportamo-nos à correspondência encaminhada por Vossa Senhoria, datada
de 11/05/99, que trata das alterações relacionadas ao reservatório da futura UHE de Itapebi,
localizada no rio Jequitinhonha, que implicaria em alterações na área urbana de Salto da
Divisa/MG, bem como no afogamento da cachoeira do Tombo da Fumaça.

O questionamento refere-se à alteração da potência instalada da usina
prevista na etapa de viabilidade do empreendimento (375 MW) para a potência fixada à
época da licitação da concessão (450 MW).

O aproveitamento hidrelétrico de Itapebi foi dimensionado adotando-se uma
motorização ou potência instalada de 375 MW com três unidades geradoras de 125 MW. O
incremento da Potência das Unidades Geradoras consistiu na adoção de 3 unidades de 150
MW, conforme mostra o documento que encaminhamos em anexo. É importante assinalar
que não houve alteração de nível d' água no reservatório inicialmente proposto.

Assim, com base em simulações feitas pela própria ELETROBRÁS, a potência
instalada da UHE Itapebi foi fixada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
(responsável pela licitação da concessão) em 450 MW.

Contudo, esclarecemos que tal modificação foi comunicada a essa FEAM
através do fax n° 071/98, de 24/03/98, cópia em anexo, solicitando posicionamento quanto à
alteração do projeto. Porém, não tendo recebido resposta por parte dessa FEAM, este
Instituto concluiu, considerando também o Parecer Técnico emitido pelo Centro de Recursos
Ambientais da Bahia - CRA, que a alteração proposta não alteraria as características básicas
do aproveitamento hidrelétrico em seus aspectos ambientais desde que fosse mantida a
vazão a jusante.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Fax transmitido em:
01 I Ce/ c)C\
às P* :hOh

Responsável:

Atenciosamente,

_/^Rosa Hèiena Zago Loes
Programa cte Análise-e-fciCenciamento

Coordenadora-Geral

À Sua Senhoria, o Senhor
Morei Queiroz de Costa Ribeiro
Gerente da Divisão de Infra-Estrutura de Energia e Irrigação/FEAM-MG
Av. Prudente de Moraes, 1671

30.380-000 - Belo Horizonte/MG

SAIN AV. L4 NORTE-EDIFÍCIO SEDE DO I8AMA S/N, BLOCO "C, 1oANDAR-TEL: (061)316-1290 - FAX: (061) 316-1306
G:\PALA99\OFICIO\OF880 DOC

iental
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE INCENTIVO À PESQUISA EDIVULGAÇÃO - DIRPED
PROGRAMA DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PALA

FAX N° 061 - 316-1306

SAIN - Av. L4 Norte, Edifício SEDE doIBAMA Bloco C- CEP 70800-200 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 3161292

DESTINATÁRIO: Morei Queiroz C. Ribeiro

DIENI/FEAM

N° DE FAX: (031) 298-6413 DATA: l°/06/99

MLA

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 01 N° DO DOCUMENTO: 192/99
MENSAGEM/TEXTO

Prezado Senhor,

Considerando os vários questionamentos, inclusive do Ministério Público
Federal, acerca do licenciamento ambiental da UHE Itapebi, solicitamos a gentileza
dessa FEAM nos enviar cópia do processo referente ao licenciamentoem questão.

Ressalta-se que um dos questionamentos é sobre a efetiva participação do
município de Salto da Divisa/MG no processo de licenciamento ambiental. Neste
sentido, caso não seja possível encaminhar-nos cópia do processo como um todo,
solicitamos cópia da documentação pertinente à Reunião Pública realizada emSalto da
Divisa em 08/07/99, com a participação dessa FEAM, do empreendedor e da
comunidade, conforme consta no Parecer Técnico DICAF n° 053/97, de 01/10/97.

Por oportuno, considerando que o Ministério Público Federal mencionou
o ofício FEAM/DIENI/EXTER/N0 071/99, supostamente encaminhado ao IBAMA,
solicitamos cópia do mesmo, uma vez que o referido ofício não consta nos nossos
registros de protocolo e portanto, não temos conhecimento do seuconteúdo.

ProgramaI

Fax transmitido em:

tejESS. H
Responsável:

G:\PALA99\FAX\FX192DOC

Atenciosamente,

Jsí? tielèfia Zago Loes
Análise eÜJí^neTarnento Arnbiental
Coordenadora-Geral
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DESTINATÁRIO: Fausto Antônio Azevedo

Diretor-Geral do CRA

N° DE FAX: (071) 312-7198/5439 DATA: lo/06/99

rv m
••-\

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE INCENTIVO À PESQUISA EDIVULGAÇÀO - DIRPED
PROGRAMA DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PALA

FAX N° 061 - 316-1306

SAIN- Av.L4Norte,EdifícioSEDE do IBAMA BlocoC - CEP70800-200 - BRASÍLIA/DF- FONE: 0613161292

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 01 N° DO DOCUMENTO: 191/99

MENSAG LM/ TEXTO

Prezado Senhor,

Considerando os vários questionamentos, inclusive do Ministério Público
Federal, acerca do licenciamento ambiental da UHE Itapebi, solicitamos a gentileza
desse CRAnos enviar cópia do processo referente ao licenciamentoem questão.

Ressalta-se que um dos questionamentos é sobre a realização de Audiência
Pública para discussão do empreendimento e a efetiva participação do município de
Salto da Divisa/MG no processo de licenciamento ambiental. Neste sentido, caso não
seja possível encaminhar-nos cópia do processo como um todo, solicitamos cópia da
documentação pertinente à Audiência Pública realizada em 27/03/97 nas
dependências da Prefeitura Municipal de Itapebi.

Fax transmitido em

AS^.-JQh
Responsável:

G:\PALA99\FAX\FX191 DOC

Atenciosamente,

Rosa Helena Zago Loes
Programa"c^Análisê e^Licenciamento Ambiental

CÕÕrclenadora-Geral
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 889/99-IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 02 de junho de 1999

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao expediente 01/PR, datado de 25/03/99, em que
Vossa Senhoria encaminha documentos em atendimento às condicionantes da

Licença Prévia-LP n° 020/97, de 18/11/97, temos a informar que o Canteiro de Obras
só poderá ser instalado após a emissão da Licença de Instalação - LI do
empreendimento, não existindo a possibilidade de autorizar a sua implantação
separadamente.

Para tanto, esclarecemos que a referida LI será emitida após o
atendimento de todas as condicionantes da LP n° 020/97 e as orientações contidas no
ofício n° 01.480/97 - IBAMA/DIRCOF, de 18/11/97. A documentação apresentada
até o momento, menciona estudos que ainda estão sendo realizados e cuja conclusão
estava prevista para o final de abril de 1999.

Portanto, estamos aguardando a documentação definitiva que
subsidiará a decisão sobre a concessão da Licença de Instalação para o
empreendimento.

Por oportuno, informamos que o Ministério Público Federal no estado
de Minas Gerais encaminhou ao IBAMA a Recomendação PR/MG N° 06/99 cujos
termos estão sendo devidamente analisados por este Instituto.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rosa Helena Zago Loss
Prografna déAnájke e Licenciamento Ambiental

^^-Gocu-denadorar-Geral

A Sua Senhoria, o Senhor

André Augusto Teixeira
Itapebi Geração de Energia S/A
Av. Edgard Santos, 300, BlocoB,2o andar
41.186-900 - Salvador/BA

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C", 1°ANDAR - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
G:\PALA99\OFICIO\OF889.DOC

(oni) 3U°3n
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FUNDAÇÃO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

OF./FEAM/DIENI/EXTER/N" 071/99

/30X
RECEBI

IBAMA/PSL

Prezada Senhora,

Belo Horizonte, 19 de Maio de 1.999.

Em atenção ao ofício de referência 676/99 - IBAMA/DIRPED/PALA, datado de 04 de
maio próximo passado, através do qual, e em observância ao disposto pela
Resolução 237/97 do CONAMA, solicita-nos exame técnico sobre a documentação
apresentada para instruir, no nível federal, o processo da Licença de Instalação
requerida para o aproveitamento hidrelétrico de Itapebi, vimos, em preliminar,
informar da insuficiência do procedimento de consulta, posto se verificar - consoante
os próprios termos do ofício de encaminhamento - incompleta a documentação a
nós submetida.

Entretanto, não obstante as limitações de nosso exame pela razão exposta, e por se
impor questão relevante e anterior à discussão da agora solicitada Licença de
Instalação, temos a oferecer as seguintes argumentações e conclusão:

O licenciamento ambiental da UHE Itapebi se processou no nível Federal, através do
IBAMA, com a concorrência dos Órgãos Ambientais dos Estados de Minas Gerais e
da Bahia, culminando na concessão da Licença Prévia por esse Instituto em
novembro de 1997.

A Licença Prévia assim concedida, teve sustentação, no que toca ao Estado de
Minas Gerais, a partir de análise técnica que se desenvolveu admitindo a
concepção, a localização e as implicações ambientais do Projeto em apreço,
indicadas no correspondente Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

Destarte, e considerando que, contrariamente aos prognósticos estabelecidos no
EIA/RIMA para o trecho denominado " Cachoeira do Tombo da Fumaça" ( pags 4/23
e 5/30 do relatório - cópias anexas), haverá " afogamento" desse patrimônio natural
com comprometimento absoluto de seus atributos, e, ainda, que esse "afogamento"
sugere impactos de maior magnitude sobre a área urbana da cidade de Salto da
Divisa, intervenções para as quais não se verificaram, no âmbito do EIA/RIMA,
efetiva avaliação de impactos e correspondente proposição de medidas mitigadoras
e compensatórias, fica prejudicada nossa analise anterior quanto à viabilidade
ambiental da UHE Itapebi, impondo-se , pois, a revisão do processo de Licença
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Sem mais para o momento, somos,

Atenciosamente,

^-
Morei Queiroz da Costa Ribeiro

GERENTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA
DE ENERGIA E IRRIGAÇÃO

Sra. Rosa Helena Zago Loes - Coordenadora - Geral
Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
SAIN - Via L4 Norte, Ed. Sede IBAMA s/n° Bloco C 1o andar
70.800-200 - BRASÍLIA-DF

pi* m
Proe.

JRubl. _jÇ/
Prévia que, ao nosso ver, e por todo o anteriormente exposto, exibe
insuficiência na demonstração da viabilidade do empreendimento hidrelétrico
Itapebi.
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• levantamento topográfico de detalhe (nivelamento geométrico) da área da

cidade de Salto da Divisa, identificada na restituição e aferida no local quando

da viagem de inspeção, sujeita a influência do nível d'água do reservatório (foi

considerado o efeito de remanso).

Esta área sujeita à influência do remanso do reservatório na cota 110 m, foi

levantada, suas benfeitorias identificadas e lançadas em planta topográfica
mostrada na ilustração 29.

Nas fotos mostradas a seguir pode-se ver uma vista aérea da cidade e alguns
detalhes do Salto (quedas d'água).

E importante ressaltar que a restituição aerofotogramétrica (na escala 1:20.000) e
a inspeção de campo mostrada nas fotos a seguir, atestam que o nível d'água do

reservatório e seu remanso não afogam o Salto, lendo pequena influência nas
últimas corredeiras, próximo ao mirante da cidade de Salto da Divisa.

Pode-se dizer que este levantamento deu segurança à avaliação deste impacto
relativamente ao n2 de benfeitorias e famílias afetadas, restando na fase dos

programas ambientais o levantamento de detalhe das interferências com a infra-

estrutura urbana de drenagem pluvial e esgotamento sanitário.

Através da imagem de satélite Land Sat TM e a sobreposição do reservatório de

Itapebi constatou-se a possibilidade de interferência, ainda que reduzida, com a

cidade. Foram realizados levantamentos de campo que procuraram identificar o
número de casas passíveis de serem atingidas.

AHE ITAPEBI - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA - 4/23
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pastos ou matas cederão lugar ao reservatório. De acordo com a legislação atual,

será necessário implantar uma faixa de proteção de cerca de 50 m de largura em

relação à margem do rio, no trecho entre o eixo proposto para o AHE Itapebi até as

proximidades da cidade de Salto da Divisa, o que implicará em limites nos padrões

de uso e ocupação.

O uso atual das terras passíveis de inundação é apresentado no quadro a seguir.

Classe ha %

Matas 50,3 0,9

Pastagens 5.340,7 92,4

Macega (pasto sujo) 389,0 6,7

Total 5.780 100,0

Fonte: Interpretação de Imagens Landsat TM de 1994.

Observa-se que a maior parte das áreas estavam ocupadas por pastagens que se ca

racterizavam pela reduzida capacidade de suporte (0,6 cabeças/ha) e pela baixa den

sidade demográfica (7,62 habitantes/km2). Estes valores, que caracterizam os padrões

locais, indicam que as alterações no uso das terras serão de reduzida importância e

magnitude, não alterando de modo significativo, os perfis de ocupação atuais.

Com o enchimento do reservatório e o início da operação da usina, o cenário

paisagístico local deverá ser sensivelmente modificado. A estrutura da barragem, a

ampliação dos acessos ao local do eixo e o lago formado, representarão novos pon

tos de referência cênica para a população local. Por outro lado, os trechos enca-

choeirados, denominados de "Tombos", serão parcialmente afetados. )stQ-é,.jQ_nLveL

d'água do reservatório de Itapebi (já considerado o efeito de remanso) irá atingir os

trechos dos "Tombos" próximo ao mirante da prefeitura de Salto da Divisa, junto à

rua Clemente Martins. No entanto, as quedas d'água de maior expressão não serão

afetadas.

Medidas Recomendadas

manutenção de um canal de comunicação entre a empreendedora e a população

local, fornecendo esclarecimentos sobre as obras, a barragem, o lago, especial

mente na fase inicial do empreendimento e no período de entrada em operação

da usina.

AHE ITAPEBI • ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL • EIA • 5/30 ir
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IBAMA/PSL

feam
Fundação Estadual

çjçMeioArptTlgnte

Divisão de Infra-Estrutura de Energia e Irrigação - DIENI
Tel.: (031) 298.6482 - Fax.: (031) 298.6583

0312986593

!312986593

FAX N° (o£>g^)<o .]3O(o Data/Date: flH lOC,l°\°iU0 de Pág.: oSj
Cidade/City: l, A^ÀQJaaSU^X, \ l£\£.

P_. 03

Proe.

&«*l. fcy

P.O

Parado: Tfòft^fl
De/From: ^g^St Çà^A^W- cW 9xyfca, b^Mfi

Av. Prudente de Morais, 1.671 - Santa Lúcia
30330-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
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FUNDAÇÃO ESTADUAL

$fi£SBgNKXnwiro«M

•

•

•

Belo Horizonte, 04 de Junho de 1999.

Prezada Senhora,

Em a,en,ao .0 «b de «£** «Oj». «J^^» U°ei0TX í
SSI^hS^^ N&^íS: ."«. IBAMA os seguin,e,
esclarecimentos:

Qygflg ,Q CMltt-M? te 0fiCÍ0 mm
«. .«üimtA» nue a FEAM teve conhecimento das alterações doimpoe-se ^^^^^^^7^ sim, eao contrário do que se

Projeto sugeridas pela EUETROBRA&. xerw ^^^ se verifica pela^^U^oTir-rSEnric^U do oon^van* de aeu
envio ao IBAMA, no caso um Telefax.

Qua^ ao ooaao MÉ. datado dr«"«j-y^*£S£2S£
5o^eMvnrda^ar.Mur:^
cópias já enviamos ao IBAMA).

Portanto, nossa so.icitaçao, ^"?$^£g^ ' ^^ "diagnósticos edos prognósticos contidos no EIA/RIMA do Projeto.
quanto ao Te'«*f« tf* n°192/99

Bstamos encaminhando, anexa, cópia f^SSSÜ^^^ 219 de maio de 1999, elaborado que foi ^SS^nãSm- apresentada para
nosso "exame técnico" sobre ajÇS^uÍÊíKt**«Ol^-OWo

conforme nossos registros, em 14/05/99.

Ao

IBAMA

SSSSKSsassws*!-
70.800-000 - BRASÍLIA/DF

DlENl/MQCR/qct
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FUNDAÇÃO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE
Continuação OF./FEAM/DlENI/ÊXTER/N°082/99

Ao fmal e por suposto esclarecidas todas as dúvidas, ratificamos nossa última
manifestação quanto a necessidade de reavaliação da viabilidade ambiental do Projeto
em apreço, tudo em razão do exposto nos documentos citados e já enviados a esse
IBAMA.

OBS.: Estaremos remetendo, na seqüência, cópia do Relatório da Reunião Pública
realizada em Salto da Divisa/MG.

Sem

1
w •

•

•

.

1
1

i

mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

r <£?
Morei Queiroz da Costa Ribeiro

GERENTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA
DE ENERGIA E IRRIGAÇÃO
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Feam
FUNDAÇÃO ESTADUAL

OO MEIO AMBIENTE

Av. Prudente de Morais, 1671
30.380-000 BeloHorizonte (MG)

Tel: (031)344-0613
Fax:(031)344-0246

DE: Morei Queiroz da Costa Ribeiro - GERENTE/DIENI

PARA: IBAMA
Tel.:ATT.: Sr. Alberto Costa de Paula - COORD. DE AVALIAÇÃO DE

PROJETOS

CIDADE: BRASÍLIA/DF

Rax: (061) 226.4871

//
kx i*ie*u4Êv\Je, T6\ Mk£i

\à^ M MtíML»4ÃL*DATA: 01/04/98

&wi JJ.tótfa
Prezado» Senhores,

Em atenção ao telefax datado de 24 de Março próximo passado, e através do qual
solicita-nos posicionamento quanto a pretendida ampliação da capacidade instalada
originalmente projetada para a UHE Itapebi, temos a informar que a adequação
necessária do arranjo de engenharia não implica na modificação das condicionantes
sugeridas pela FEAM, uma vez que se limita a pequenas alterações nas estruturas
de adução, com manutenção das mesmas cotas de inundação previstas no projeto
original. Portanto, prevalece nossa análise anterior quanto aos impactos
prognosticados para o território mineiro.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

:í)

I

r*>

Atenciosamente,

Morei Queiroz da Costa Ribeiro

GERENTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA
DE ENERGIA E IRRIGAÇÃO

I!
D ss 3

DIENI/MOCR/<}Ct

I
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FUNDAÇÃOESTADUAL

DQ MEIO AMBIENTE

OF./FEAM/D1ENI/EXTER/N» 071/99

Belo Horizonte, 19 de Maio de 1.999.

Prezada Senhora,

Em atenção ao oficio de referência 676/99 - IBAMA/DIRPED/PALA, datado de 04 de
maio próximo passado, através do qual, e em observância ao disposto pela
Resolução 237/97 do CONAMA, solicita-nos exame técnico sobre a documentação
apresentada para instruir, no nível federal, o processo da Licença de Instalação
requerida para o aproveitamento hidrelétrico de Itapebi, vimos, em preliminar,
informar da insuficiência do procedimento de consulta, posto se verificar - consoante
os próprios termos do ofício de encaminhamento - incompleta a documentação a
nós submetida.

•

Entretanto, não obstante as limitações de nosso exame pela razão exposta, e por se
impor questão relevante e anterior à discussão da agora solicitada Licença de
Instalação, temos a oferecer as seguintes argumentações e conclusão:

O licenciamento ambiental da UHE Itapebi se processou no nível Federal, através do
IBAMA, com a concorrência dos Órgãos Ambientais dos Estados de Minas Gerais e
da Bahia, culminando na concessão da Licença Prévia por esse Instituto em
novembro de 1997.

,Uat

A Licença Prévia assim concedida, teve sustentação, no que toca ao Estado de
Minas Gerais, a partir de análise técnica que se desenvolveu admitindo a
concepção, a localização e as implicações ambientais do Projeto em apreço,
Indicadas no correspondente Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

Destarte, e considerando que, contrariamente aos prognósticos estabelecidos no
EIA/RIMA para o trecho denominado " Cachoeira do Tombo da Fumaça" ( pags 4/23
e 5/30 do relatório - cópias anexas), haverá " afogamento" desse patrimônio natural
com comprometimento absoluto de seus atributos, e, ainda, que esse "afogamento"
sugere impactos de maior magnitude sobre a área urbana da cidade de Salto da
Divisa, Intervenções para as quais não se verificaram, no âmbito do EIA/RIMA,
efetiva avaliação de impactos e correspondente proposição de medidas mitigadoras
e compensatórias, fica prejudicada nossa analise anterior quanto à viabilidade
ambiental da UHE Itapebi, impondo-se , pois, a revisão do processo de Licença



EM BRANCO



insuficiência na demonstração oa j^ ^
itapebi.

Sem mais para o momento, somos,

Atenciosamente,

Morei Queiroz da Costa Ribeiro
fiPRPNTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA
GERÊ DE ENERGIA EIRRIGAÇÃO

Sra. Roaa Helena Zago Loea -Coordenadora -^ Geral
Proarama de Análise e Licenciamento Ambientai
SA,N^L4 Norte, Ed. Sede IBAMA s/n° Bloco C1- andar
70.800-200 - BRASÍLIA-DF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CODEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Rua Clemente Martins, 126 - Barro Preto - Salto da Divisa/MG - cep39.925-000 [*.~

Of. 10/98. (~\f^- •
IBAMA/PSL

Ref.: Solicitação cópia de Licença Ambiental.

lima. Sra. Rosa Zago
DD. Chefe do PALA

IBAMA

i
^

Jtí^.
m5»ç(OV

4*

kO
Salto da Divisa - MG, 30 de abril de 1999. , %:&\ ^

^

Venho por meio deste, solicitar de V. Sa., o envio de cópias do
processo de Licenciamento Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi - BA, a este CODEMA (pedido de Licença de Instalação e demais
documentos pertinentes).

Nossa solicitação se fundamenta no fato de tratar-se de assunto
de nosso interesse, visto que, o município de Salto da Divisa será
potencialmente atingido pelo empreendimento acima citado, o que nos impõe
conhecimento e acompanhamento detalhados do processo.

Atenciosamente

vanderJley nicolau gomes
presidenta em exercício do CODEMA

Salto da Divisa - MG



[£KA oè{ $U /Jo6



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CODEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIEN

Rua Clemente Martins, 126- Barro Preto - Salto da Divisa/MG - cep 39.925-000

Exma. Sra. Rosa Zago
DD. Chefe do PALA~
IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Salto da Divisa -
CODEMA, órgão criado pela Lei Municipal 066/97, de 05/07/97, que tem, entre outras, a
competência de denunciar qualquer alteração que promova impacto ou desequilíbrio
ambiental, considerando que o EIA/RIMA do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi/BA, a
ser construído em Cachoeirinha (Itapebi-BA), com capacidade de geração de 375 MW e
vida útil projetada para 60 anos, não prevê a submersão das principais cachoeiras do
Conjunto Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, localizado no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa-MG (pág. 28 do RIMA e pág. 5/30 do EIA e
correspondência da SEMAD/MG em anexo); considerando que a Licença Prévia
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA em seu item 2.1.13, anexo, contraria o EIA/RIMA no tocante à
preservação das principais quedas do Tombo da Fumaça - Rio Jequitinhonha;
considerando que as Cachoeiras do Tombo da Fumaça se revestem de valor histórico e
paisagístico (Anexos: Resolução 001/98 - CODEMA, Edital de Notificação de
Tombamento do IEPHA/MG, Abaixo-assinados, Relatório do IEF/MG); considerando, que
a Construção do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi poderá fazer surgir doenças até
então desconhecidas da região a ser impactada (pág. 5/21 do EIA anexo); e que não se
sabe, com segurança, como se dará a assistência à saúde da população durante e após
a obra da barragem; considerando que não há garantias reais de como se dará o
ressarcimento/compensação de moradores, pescadores, lavadeiras, extratores de areia e
pedra atingidos pelo empreendimento; considerando que, além do Conjunto Paisagístico
das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, o empreendimento poderá afetar o Cais de Pedra
Construído Por Escravos no século XIX, tombado como Patrimônio Histórico Municipal
pela Lei 036/93, anexa; considerando que diante das contradições entre EIA/RIMA e a
Licença Prévia do IBAMA não se sabe o número e área real a ser inundada pelo lago do
reservatório da Hidrelétrica no município de Salto da Divisa; considerando que o
CODEMA de Salto da Divisa não está sendo ouvido no processo de licenciamento do
empreendimento, embora o parágrafo 1o do Art. 4o da Resolução n° 237 de 19/12/97 - do
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente estabeleça a possibilidade de emissão
de parecer dos órgãos competentes dos municípios envolvidos no procedimento de
licenciamento; considerando que o CODEMA de Salto da Divisa, através de sua
Resolução 001/98, anexo, se posicionou à descaracterização das Cachoeiras do Tombo
da Fumaça; requer de V. Sa. a revisão da Licença Prévia concedida pelo IBAMA de
forma a preservar o Conjunto Paisagístico da Cachoeira do Tombo da Fumaça, o Cais de
Pedra sejam preservados, os direitos dos atingidos sejam atendidos e as dúvidas sobre o
empreendimento sejam dirimidas.

Salto da Divisa - MG, 30 de abril de 1999.

Assinam membros do CODEMA:

VANDERLEY NICOLAU GOMES
presidente em exercício do CODEMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CODEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Rua Clemente Martins, 126 - Barro Preto - Salto da Divisa/MG - cep39.925-000

GILDAS
Represen

HlUfOW GONÇALVES DE SOUZA
Re/rés^ntante da COPASA

ELENITA PEREIRA DA SILVA
Representante da Assoc do Moradores do Bairro Ipê e Adjacente Cansanção

JOSÉ APARECIDO ROCHA
Representante estudantes do curso reg. suplênç/a n

LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
Representante da área de esporte

ANA ALVES DOS SANTOS
R$pr/senia^fe*a-M-eAM*ííento de Cu4+ura Popular Saltense

RILTOM FELIX DE
lepr^esentante da Assoc. dos Moradores do Bairro Barro Preto

uão Pinheiro de Moura
Representante da Assoc. dos Moradores do Bairro Saudade

DOS SANTOS
SME

KAQUES OLIVEIRA BRANDÃO
Vereador representante da Câmara

WALDEMIR BATISTA DOS REIS
Vereador representante da Câmara

VQyALDOCKttETLI
Representante da Polícia Florestal

HILTON MARTINS
Repres/Tnla/l/e do IMA
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KMPHESAS PETROQUÍMICAS DO liKASU. S.A. €NG€VIK

- levantamento topográfico de detalhe (nivelamento geométrico) da área da
cidade de Salto da Divisa, identificada na restituição e aferida no local quando

da viagem de inspeção, sujeita a influência do nível d'água do reservatório (foi

considerado o efeito de remanso).

Esta área sujeita à influência do remanso do reservatório na cota 110 m, foi

levantada, suas benfeitorias identificadas e lançadas em planta topográfica

mostrada na ilustração 29.

Nas fotos mostradas a seguir pode-se ver uma vista aérea da cidade e alguns

detalhes do Salto (quedas d'água).

Ê importante ressaltar que a restituição aerofotogramétrica (na escala 1:20.000) e
a inspeção de campo mostrada nas fotos a seguir, atestam que o nível d'água do

.reservatório e seu remanso não afogam o Salto, tendo pequena influência nas

últimas corredeiras, próximo ao mirante da cidade de Salto da Divisa.

Pode-se dizer que este levantamento deu segurança à avaliação deste impacto
relativamente ao n° de benfeitorias e famílias afetadas, restando na fase dos
programas ambientais o levantamento de detalhe das interferências com a infra-

estrutura urbana de drenagem pluvial e esgotamento sanitário.

Através da imagem de satélite Land Sat TM e a sobreposição do reservatório de
Itapebi constatou-se a possibilidade de interferência, ainda que reduzida, com a
cidade. Foram realizados levantamentos de campo que procuraram identificar o
número de casas passíveis de serem atingidas.

AHE ITAPEBI - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA • 4/23



EM BMCO



as»

süírs

Io

to

V

*

EMPKKSAS l'i:i IKIVI j.MICAS DO IIKASI1. S.A, «"«IrW
Proe.

pastos ou matas cederão lugar ao reservatório. De acordo com a legislação, atirai.

será necessário implantar uma faixa de proteção de cerca de 50 m de largura em

relação á maiyem do nu. nu trecho entie o eixo proposto para o AHE Itapebi até as
proximidades da cidade de Salto da Divisa, o que implicará em limites nos padrões
de uso e ocupação

O uso atual das terras passíveis de inundação é apresentado no quadro a seguir.

Classe ha %

Matas 50,3 0,9

Pastagens 5.340,7 92,4

Macega (pasto sujo) 389,0 6,7

Total 5.780 100.0

Fonte: Interpretação de Imagens Landsat TM de 1994

Observa-se que a maior parte das áreas estavam ocupadas por pastagens que se ca
racterizavam pela reduzida capacidade de suporte (0.6 cabeças/ha) e pela baixa den
sidade demográfica (7,62 habitantes/km2). Estes valores, que caracterizam os'padrões
locais, indicam que as alterações no uso das terras serão de reduzida importância e
magnitude, não alterando de modo significativo, os perfis de ocupação atuais.

Com o enchimento do reservatório e o inicio da operação da usina, o cenário
paisagístico local deverá ser sensivelmente modificado. A estrutura da barragem, a
ampliação dos acessos ao local do eixo e o lago formado, representarão novos pon
tos de referência cênica para a população localjfoi"?outro lado, os trechos enca-'
choeJLadg^çjenominados de "Tombos":serão^art-jãlmente afetados. Isto é, o nível ''
djáQ^ia^reservatójjo^deJtapebi (já considerado^prefeito de remanso) irá atingir os"

Jrechos dos "Tombos" próximo ao mirante da prefeitura de Salto da Divisa, junto à
_rua Clemente Martins^No entanto, as quedas d'água de maior expressão não serão
afete

Medidas Recomendadas

- manutenção de um canal de comunicação entre a empreendedora e a população
local, fornecendo esclarecimentos sobre as obras, a barragem, o lago, especial
mente na fase inicial do empreendimento e no período de entrada em operação
da usina.

AHE ITAPEBI • ESTUDOS DEIMPACTO AMBIENTAL - EIA - 5/30
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ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Proe.
Rubi. kl/

-?í*rr

IO/MG

Ofício n° 135/SEMAD/Gab. Belo Horizonte, 12 de abril de 1999.

Prezado Senhor,

Com relação aos termos de sua correspondência, na qual expressa legítima
preocupação quanto à necessidade de preservação da Cachoeira do Tombo
da Fumaça, transcrevemos abaixo parecer técnico emitido pela Fundação
Estadual do Meio Ambiente-FEAM, órgão vinculado à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-SEMAD:

"O Licenckanento Ambiental da U.H.E. Itapebi se processou no nível Federal,
através do IBAMA, com a concorrência dos órgãos ambientais dos Estados de Minas
Gerais e da Bahia, culminando na concessão da Licença Prévia por aquele Instituto.
No caso de Minas Gerais, a FEAM abordou em seu parecer além dos aspectos de
relocação de residências e de infra-estrutura viária para uma área urbana de Salto
da Divisa-MG, as intervenções relacionadas à Cachoeira do Tombo da Fumaça,
especificamente aos aspectos sanitários e de renúncia à atividade de exploração de
pedras ali existente, uma vez que o EIA/RIMA da LIsinajT.ão prognosticava o
Jpfngnmfínto' do salto, informando, ao contrário, de umá pequena atteração a se
verificar na última queda do trecho em questão. Portanto, a FEAM se limitou a
abordar os aspectos sócio-econômicos da intervenção na área da Cachoeira do
Tombo. Entretanto, e diante dessa nova situação, há que se reavaliar as medidas
de mitigação/compensação para esse impacto, que poderia se dar no âmbito de
discussão da Licença de Instalação-LI, a ser solicitadajunto ao IBAMA.

Obs.: 1. Verificamos que a Licença Prévia concedida pelo IBAMA aborda esse
aspecto, demandando a apresentação de uma compensação para o trecho.

2. A Lei Municipal é posterior à concessão do Licença Prévia pelo IBAMA."

Atenciosamente,

Deputado Federal Tilden S^rítiago
Secretário de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável

Ao Senhor

Vanderley Nicolau Gomes
Presidente do CODEMA-Salto da Divisa

Salto da Divisa-MG
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

- IBAMA •

DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
-DIRCOF-

LICENÇA PRÉVIA N° 020/97

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS -IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere aLei n°. 6938, de 31 de agosto de
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n°.
99.274, de 06 de junho de 1990, que foi alterada pela Lei n° 7.804, de 20 de julho de 1989 e, ainda,
com base na Portaria IBAMA n° 4a6, de 29 de março de 1996, RESOLVE:

Expedir a presente Licença Prévia a:

EMPRESA: EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL S.A.
CGC: 13.204.698/0001-09

ENDEREÇO: alameda Dasespatódias, 915- pituba
CEP: 41.827-900 CIDADE: SALVADOR UF: BA
TELEFONE: (071)340-1684 FAX:(071)340-1704
REGISTRO NO IBAMA: Processo IBAMA/MMA n° 02001.000333/97-04

Relativa a Usina Hidrelétrica de Itapebi, a ser implantada no rio Jequitinhonha, na divisa dos
Estados da Bahia e de Minas Gerais.

Esta Licença Prévia é válida pelo período de 730(setecentos e trinta) dias, a partir desta
data, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos
constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes desta licença.

Brasília, DF. \8 NÜV 1997

lamAMAtiAw^t^x.rtri ,>•-

Manoe Magalhães de Mello Netté
Direton 3de Controle e Fiscalização

Diretor
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CONDICIONANTES DESTA LICENÇA PRÉVIA

1. Condições Gerais:

1.1 Esta Licença Prévia deverá ser publicada conforme Resolução CONAMA N° 006/86 sendo que a
cópia das publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA;

1.2 O não cumprimento do estabelecido nas condicionantes desta Licença acarretará em sua imediata
suspensão;

1.3 Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência do IBAMA;

1.4 Esta LP não autoriza a instalação do empreendimento.

2. Condições Especificas:

2.1 Ao longo da vigência desta licença o empreendedor deverá atender as seguintes condicionantes:

2.1.1 No que se refere à qualidade da água na área de influência direta, apresentar os seguintes
aspectos:

• localização dos pontos de coleta e justificativas de sua seleção;
• indicação e justificativa dos parâmetros fisico-quimicoscionados.

2.1.2 Apresentar avaliação ambiental quanto aos aspectos:

• Sismicidade induzida.

• Perdas de locais de pesca, recreação e lazer. '-"
• Alterações na composição da fauna e flora, incluindo macrófitas aquáticas.
• Alteração de habüat faunístico (formação deilhas, alagamento).
« Alterações sobre a avifauna dos brejos (41 espécies).
• Qualidade da água, inclusive a jusante da barragem.
• Distribuição zoogeográfica dos caramujos vetores dedoenças.
• Alteração da qualidade da água, considerando-se o aumento de enfermidades devido ao

represamento do rio Jequitinhonha e dos seus principais afluentes (da Área de Influência
Direta), em conseqüência dos dejetos e efluentes líquidos da cidadede Salto da Divisa/MG.

• Interrupção da migração de peixes até Salto da Divisa/MG e afluentes na área de influência
indireta.

2.1.3 Elaborar uma análise integrada dos meios físico, biótico e sócio-econômico, a qual deverá explicitar
as relações de dependência e/ou sinergiaentre os fatores ambientais considerados.

2.1.4 Apresentar caracterização das populações de Saudade/MG e Barro Preto/MG (dependentes da'
pesca) e de Salto da Divisa/MG (dependentes da exploração manual de pedras), com o envolvimento da '
comunidade.

2.1.5 Os Programas Ambientais propostos deverão ser devidamente detalhados no Projeto Básico
Ambiental (PBA), antes da concessão da Licença de Instalaçào-LI.

2.1.6 Apresentar projeto de esgotamento sanitário, rede de águas pluviais, abastecimento de água e
resíduos sólidos do canteiro de obras;

tcrt>*»<:*.--;«,.'i'i <*x
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2.1.7 Identificar as espécies da fauna que sejam vetores e reservatórios de doenç; uqííèjp_^n^
desencadear ciclos de endemias na área de influência direta do empreendimento, apresentando programa
de controle e ação preventiva.

2.1.8 Identificar a ictiofauna do Rio jequitinhonha, na área a ser afetada pelo empreendimento não
apenas no tocante aos estudos sistemáticos mas, principalmente, no que tange a biologia (reprodução
alimentação, crescimento) eaos aspectos comportamentais (migração).

2.1.9 Em relação as espécies que fazem piracema, deverão ser realizados estudos que definam os
eventuais sítios de reprodução, alimentação, além da época, distância eas rotas migratórias.

2.1.10 Atendimento da Resolução Conama n° 02/96.

2.1.11 Apresentar mapas de vegetação, na escala 1:50000, da área de influência indireta do
empreendimento e de 1:10000, na área da borda do reservatório.

2.112 Apresentar plano de transporte de cargas, de acordo com as normas de segurança vigentes.

_ 2;lJlJãUynçãpJaj^^^ Jequitinhonha, na cidade de Salto da Divisa/MG
W apresenja_estudos.de alternativasde mitigação ecõmpêhsáçãõ7ênfatizando os aspectos do uso atual da

area.(turismo) _s_J potencial futurp^jpolãimplantação do empreendimento.

2.1.14 Apresentar programa de aproveitamento de mão-de-obra, local e regional na construção e
operação do AHE. Esse programa deverá ser implementado em articulação com escolas técnicas da

plaiôde ItaTb?13' eStUd°S íelatiV°S àÍmp'antação de adutoras para °abastecimento d'água eirrigação do

2.1.16 Apresentar previamente àimplantação do empreendimento, as autorizações de supressão de
vegetação da bacia de inundação edas demais áreas, tais como ade empréstimo ebota fora.

r2eservatórioeSenlar °"""** *fit°maSSa' ^ COmo °pf0CeSS° de retirada da vegetação na área do

fCmAMAf r«can(_P CPI d~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

SALTO DA DIVISA/MG
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TEL (033 725 1110)

CODEMA

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

RESOLUÇÃO 001/98

DISPÕE SOBRE A PRESERVAÇÃO DA CACHOEIRA DO
TOMBO DAFUMAÇA CANTA GALO E ADJACÊNCIAS.

O CODEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Salto da
Divisa/MG, considerando que: ACachoeira do Tombo da Fumaça e Canta Galo, bem como
adjacências, se revestem de grande importância histórica cultural, por Ter sido fator
principal para o surgimento do Município; que a referida área geográfica se constitue em
uma paisagem natural notável dotada de beleza excepcional; que a área em questão poderá
vir aser explorada como importante ponto turístico gerador de recursos econômicos para a
população local:

RESOLVE nos termos da Lei 66/97 artigo 2o inciso 19, posicionar-se contrário
à descaracterização das cachoeiras do Tombo da Fumaça, Canta Galo e adjacências, tendo
em vista anecessidade de proteção econservação da referida área para apresente e futuras
gerações.

Salto da Divisa/MG, 27 de Abril de 1998

Assinam membros do CODEMA - Saltoda Divisa/MG

) i "" "\

WH)/r'y
',. •.:/•, : &<**>. -;<< '•'• ' -W'-v-

.;- ,\
•>
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OPR-!•>-<»» BftTB* Pm ItTPMft ntPFTDPIft
mi?l^"*M

ia-K

tmtiiuto (si.idi.al do Patrimôniobijlórk» r Artfttieode Mina» Geral»

EDITAL

Fditaide •votiricavJo de Tombnmenlo do Conjunto Pabai-ístfco d«« Cachoeira» do Tombo da
Fumaça, município de Saltoda Divisa •' MC.

O Preíldrnle do Coo»rlho C.rador do IEMIVUC, fiu íaher » iodo. quanto» o prewnte
edital vlrtm on eoohrelmcuto tiver» e intere»«ar po«a. que p«a fim esMheKtldot m>
Decreto-Lei Feder.1 u." J5. de JO de ncr.en.bco d. IM?c d» Lei n.' Í.T75. de30de Mtembro
dt l»-| com alleraeon mtrodurido» pe-' Mi o."« S.S28. de05de junbode IMS f II.2Í» de
U de outubro d» 199J. que. o Conjunto rais»íi«ko da« Cachoeira» do Tombo da Fumaça
rit«do aoRi. Jequlri.bonha. nomunicipln de Sano da Di>i.o. n. Fitado de Minas Orna.
pelo teu valor hi.iorko epai.affalko . fica »b proteção do lu.nbamem» f™»'»»™' - «J
da Lei II. 258 dr 2* de outubro de 1*9.5. combinado com o decreto n. 26. 1»J. de.4 de
MiMt.ro de l°*o. correndo, a portir dadata dapublicado de»te. o pral» de I! ( quinze) d...
para m*.lr»Mr3« do. taiernudos. q«« pode-ao ,mp..g..r otombamcn.o ou m«'f""r "»
anuência. ASuperintendência de Protecio ea .tamrh Jund.ca d- lEPRA/MC *"*<> »
di.poiicJod05iotereuado»para oJesclarecimento» •cenunot.

Bf Io Honzooir.

FL WIO
^Prr»ídfritc

» MC *-.ri<llC»0 -

EtmJ-,

NOTIFICAÇÃO N°03

Do m:siDENTE WCTOSKiJfOCriunOR IX) IEPIIA/MG

Ao: Sr. Joaquim Oliveira

Prefeito Municipal de Sallo du Divisa

Assumo: NOTIFICAÇÃODE TOMBAMENTO PROVISÓRIO

Comunico a V S'. paraos fins cslabelecidos no Decreto-lei Iedcral n"25, de 30

de novembro de 19.17 c da l.ei n° 5.775. de .10 de setembro de 1971 com alterações

introduzidas pela'leis n"s 8.828, de05dejunho de 1985 c II 258 de28 deoutubro de

1993. que, o Conjunto Paisajrlstico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, situada no
Rio Jecrtiitinhonha. no município de Salto dn Divisa, pelo seu valor histórico e

paisagístico fica sob proteção do loinbatncnlo provisório - Art 4" da lei 11.258 de

28 de outubro tlc 1993. combinado com o decreto n" 26.193. de 24 de setembro de

1986. correndo, a partir dadata dorecebimento desta, oprazo de 15 (quinze) dias para

manifestação dos interessados, que poderio impugnar otombamento ou manifestar sua

Srtool^lV>SllmS•".n&,.,á?nv:!,^?..^,^l, e a Asse!lsOTÍa •,u"'°'ica do 1EI'HA/MÜ
*• :-.».. .1,. •ufcM nara os esclarecimentos necessários.

w&P\iA£a/Í0_^

-**__
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EMPRESAS l'i;l UOyl i.MK AS IM> HltASIl. S.A. €MG^fM_L
FiY

Proe.

«uhl

- realização de uma pesquisa sócio-econômica para caracterização da popüTSc,
alulada no puuudu próximo â implantação efetiva do eiiipieeiidllnelltü. Gslâ
pesquisa objetivará o conhecimento e a quantificação da população e suas
expectativas em relação ao empreendimento de modo a subsidiar o processo de
negociação do remanejamento e indenização das famílias, compatibilizando-se os
interesses dos proprietários;

- manutenção de informações a comunidade, para diminuir a geração de expecta
tivas e de possível movimentos expeculatórios;

- realização de consultas e negociações com a prefeitura de Salto da Divisa,
facilitando a escolha de áreas alternativas ao remanejamento;

- remanejamento da população, monitorado pelo Programa de Remanejamento e
Monitoramento da População Diretamente Atingida.

(13) Alterações no Quadro de Saúde

i%L As Alterações no Quadro de Saúde se darão em dois aspectos fundamentais: devjdo
à introdução de novos indivíduos, com a probabilidade de ocorrência de novos
hospedeiros de doenças contagiosas e pela formação de ambientes propícios à
formação de criadouros de vetores, especialmente na fase de enchimento do
reservatório.

ky

Poderá ocorrer ainda uma modificação nos padrões de mortalidade por causas,

devendo se elevar a mortalidade por causas externas, motivada pela possível
elevação do número de acidentes de trabalho. O número de casos de doenças do
aparelho digestivo poderá se elevar, caso a qualidade das águas fique
comprometida com a formação do reservatório.

O incremento populacional deverá pressionar a infra-estrutura de saúde, prejudican
do o atendimento em geral, diminuindo a qualidade dos diagnósticos e reduzindo a

disponibilidade de material e 'de recursos humanos.

Por se tratar de um fator de extrema relevância para a qualidade de vida da

população, as alterações no quadro de saúde apresentam uma grande importância,

AHE ITAPEBI - ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA - 5/21
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Instituto Estadual de Florestas

Levantamento do Potencial Ecoturístico e Paisagístico

do "Tombo da Fumaça"

Rio Jequitinhonha - Salto da Divisa - MG

w^y\ (Jyü\/<

Proe.

Kifdaire de Lima Brandão

Enaenheiro Florestal
Paulo Roberto De Lauro Silva
Enaenheiro Florestal
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Kildaire de Lima Brandão*
Paulo Roberto De Lauro Silva"

Apresentação

O presente trabalho tem como finalidade auxiliar o Município de Salto da

Divisa - MG, através do seu CODEMA ( Conselho Municipal de Desenvolvimento

Ambiental ), na elaboração de um levantamento sobre o potencial ecoturístico e

paisagístico do local conhecido como "Tombo da Fumaça", localizado na região do

Baixo Jequitinhonha, no extremo Nordeste de Minas Gerais, à margem direita do

Rio Jequitinhonha.

Este trabalho, possui como objetivo também, contribuir para o

desenvolvimento de projetos e programas de exploração do turismo ecológico e

educação ambiental junto às comunidades locais, possibilitando a criação de uma

nova fonte de recursos financeiros, aliada a uma conscientização correta no trato

com as questões ambientais, contribuindo assim, para melhoria da qualidade de

vida dos seus cidadãos.

* Engenheiro Florestal, Gerente de Proteção da Biodiversidade - Regional Nordeste i
" Engenheiro Florestal, Chefe do Escritório Florestal de Teófilo Otoni - Regional Nordeste
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! proc.

I - INTRODUÇÃO

As referências mais antigas sobre Salto da Divisa/MG informam que, a

cidade originou-se no povoado que se desenvolveu próximo ao "Quartel do

Salto", instalado na região no início do século XIX. Com o nome de São

Sebastião do Salto Grande, o povoado já tinha, na segunda metade daquele

século, importância como ponto de transbordo para navegação do Rio

Jequitinhonha, por se encontrar próximo ao "Salto", a sua queda d'água de

maior expressão. A partir do final do século XIX e início do século XX, as terras

da região, a princípio, começaram a ser ocupadas pela atividade agrícola, e

posteriormente pela pecuária, e a povoação passou a servir de apoio a estas

atividades.

Como sede de distrito, a localidade integrou sucessivamente os

municípios de Minas Novas, Araçuaí, Jequitinhonha e Almenara, tendo sua

denominação mudada para Salto Grande em 1923. Com a criação do

município de Jacinto em 1943, o distrito de Salto Grande passou a integrar

esse município com o nome de Salto da Divisa. A emancipação administrativa

se deu por efeito da Lei Estadual n.° 336, de 27 de dezembro de 1948.

A cidade de Salto da Divisa está localizada no extremo nordeste de

Minas Gerais, na margem direita do Rio Jequitinhonha, no trecho em que ele

faz divisa entre esse Estado e o Estado da Bahia. A distância a Belo Horizonte,

é de 854 Km e as coordenadas geográficas são 16°00'30" de latitude sul e

39°57'00" de longitude oeste.

Salto da Divisa se desenvolve sobre um conjunto de pequenas

elevações que dominam uma curva do rio onde se localiza o "salto" ou o

"tombo", a queda d'água mais importante do Rio Jequitinhonha.
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II - METODOLOGIA

O desenvolvimento do presente trabalho, que diz respeito ao

levantamento da potencialidade de Salto da Divisa, quanto aos aspectos do

turismo ecológico e paisagísticos da área conhecida como "Tombo da

Fumaça", foi originado a partir da visita realizada ao município. Nesta, pode-se

colher informações e dados através de reuniões realizadas com membros da

comunidade e CODEMA local, além de conversas informais com os moradores

e demais membros da comunidade. Os mesmos nos subsidiaram com relatos e

fatos sobre a cidade e especificamente sobre a área denominada como

Paisagem Natural Notável deste trecho do Rio Jequitinhonha.

Foi realizada também uma caminhada pela margem direita do Rio

Jequitinhonha, observando pontos de relevantes belezas cênicas, como o

Mirante, Pedra do Canta Galo, Ilha de Pedra, Tombo da Fumaça, Pedra do

Jacaré, Garganta do Diabo, Pedra do Bode, Cais de Pedra e Praia do Itapoã,

juntamente com um guia local. Aproveitou-se a oportunidade também, para

montagem de um acervo fotográfico (anexo).



EM BRANCO



III - DESENVOLVIMENTO

Caracterização da área

a) Aspectos Paisagísticos

Na área em questão, o Rio Jequitinhonha sofre um afunilamento e

devido aos afloramentos rochosos, ocorre a formação de várias corredeiras e

cachoeiras. Tanto na época de "cheia" ou "seca", o rio fornece um espetáculo

de extraordinária beleza.

A vegetação local atualmente é caracterizada por fragmentos de

Floresta Estacionai Semidecidual ( remanescentes de Mata Atlântica ), sendo

que alguns pontos ao longo do rio encontram-se bem conservados, mas em

sua maioria, observa-se grandes porções das margens tomadas por gramíneas

formadoras de pastagens.

Neste trecho, mais especificamente à margem direita do rio, na área

urbana, houve grande pressão da população local, que devido a expansão do

município, a ocupou com edificações destinadas a moradia. A margem

esquerda, sob os domínios do Estado da Bahia, encontramos os fragmentos de

matas descritos anteriormente, justamente por não pertencer ao perímetro

urbano de Salto da Divisa.

Destaca-se também a ocorrência de espécies vegetais endêmicas,

características de biomas distintos, como algumas bromeliáceas (clima úmido)

e cactaceas (clima seco). Segundo informações de moradores locais, algumas

plantas rasteiras encontradas sobre os afloramentos rochosos, são de

ocorrência única na região. Para a confirmação de tal informação, faz-se

necessário um estudo sobre a taxonomia e posterior classificação dessas

espécies.

b) Aspectos faunísticos

Através de informações colhidas pelos moradores ribeirinhos,

pescadores e guia local, verifica-se a presença de uma grande diversidade

faunística, destacando-se a ictiofauna, representada por espécies de peixes,

tanto de água doce quanto água salgada ( vulgarmente conhecido como: piau,

piabanha, roncador, bagre, caçari, carpa, timboré, piampara, surubim, robalo,

etc. ), assim como crustáceos de água doce ( pitu ).
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Mediante a observação de evidências locais, como por exemplo: fezes e

pegadas, que indicam a presença de algumas espécies da avifauna, inclusive

migratórias, atraídas pela abundância de alimentos fornecidos no início do

período de seca, onde os peixes e crustáceos ficam ilhados em pequenas

lagoas marginais, proporcionadas pela diminuição do volume d'água do rio.

Assim como, há a ocorrência da mastofauna, representada por espécimes de

lontras, capivaras, pacas, cutias, dentre outras, e ainda alguns representantes

da herpetofauna, como a sucuri.

c) Aspectos históricos-culturais

O Vale do Jequitinhonha é conhecido por suas riquezas culturais,

tradições, festas populares, artesanatos, músicas, poesias, danças e belezas

cênicas que a todos encantam e agradam. Não diferente, o município de Salto

da Divisa, pertencente ao "Baixo Jequitinhonha", também possui riquezas

culturais próprias de sua terra e de sua gente, como pode-se observar pela

origem do nome da cidade. Onde "Salto" provém da queda d'água de maior

expressão do Rio Jequitinhonha, e "Divisa" por estar delimitando politicamente

os Estados de Minas Gerais e o Estado da Bahia.

O artesanato local constitui fonte de renda aos seus moradores, através

da confecção de tecelagem e estamparia. Esta atividade é desenvolvida

principalmente pelo público adolescente feminino e é coordenada pelas

associações comunitárias dos bairros.

O Rio Jequitinhonha é o grande incentivador e responsável pelas

manifestações culturais do povo "saltense". Entre essas manifestações

destacam-se trabalhos escritos, como poesias e relatos de "causos" produzidos

por pessoas da comunidade ( vide poesia em anexo ).

Existe à margem do rio, próximo à chegada da cidade, uma construção

histórica denominada de "cais de pedra", que segundo relatos, teria sido

construído por escravos no século passado, com a finalidade de atender o

transbordo para a navegação do Rio Jequitinhonha.

d) Aspectos econômicos

Na época de estiagem, quando o rio baixa seu volume d'água, a

população aproveita oportunamente para extrair recursos naturais, como por

exemplo, areia e pedras, que são comercializados em estabelecimentos

especializados em materiais para construção, e por sua vez, estes são
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utilizados na construção civil. Com esta atividade, a cidade consegue

movimentar e gerar alguma fonte de renda para seus moradores.

Outra atividade comumente explorada é a pesca. Em determinadas

épocas do ano, o pescado é comercializado em municípios vizinhos, mas a

maior parte dos recursos pesqueiros são consumidos pelos próprios

moradores, mais conhecida como pesca de subsistência.

e) Aspectos políticos

A Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, através de sua Câmara

Municipal e Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA,

vêm criando ações visando a conservação e proteção da Cachoeira "Tombo da

Fumaça". Para isso, foi elaborada a Lei Municipal n.° 080 / 98 ( anexo ), que

declara a área da Cachoeira do "Tombo da Fumaça" e adjacências como área

de Paisagem Natural Notável e a Resolução 001 / 98 do CODEMA ( anexo ),

que dispõe sobre a preservação da Cachoeira do "Tombo da Fumaça", Pedra

do "Canta Galo" e adjacências.

f) Potencial Ecoturístico

No local conhecido como Cachoeira do "Tombo da Fumaça", pode-se

destacar alguns pontos de relevantes belezas cênicas. Tais locais serão melhor

descritos a seguir:

Mirante: Construção de alvenaria localizado à Rua Beira Rio, de onde

se tem uma ampla visão ( à jusante e à montante ) do Rio Jequitinhonha que

corre em forma de "canyon", podendo-se observar também a Pedra do "Canta

Galo" (foto n.° 1 ).

Pedra do Canta Galo: Monumento natural rochoso localizado em forma

de ilha, permitindo acesso quando o nível d'água do rio está baixo. É possível

chegar à sua parte mais elevada mediante uma escalada, com um grau de

dificuldade médio. Na parte mais elevada da rocha, encontra-se um patamar,

onde há a presença de muitos cactos e bromélias, além de locais utilizados

para a reprodução de aves. Salienta-se também, a grande beleza cênica

observada do alto da pedra, onde visualiza-se, à montante, a região do "Tombo

da Fumaça". A denominação de Pedra do "Canta Galo", é devido a uma lenda

local que dizia-se ouvir à noite, o canto de um galo oriundo do alto da pedra (

fotos n.°: 2, 3, 4 e 5 ).
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Ilha de Pedra: Formação rochosa, de relevante beleza, esculpida pela

ação da água, próxima ao local conhecido como "buraco" (foto n.° 7).

Buraco: Local descoberto pelos índios Pataxós, onde uma reentrância

na rocha, permite na época em que o rio encontra-se com seu volume d'água

mais baixo, acumular grande variedade de espécies da ictiofauna. Está

localizado próximo à jusante do "Tombo da Fumaça". É um dos locais mais

procurados pelos pescadores da região, devido a facilidade de captura dos

peixes e crustáceos.

Tombo da Fumaça: Local de maior expressão e beleza cênica do

município de Salto da Divisa, inclusive, é devido a esta queda d'água, a origem

do nome da cidade. Ponto do Rio Jequitinhonha onde existe um grande

desnível, fazendo com que um volume expressivo de água ( principalmente em

épocas de "cheia") caia em forma de cachoeira, proporcionando um espetáculo

visual impressionante. É possível chegar bem próximo à "queda d'água", onde

têm-se o contato com a "nuvem de fumaça" ( neblina, névoa, resultante do

impacto d'água sobre as pedras ), local excelente para fotografias e filmagem

da belíssima paisagem (fotos n.°: 6, 8 e 9).

Pedra do Jacaré: Escultura natural de pedras formada pela ação

d'água, assemelhando-se à figura de um jacaré ( identificando a cabeça, corpo

e cauda ). Está localizada à montante do "Tombo" (fotos n.° 11 e 12 ).

Garganta do Diabo: Local de forte corredeira, originado pelo desnível e

estreitamento do rio, destacando-se as paredes rochosas de um lado e outro

do curso d'água, evidenciando-se também, a beleza das pedras polidas pela

ação da água, no leito e às margens do rio (foto n.° 10 ).

Pedra do Bode: Grande formação rochosa localizada à margem do

curso d'água ( em períodos de baixa vazão do rio ), e que desempenha a

função de sinalizar aos moradores ribeirinhos, principalmente o perigo de

enchente do rio, uma vez que o nível da água quando atinge a Pedra do Bode,

tem-se a certeza de tratar-se de uma grande cheia do rio. A denominação de

Pedra do Bode é devido a uma curiosidade local, que segundo relatos dos

moradores mais antigos da cidade, tal pedra serviu de abrigo para os bodes

que tentavam escapar de uma grande enchente do rio (foto n.° 13 ).

Cais de Pedra: Parede de rochas construída por escravos, onde

ocorriam embarque e desembarque de navegações, que transportavam

pessoas e alimentos para outros logradouros do rio. Atualmente, encontra-se
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abandonada e tomada pelo mato; pode-se observar que algumas rochas já

foram retiradas (foto n.° 16 ).

Praia de Itapoã: Localizada à montante do "Tombo da Fumaça",

distando aproximadamente 1.500 m do centro do município de Salto da Divisa,

podendo ser acessada por estrada de rodagem ou a pé pela margem do rio. Na

época de baixo volume d'água do rio, o local oferece uma notável beleza, onde

são formadas plataformas de areia simulando figuras geométricas, além de,

possuir uma extensa área de praia propícia para banho. Este local é muito

procurado por moradores da cidade e região, proporcionando uma grande área

de lazer (fotos n.° 18, 19, 20, 21 e 22 ).
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IV - Conclusões e Sugestões

Levando em consideração principalmente os aspectos paisagísticos da

área conhecida como "Tombo da Fumaça"; os vários pontos de belezas

cênicas notáveis; o aspecto sócio-histórico-cultural do município de Salto da

Divisa, e mais especificamente, da importância que representa o Rio

Jequitinhonha para a população local, pode-se afirmar com absoluta convicção

que a Cachoeira do "Tombo da Fumaça" e áreas adjacentes, apresentam um

grande potencial para o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo

ecológico, aliado à programas e trabalhos de educação ambiental.

Diante das evidências aqui apresentadas, que caracterizam e

comprovam a expressiva potencialidade da Cachoeira do "Tombo da Fumaça"

e áreas adjacentes, no que diz respeito ao uso indireto dos recursos naturais,

através da conservação dos mesmos, pelas atividades de ecoturismo e

programas de educação ambiental; assim como existe o uso direto dos

recursos, pela extração de pedra, areia e pesca de subsistência. Dessa forma,

de acordo com o artigo 5o do Decreto n.° 33.944 de 18/09/92, no seu inciso I

diz que :

"Unidades de uso direto são as que têm como objetivo de
manejo proporcionar, sob o conceito de uso múltiplo e sustentado,
a exploração e preservação dos recursos naturais",

tais como:

I- área de proteção ambiental - APA;

Sendo definida, segundo o parágrafo 3°, n°1:

"Área assim declarada pelo Poder Público, para a
proteção ambiental, a fim de assegurar o bem estar das
populações humanas e conservar ou melhorar as condições
ecológicas locais".

Finalizando, observa-se grande potencialidade para criação de uma

Unidade de Conservação no município. Sugere-se então, a criação e

implantação de uma Área de Proteção Ambiental - APA, devido aos usos

diretos e indiretos a que são atribuídos pela ocupação atual da área,

abrangendo todas as atrações descritas acima, no item "Potencial

Ecoturístico".
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Anexo I - Acervo Fotográfico

r .,

Foto n° 1: Vista panorâmica do Rio Jequitinhonha, observada do Mirante.

Foto n° 2: Pedra do Canta Galo ( vista à jusante ).
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Foto n° 3: Pedra do Canta Galo ( vista à montante).
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Foto n° 4: Espécimes da flora local, destacando-se bromeliáceas e cactaceas
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Foto n° 5: Vista panorâmica do alto da Pedra do Canta Galo ( à jusante ).

Foto n° 6: Vista geral do "canyon" do Rio Jequitinhonha, destacando-se ao

fi irvHr» q m iqHs rln "Trvmhn ria Fl imara"
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Foto n° 7: Ilha de Pedra
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Foto n° 8: Visão geral do "Tombo da Fumaça", com destaque para a 2a queda
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Foto n° 9: Vista da 1a queda ("Tombo da Fumaça").



EM BRANCO



IIEF

Foto n° 10: Vista geral da Garganta do Diabo.
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Foto n° 11: Formação rochosa conhecida como Pedra do Jacaré

( destacando-se a cabeça, corpo e cauda ).

Pntn r»° -ÍO- Permiti ira natural formaria ní»la anão rias anuas ao fundo vista da
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Foto n° 13: Pedra do Bode
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Foto n° 15: Vista geral da Pedra do Bode, destacando-se parte do perímetro

urbano ( parte superior mostrando o cemitério ).
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Fotn n° 16- Vista rio Cais ria Parira riastacanrin-sa o ahanriono e nreiuriinario
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Foto n° 17: Prainha próximo ao Cais de Pedra.
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Foto n° 18: Praia de Itapoã.
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Foto n° 19: Vista da Praia de Itapoã, evidenciando o local propício para a

prática de lazer ( Banho de rio ).
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Foto n° 9fl Praia Ho Itanoã
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Foto n° 21: Areia formando figuras geométricas, devido ação eólica e hídrica.

hU :*®^jm
Foto n° 22: Córrego do Padre, mostrando suas águas cristalinas desaguando

nn Rio .lanuitinhonha
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Foto n° 23: Espécie da flora considerada endêmica, encontrada nos

afloramentos rochosos da região do "Tombo da Fumaça".
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Foto n° 25: Palestra realizada pelos técnicos do IEF para os membros do

CODEMA local e reDresentantes da comunidade.

Foto n° 26: Reunião com membros das Associações Comunitárias locais,

ASCCOM - Associação Comunitária de Comunicação e

Fl». MO
Proe.
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Foto n° 27: Moradia localizada à rua Beira Rio ( margem do Rio

Jequitinhonha).
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Foto n° 9R- Vista oaraJ ria rua Raira Rio
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Foto n° 29: Atividade de pesca de subsistência no Rio Jequitinhonha.

Foto n° 30: Atividade de tecelagem realizada no Centro Comunitário,

orinrinalmanta nor iox/ans arinlascantas
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I - Maiores Informações Sobre o Município

Localização: Região VII - Jequitinhonha

Área: 794 Km

Altitude máxima: 850 m local: Cabeceira Córrego do Covão

Altitude mínima: 143 m local: Rio Jequitinhonha

Temperatura: média anual: 23,80 C
média máxima anual: 27,90 C
média mínima anual: 18,00 C

índice médio pluviométrico anual: 682 mm

Relevo: (topografia %)
Plano: 10

Ondulado: 60

Montanhoso: 30

Principais rios: Rio Jequitinhonha

Bacia: Bacia do Rio Jequitinhonha

Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas - IGA (CETEC)

> Finanças

Arrecadação Municipal (1992-96)

(Valores correntes)

ANOS ICMS OUTROS TOTAL

1992 261.503.989 14.371.903 275.875.892

1993 4.117.109 380.969 4.498.078

1994 62.930 23.989 86.919

1995 52.979 9.808 62.787

1996 162.204 11.008 173.212

Fonte Secretaria de Estado da Fazenda

OBS: 1992: cruzeiros; 1993: cruzeiros reais; 1994-96: reais

0 População Residente (1970, 1980, 1991, 1996)

ANOS URBANA RURAL TOTAL

1970 5.151 5.037 10.188

1980 4.906 3.500 8.406

1991 5.408 2.380 7.788

1996 (1) - - 7.388

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(1) Dados Preliminares

o População Ocupada, por Setores Econômicos (1980)

SETORES N.° DE PESSOAS

Agropecuário 1.426

Industrial (1) 238

Comercio de Mercadorias 1931
Transporte, Comunicação e Armazenagem 47

Outros Serviços (2) 752

TOTAL 2.656

Fonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estatísticas e Informações - CEI
(1) Inclui industria de transformação, mineração, construção e serviços industriais de utilidade publica
(2) Inclui prestação de serviços, atividades sociais, administração publica e outras atividades

tyl

í HuLti. ky
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'-> Transportes

Rodoviário

Distancias aos principais centros (km):

Belo Horizonte: 829

Rio de Janeiro: 1.100

São Paulo: 1.510

Brasília: 1.375

Vitória: 965

Principais rodovias que servem ao município:
BR-381, BR-116, BR-367 e MG-405

Distancias aos municípios limítrofes e/ou centralizadores de
serviços públicos (Km):

Almenara: 108

Teófilo Otoni: 376

Pedra Azul: 204

Governador Valadares: 518

Jacinto: 49

Jequitinhonha: 152

Fontes: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Rede Ferroviária Federal S.A.

Estrada de Ferro Vitoria Minas

Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo / Ministério da Aeronáutica

•> Atividades Econômicas

Agropecuária

Principais produtos agrícolas (1996)

Produto Área
colhida (ha)

Produção

(t)

Rendimento

médio (kg/ha)
Arroz em casca várzea úmida 4 6 1.500,00
Banana (2) 2 2.000 1.000,00
Cana-de-açúcar 2 60 30.000,00

Feijão (la.safra) 40 20 500,00

Feijão (2a.safra) 20 10 500,00
Laranja (1) 2 70.000 35.000,00

Mandioca 80 640 8.000,00
Milho 20 5 250,00

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(1) Frutos (2) Cachos

Pecuária

Principais efetivos (1994)

ESPECIFICAÇÃO N.° DE CABEÇAS
Bovinos 51.609

Eqüinos 943

Muares 375

Suínos 1.204

Ovinos 435

Caprinos 420

Galináceos 2.100

Asininos 520

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia &Estatística (IBGE)

Proe.

IRubi. ks
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<^> Ensino

1o. GRAU

Fontes: Secretaria de Estado da Educação
INDI - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais

o Comunicações

Telefone: Concessionária: CTGV

Serviços: DDD e DDI
Correios e telégrafos: EBCT
Telex: 1 aparelho (1994)
STM-400: Caixa Postal Eletrônica (EMBRATEL) (1994)
Emissora de rádio: 1 (1992)

Fontes: Telecomunicações de Minas Gerais S.A.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Secretaria de Estado de Comunicação Social

-> Energia Elétrica: Concessionária: CEMIG

-i> Água e Esgoto: Concessionária: COPASA
Fontes: Companhia de Saneamento de Minas Gerais e Prefeitura Municipal

^> Serviços
Saúde: -(1994)
1 hospital
60 leitos

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde

Principais Órgãos Públicos (1989) Dependência
SEE - Delegacia Regional de Ensino Almenara

SEF - Superintendência da Fazenda Teófilo Otoni

SES - Diretoria Regional da Saúde Pedra Azul

SSP - Delegacia Regional de Segurança Publica Pedra Azul

PMMG - Comando Regional de Policiamento Gov. Valadares

Comarca de Entrancia Fina! Jacinto

DER-MG- Residência Regional Jequitinhonha
Sub-Delegacia Regional do Trabalho Teofilo Otoni

IBGE-Instituto Brasileiro Geografia e Estatística Almenara

Associação Micro-regional - AMBAJ Almenara

Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas - IGA (CETEC)
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Poesia: "Tombo da Fumaça"

Autora: Elza Ferreira Macedo,
Salto da Divisa -MG

TOMBO DA FUMAÇA

Tombo da Fumaça Tombado
Patrimônio nosso elevado!...

Levanta fumaça de respingos d'água,
Do Rio Jequitinhonha com seu barulho arrojado.
Oh, que saudade do tempo que em se navegava
As canoas e suas jangadas.
Os canoeiros se pondo cancioneiros,
O barulho dos remos soando nos tímpanos
Como se fosse variedade de instrumentos musicais
Ó Rio Jequitinhonha!!!...
Que saudade de suas águas cristalinas
Em época de primavera e verão
Quanta emoção!!!...
No outono e no inverno gigantescas
Árvores ao vento forte, seus galhos a balançar
Inundando farta folhagem clorofila
E pelas bênçãos de Deus no lugar
Os peixinhos agradecidos a respirar...
ÓRio Jequitinhonha!!!...
Desde a sua nascente

Deslizando sem parar
A espera de seres evoluídos a lhe preservar...
Povoados e povoados, cidades e cidades
A sede de sua gente a matar...
Sujeiras, mesmo grande ou pequena a limpar.
Ó Rio Jequitinhonha!!!
Que saudades das altas escadarias de areia

Aos nossos pés a suavizar...
Também das praias numa planície de encantar
Suas águas misturando-se à cor azul do céu
E ao esplendor da luz do luar!
Ó cidades deste encantado Vale!!!
Itapebi - Cidade da Bahia, a barragem hidrelétrica
Lá vai ficar!!!

Lutemos confiantes sem perder a esperança
De preservar os lindos saltos d'âgua
Que denominam Tombo da Fumaça
É umespetáculo da natureza,
Que é com certeza formado pelo Rio Jequitinhonha
Em Salto da Divisa veio ficar,
Neste belíssimo lugar!!!



r

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SALTO DA DIVISA/MG
AV ALZITON PEIXOTO, 72 - CENTRO - SALTO DA DIVISA/MG

TEL/FAX( 033 725-1 110)

LEI Nü 080/98

DECLARA A CACHOEIRA DO TOMBO DA FUMAÇA E
ADJACÊNCIAS COMO ÁREA DE PAISAGEM NATURAL.

A Câmara Municipal de Salto da Divisa/MG, aprova e eu. Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:

Art Io - Fica declarado como área de Paisagem Natural Notável, a "CACHOEIRA
DO TOMBO DA FUMAÇA" e adjacências, a ser protegida pelos podcres públicos do
Município de Salto da Divisa c seus cidadãos.

Parágrafo Único: A proteção a que se refere o caput deste artigo compreende do
Tombo da Fumaça à Pedra do Canta Galo ( 580 metros abaixo) e do Tombo da Fumaça à
Pedra do Bode ( 396 metros acima), bem como a faixa de lOO(cem) metros de toda margem
direita do percurso do Rio Jequitinhonha descrito neste parágrafo.

Art. 2o - Em decorrência do Disposto nesia Lei, fica vedada a realização de
qualquer obra ou serviço que venha a alterar a paisagem natural notável da "Cachoeira do
Tombo da Fumaça".

Art 3o - Revogam-se às disposições em contrário, a presente lei entra cm vigor na
data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG, 27 de Abril de 1998

tf
A, ' . I

K- "• Joaquim Abagaro de Oliveira"
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

SALTO DA DIVISA/MG

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TEL (033 725 II 10) ,

CODEMA

CONSELHO MUNICIPAL DR DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

RESOLUÇÃO 001/98

DISPÕE SOBRE A PRESERVAÇÃO DA CACHOEIRA DO
TOMBO DA FUMAÇA, CANTA GALO E ADJACÊNCIAS.

O CODEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Salto da
Divisa/MG, considerando que: A Cachoeira do Tombo da Fumaça e Canta Galo, bem como
adjacências, se revestem cie grande importância histórica cultural, por Ter sido fator
principal para o surgimento do Município; que a referida área geográfica se constitue em
uma paisagem natural notável dotada de beleza excepcional, que a área em questão poderá
vir a ser explorada como importante ponto turístico gerador de recursos econômicos para a
população local :

RESOLVE nos termos da Lei 66/97 artigo 2o inciso 19, posicionar-se contrário
à descaracterização das cachoeiras do Tombo da Fumaça, Canta Galo e adjacências, tendo
em vista a necessidade de proteção e conservação da referida área para a presente e futuras
gerações

Salto da Divisa/MG. 27 de Abril de 1998

Assinam membros do CODEMA - Salto da Divisa/MG

". ;
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Desde sua
nascente, entre

Serro-(MG) e
Diamantina-(MG),
o Rio

Jequitinhonha
desemboca na

Bahia, passando
por Itapebi-(BA) e
deságua no mar
na cidade de

Belmonte (BA),
onde encerra a

formação do
grande Vale do
Jequitinhonha.
A beleza do Rio

Jequitinhonha é a
principal atração
turística de Salto

da Divisa(MG).
Como uma

dádiva da

natureza, o rio
espalhou pela
cidade praias e
cachoeiras de

surpreendente
beleza

Pró».

RIO JEQUITINHONHA

Cachoeira TOMBO DA FUMAÇA

Tombo, nosso patrimônio, nossa História

Onome de nossa cidade originou-se através da grande cachoeira. Otombo é o salto que o Rio Jequitinhonha
dá, e a sua beleza é indescritível e deprofunda importância para o povo, não somente de Salto da Divisa, mas de todo
o Eslado de Minas Gerais.

Tombo é patrimônio nosso, é a nossa História. Não se apaga a História de um povo. Um povo sem História é
um povo sem memória.

Vale a pena ver de perto o encontro natural do TOMBO.

SALTO DA DIVISA/MG
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

Ins. tiq

]Rubi. &V

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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Çfeu^^sZs-ArfJ..

tf TtTULO ELEJTORÃT~
OU CARTEIRA DE

IDENTIDADE

>l9$rí7folÁ
&lbl(X. â____ rsfcv ^Í«XL Ms. 9^ 333

~

•<* (2&£ 'j; qgji t/y»;,,,

MMMaSÜSjSo

___E_ü M^ifA/f-: pF.Rfr.ffA ™eu )dL\%àm%M!ã^^
M>i Ú&Aâã 3):P* $£1£JJL

__W) EjilttAb Gtf__-aü__^- __&___

4 £
MJ3SM2

VMsxtlitlo MiEidn amiEá
foj/B/l.-LiP ACJRstft PuTft.fi-
CrlLSnV^l/r^V^ ^ÍLl//3
MM 5AÊÜ&M fS f/ i//?
ftffíiDESfl^f/?^ m'H/4
v/lrOlr Mc-nrlg.fi d_g_6_______

Hfi,fi ^\e, A<? N>)5T<? ^ 1 _.
Oa.ic^; 4o3,Ye< dc^. £iL\_£

(Mü2l_MEI__, d£ 0_J3_ã:
2C>

__fc É_£j_______g
Oo'̂ AA/^Ul/VuO flj "L^VuQvx^A, ^g9^J ____&

J O^w Vex ,- lUSl.V.tt

___________

o' W

IflVM.X ft/Z/vfr __t___ auJ ji_-_a
{pJ.U.-su^ ___g_____X__te: a. 1 UH-lttl
éádAS?. ^_l_|g__ __^^ £______- 7fe

>F8telia^flUPiWcflrkíViflU
£UIE£Q_i_5oiga 5_Ai\_c_] M*k <àMy°%ét
rJ.DVlVlFTF^QA/lH^ PeGo

5^Wa^n*va^r>^t à_aa_fe>d--^£^-S

U_____ j/O _Q^<Xvt V-/ ,^çX 6^D j__2ifo ggg
APÓS PREENCHER,ENVIAR A/C DE WANDERLEY NICOLAU - RUA ANGELINA NASCIMENTO,
388 - BAIRRO IPÊ. -SALTO DA DIVISA - FONE: 033-725-1365
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RIO JEQUITINHONHA
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Cachoeira TOMBO DA FUMAÇA

0

Tombo, nosso patrimônio, nossa História

Onome de nossa cidade originou-se através da grande cachoeira. Otombo é osalto que oRio Jequitinhonha
dá, e a sua beleza é indescritível e de profunda importância para opovo, não somente de Salto da Divisa, mas de todo
o Estado de Minas Gerais.

Tombo é patrimônio nosso, é a nossa História. Não se apaga a História de um povo. Um povo sem História é
um povo sem memória.

Vale a pena ver de perto oencontro natural do TOMBO.

SALTO DA DIVISA/MG



S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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NOME EM LETRA DE FORMA

S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO
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Jequitinhonha,W^ do™» * fumaça, localizada no Rio
ABAIXO-ASSINADOS exigimos das arfnridJl!- . Ç? a barra3e™ hidrelétrica de Itapebi-BA nos
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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NOME EM LETRA DE FORMA

\rX\<\sf< X______ r\f l_J_L- & v y^-v
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1
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
ünhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,

ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências nosentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

ASSINATURA H° TITULO ELEITORAL
OU CARTEIRA DE

IDENTIDADE
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA

ABAIXO-ASSINADO

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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S__&_____£jm-sS --SSxCJ M^ Mj CL

MAilVoKJ^k^MA^Ci^f.^?
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

%$^
Pia. I0c\
Pn-at,

bC

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências nosentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

••!. ^rj

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira doTombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA

\/I-Lct\ww;„p Ul______a S(_x\Vftc,
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6.936 8,

Zfrx^uM t___*__U___
2__i ._^_A___

W5GH.%&
_^i__(Z
tt.Z6/.%tt

^.7^.3?9
_y_Aa__g3i
%-\o^%2%:

~]
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA

___________ ________ Jvd
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

«8***9&Fje-1
. 3oo

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas* Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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__k_i_ __^____^ /^l/^p^-
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JjcUfrl $<O^-^rJO

/UpâWn ___ l^JrT^/1
J_2___á_&___>w/

WCTl^ÂJ fjfo) ílift ^/-nfo

oJUAS/ax*. _______ /y// Áqaaqsa

N* TITULO ELEITORÃL-
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

NOME EM LETRA DE FORMA
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/ - S.O.S TOMBO DA FUMAÇA

ABAIXO-ASSINADO

«•• 30_

Jequitinhonha, e^^ d° Tof*^ Fum^ localizada no Rio
ABAIXO-ASSINADOS, ^SS^mÀ^SS^ -Ü™5?6"1 h,drelétrica * Itapebi-BA, nos,
deste crime contra anatu eTe as muIa oe de Sat ^ r^^v ^° SenlÍd° de impedir aefetivaÇãoMinas Gerais. Populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
' "inas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

-K 303

. &

J00

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação'
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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I- S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

28****9tf&_e<*
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Riái. fc/_

Jequitinhonha, em Sa odD viJÜ5^_?S_2£ Êíí d° TOmb0 da FumaÇa',0calizada no RioABAIXO-ASSINADOSexigimosd^^ZJZ^S S _T?m hÍdrelétrÍCa de H"* nos-
deste crime contra anatu?é™ eas mtete dP S,t h?ÍS^w ^° Sentid° de impedira efelivaÇãoMinas Gerais Populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
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____t^____ià__

M^d%3J#L
_j_____2:£__
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA

ABAIXO-ASSINADO

4fc«
Fl*. 3o«l
Proe.

RuM. kv

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação'
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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___________3 h&g*ah ____!&_
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

jea-
R». 30*|

IProe.

Diante da ameaça dedescaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

S
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA ASSINATURA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

utt«jfcW

ipnnitinhnnho DÍa" cí "T8?? de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
tSSS^SS^10- Jsa/MG-com aconstruçâo da barragem hidrelétrica de ltaPebi-BA. •*.ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
Minas Gerais *" ®" P°PU'aÇÕeS de Salto da Divisa- do Vale Jequitinhonha edo Estado derais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

LVJVT*Hjed
^OH^

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação'
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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Rubi kY

O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

S>"&&
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Proe.

Rubi. *y

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação'
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

&*

te*
M. kY

Diante da ameaça dedescaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA

ABAIXO-ASSINADO

Fk. 31b

Rubi. tU

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA

ABAIXO-ASSINADO

&*
Fh. 311
Proe.

Rubi. fc/

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

g>~&&

Proe.

! Ruu. fcy

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

Ptoc. "~

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA

ABAIXO-ASSINADO
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S.O.S YÔMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

•C
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Proe.

Rubi. «>

-

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça localizarín nn Rio

A^WDhASSINADOS. ex.g.mos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
SSais 3na'UreZa 6" P°PUlaÇÕeS de Sall° da DÍVÍSa' d0 Vale Jequilinhon^e r EtadoÇde

NOME EM LETRA DE FORMX

0—__Q, Lrct_.pv tu <\v i i|i!/._.

npilfWjn^c: ^jfe_
Win Wrftta CU^^ ^^A»fT ^^
Vçy3q\o £L______ea !_^__x___a

•íL?ty\ Ae Oi«,^-f ViTT;.

-— ~™ v, ^ ^ ,r. U VM.ffli

TJl><wnL^n Via\»p àí_^__i____
S^L___çJ_____,c1lQ àjc £u-ia^|
kiA>2lla_SQr\v,ff 0,S ______;

e^-

Li___g____>Q?/?Xa ^qv^
JJ-L_J3V)_r. \flO_fr* S^Tr,^
Li L^^vto v^nln ^pr\^

_^

ASSINATURA

L-_->ifl___a-i_i Pl___i ___

|y___

N" TlTULO ELEITORAL
OU CARTEIRA DE

IDEHTIDADE

Êniaai^a
^^aQno7„l

iMi_n_2
__l___{__^____ CÍI \yo

o

_£__2a X-__-i_

,'.MS oo.

ü-J^-iL-i V

i-^_3_ç_____ç_

Í4^b-2S?
tM.s>fr? ^ Y3

!_________§.?
V)0\o^/9Q>f:g, 11 ;hp9SH

"wvT ju^bgymiX_S__£pp_4___.' • 1 '.» . ' " " ' • ' ^ ' ---3 Q'_ *

í1ííAí>Lí_^-» *• • » n ri r l mv V i„^l.l l'l I W 3 t J I V W}

~^TD—=^

___£££_2_X_.>5/?<_
W\-òM\tíf>SíP.M

—-________-- r ..,,..,,r,,. —_, gM_____

lÉáMJM£ÜMã j>& Úlüí&JM

''/•' ettlif. • •/>£.k íé___•—/. <•/•'>-•'- " •• • . • CVxftj/; c,

^ ffiJifr ?gr_j'^7 s4__g

M-11.JJ4. 101

sti- 6Y>*4JM

M -<W.-^c

Z?____Y2______£_

M-9-W^S3£



EM BRANCO



.'./ 1

/ I
, / -

•/
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA ASSINATURA

LMÃ o Co.^-r*

'// ' À "c >f-
m£.

•_k_ ______ -«Wa* ____ag;

_____!__ oa VY>ri i____i g ,/ L_a e •'r^___ t71 ri ry

tf TITULO ELEITORAL"
OU CARTEIRA DE

IDENTIDADE

_____________ T

0%x>t>s:# rY/

_g__0___ /^

c^/J^^a-y-Y
~

|Q__4___il_l__J
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO
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Rubi. &Y

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA

________w YJ>epiftvj ^ov^s

__^_j____—4oi_____ Ax t _____kfl,

________ £ • __t___ÜJÜ_-,

Ola/i &&J-J- K<(\njO X
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Mflft 1 ft j__f__ üJI .l/cift.p QR _______
-Q-J-J-i. C-H Q _____j n
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ftiüYQ^ ômyAJJ&z Pé Jovz*?
jyj_^___u_a -flL-___ _j__ 6qy)Toó Q-omg,^
[__£__(_] PrPPJR^ ______________]£

C_J£__X Sy_/m/Ct7M?i>o y^n-e^ct-

pg^________>__J__3 Ç____________) _____ Vüfo

í ASSINATURA

'^ii-^)n

íÉ^Acâá^.

N* TITULO ELEITORAL-
OU CARTEIRA DE

IDENTIDADE

______.,..«. oao

Cí -M- HMM<qi{
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{_______!____

&______)___

_____________

____________
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA

ABAIXO-ASSINADO
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação'
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA

;_Vr.. <,U', (•',••• iu>', (_u______l e___ ____ os

_^_fe__W-^-^£
gL__^_____a _________ _|___________5
A ^P.ftfrO.vJ __________

________ [______ pEge.fle

ASSINATURA N*TtTULO ELEITORAL
OU CARTEIRA DE

IDENTIDADE

_Li____3__
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êL&míi
_____3_>í
_________ í.
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&________,
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

*___*****

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA

_g£/_j_&5 A_^.-/04Z-^ Z^d-S^YS^

__g_____ 7,/nisTA l/sBoA

tíMUA ________

l
______ __________ íMuxeS
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/ /

TÚC6 Li Q íUo?UyqTQ .^ou 2 # •
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OU CARTEIRA DE

IDENTIDADE
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

tf*****

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências nosentido de impedir a efetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA

ÍV0 fen&iRA
)p:\YP.\rn rk __Q___Q

/ ' /
^_______________i
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

n». _2fl
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S R"bl ^

js^

Jeauitjnhonha m%tl 1n Scaraclerlzava° da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
ABAIXC5____£L !l ?' 22 3C0"SlrUÇa0 da barragera hidrelétrica de Ifapebi-BA, nós,ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
Lt~ 3nalUrSZa 6aS P0PU'aÇ6eS de Sa,t° da Divisa' d0 Vale Jequi.inhonhaPe do E1adoÇde

y

/
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i - S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

NOME EM LETRA DE FORMA
ASSINATURA
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S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO

fn./33-
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA
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líMéídl. *r £áJ7££±£ >9/T/m/Ja

3_2__o g/_ffs___ _________2 $wvn&

ASSINATURA

-yxhcr^Q SoijimYj*-. &______

______________; <_Y _JS- .>£"

-Ò^tv^Àa_a 6__a_3a Siiife.

Y^Q^çyyi^^),. flEbg

N- TITULO ELEITORAL-
OU CARTEIRA DE

IDENTIDADE

LU0273S
W\2^A^síò\<)
$&(>??4éj / f
_[_____£__y__ '̂/_?/

SCL |_--l^-_á-^Z_.
&^^r^ jj-/, gj_f_ 3í*

uMjmm

^_^ M-Q.265.6X

'(joJUrfiJt*
IH^Í^a. J/^

Ê__________i___

éáldíálH
ÍU4--Í£_____4£_

rV- __iii___a
£____________

(r ttf.i_ Ha c, umJ__, «j ___£_______> i*

<fj}g/f
<.,:'S.lx £_-___-_«_
^O

JL££££J2?
_______________ r,jy

____^

Y£_________ H »o/..-^ ^_>__a__^

elteuiMlV
MôdhétfS-L

J/OOP ^a-.Ía^Txx \jL ^.A-.^.Ln ___________,'



EM BRANCO



n». 331.

S.O.S TOMBO DA FUMAÇA
ABAIXO-ASSINADO
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Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação'
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA

__j __£____4<__j çod-_--i___ki __________
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APÓS PREENCHER,ENVIAR A/C DE WANDERLEY NICOLAU - RUA ANGELINA NASCIMENTO,
388 - BAIRRO IPÊ. -SALTO DA DIVISA - FONE: 033-725-1365
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$?****
S.O.S TOMBO DA FUMAÇA

ABAIXO-ASSINADO

_e<>

Diante da ameaça de descaracterização da Cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG, com a construção da barragem hidrelétrica de Itapebi-BA, nós,
ABAIXO-ASSINADOS, exigimos das autoridades competentes providências no sentido de impedir aefetivação
deste crime contra a natureza e as populações de Salto da Divisa, do Vale Jequitinhonha e do Estado de
Minas Gerais.

NOME EM LETRA DE FORMA ASSINATURA N* TITULO ELEITORAL-
OU CARTEIRA DE

IDENTIDADE
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bltuoQ HiFumIfvqsnnnn _______
________ ______^fc<v4<g _____ a/<J/c^

-g\>a.\^uilí>viri, ViU
g_______ng G_______] i____a_________]

_____________£_

S^AjO&ffl

\7Min. UinvihYin. j______^
2kaW, *£_______= 1//// __^ Éasàl,.

t_______Z_l___j

____________:

<_l__Í__ ______;

____!___£/_-
APOS PREENCHER,ENVIAR A/C DE WANDERLEY NICOLAU - RUA ANGELINA NASCIMENTO,
388 - BAIRRO IPÊ. -SALTO DA DIVISA - FONE: 033-725-1365
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Desde sua
nascente, entre

Serro-(MG) e
Diamantina-(MG),
o Rio

Jequitinhonha
desemboca na
Bahia, passando
porltapebi-(BA)e'
deságua no mar
na cidade de!-.
Belmonte (BA),|
onde encerra "afe
formação - dor

'nde Valendo'*'
íeÇuitinhonha.
A beleza do Rio
Jequitinhonha é a
principal atração
turística de Salto
da Divisa(MG).
Como uma
dádiva da
natureza, o no
espalhou pela
cidadepraias e
cachoeiras de
surpreendente
beleza.

%**»
RIO JEQUITINHONHA

je-M

CachoeiraTOMBO DA FUMAÇA

Tombo, nosso patrimônio, nossa História

hí o_°"k? de-"°?a ddade ori9'nou-se através da grande cachoeira. 0tombo éosalto que oRio Jequitinhonha
oiEstadoteMfnas OwaT*^ * ^"^importância Para °P°v0>não somen*e * Salto da Divisa, mas de todo
„m -2SZÍéPatrÍmÔnÍ° n°SS0, éan0Ssa História-Nã0 se aDa9a aHistória de um Povo- Um povo sem História éum povo sem memona.

Vale a pena ver de perto oencontro natural do TOMBO.

SALTO DA DIVISA/MG
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

U?i /9?£$'*•**> fi». òd5
Proe.

Rubi.
DOCUMENTO

N° Documento : 10100.002285/99

N" Original: 167/99

Interessado : PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Data : 07/06/99 URGENTE
Assunto : ENCAMINHA RECOMENDAÇÃO PR/MG N° 06/99, REQUISITANDO NO APRAZO DE 10

DIAS, O PRONUNCIAMENTO SOBRE OS TERMOS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA

UHE ITAPEBI.

De : GABIN

'ara : pala

Data de Andamento:

Observação:

Projeto 1BAMA-FIA/USP

ANDAMENTO

07/06/99 14:16:00

PARA PREPARAR INFORMAÇÃO SOBRE O ASSUNTO A PROCURADORIA, VIA ESTE
GABINETE, OBSERVANDO O PRAZO PARA RESPONDER.

V' o

«.V*» fle

Assinatura da Chefia do(a) GABIN
Quii <_r-mande ít?n»lrt, fonlaum

Chefa tio t:-L- n*f
S__.._WHr

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

Página :l
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAI

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

OFÍCIO N°-/6tt /99 - PRMG-COTC-ARSC

Belo Horizonte, 28 de maio de 1999

Ref: PAC n. 08112.000391/99-57

Senhor Presidente,

Tendo em vista as atribuições institucionais dessa autarquia no
âmbito do licenciamento ambiental da UHE Itapebi, encaminho-lhe a
Recomendação PR/MG n.° 06/99, requisitando-lhe que, no prazo de 10
(dez) dias úteis, V. Sa. se pronuncie sobre seus termos, sob pena serem
adotadas as medidas judiciais cabíveispara asseguraro seu cumprimento.

Atenciosamente,

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Procurador da República em Minas Gerais

limo. Sr.

Dr. EDUARDO DE SOUZA MARTINS
MD. Presidente do IBAMA

SAIN Av. L-4 Norte, Ed. Sede IBAMA
Brasília/DF

70800-200

/ '
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

RECOMENDAÇÃO PR/MG N.° 06/99

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos do Procedimento

Administrativo Cível n.° 08112.000391/99-57, instaurado com o objetivo de

investigar irregularidades no processo de licenciamento ambiental da UHE

Itapebi, com fundamento no art. 6o, XX, da Lei Complementar n.° 75/93, e

considerando que o aproveitamento de potenciais de energia

hidráulica, por importar no planejamento e execução de obras que causam

sensíveis impactos ambientais, deve ser precedido do devido licenciamento

ambiental;

considerando que o licenciamento ambiental e, por via de

conseqüência, o planejamento executivo de obras de grande porte, deve ser

precedido da elaboração e aprovação do necessário Estudo Prévio de Impacto

Ambiental, exigido nos termos do art. 225, §1°, IV, da Constituição da

República;

considerando que o procedimento do EPIA/RIMA tem por

finalidade precípua estabelecer abrangente e adequado juízo sobre a viabilidade

1
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

ambiental de projetos de obras ou atividades que causem significativo impacto

ambiental;

considerando que, nos termos da Resolução CONAMA n.° 001/86,

para alcançar seus objetivos, os estudos técnicos realizados no âmbito do

procedimento administrativo do EPIA/RIMA deverão necessariamente

considerar todos os impactos ambientais previstos nas fases de implantação e

operação da obra ou atividade sob licenciamento;

•

considerando que a não apreciação de impactos relevantes de projeto

de obra ou atividade que cause significativa degradação do meio ambiente, na

fase de análise de seu EPIA/RIMA, impede a perfeita formação do juízo de

viabilidade ambiental indispensável para concessão da denominada Licença

Prévia (LP) ao empreendimento;

considerando que, segundo avaliação técnica de especialistas da

Fundação Estadual do Meio Ambiente — FEAM, o EPIA/RIMA da UHE

Itapebi não avaliou os impactos do empreendimento sobre o monumento natural

denominado "Cachoeira do Tombo da Fumaça", o qual constitui importante

elemento do patrimônio paisagístico do Município de Salto da Divisa/MG;

considerando, ainda, que outros impactos negativos significativos do

empreendimento, em especial aqueles que recaem sobre a área urbana do

Município de Salto da Divisa, ainda segundo os técnicos da FEAM, deixaram de

ser devidamente avaliados no referido EPIA/RIMA;
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

considerando que, em razão das deficiências apontadas nos estudos

ambientais da UHE Itapebi, entendem os técnicos da FEAM ter ficado

prejudicada a análise de viabilidade ambiental do empreendimento;

considerando que a Coordenadoria do Programa de Análise e

Licenciamento Ambiental do IBAMA foi cientificada das preocupações

levantadas pela FEAM, através do ofício FEAM/DIENI/EXTER/N.0 071/99;

considerando que os elementos de informação constantes do

procedimento administrativo cível em referência apontam para a necessidade de

revisão da Licença Prévia concedida ao empreendimento UHE Itabepi, como

forma de se evitar que impactos significativos do projeto deixem de ser

avaliados;

considerando que o princípio da precaução, consagrado no direito

ambiental brasileiro em razão do que dispõe o art. 225, §1°, VII, da Constituição

da República, exige que o órgão ambiental licenciador proceda à revisão de

licenças eventualmente concedidas, sempre que surjam dúvidas sobre a

abrangência e eficácia dos estudos ambientais apresentados pelo empreendedor;

considerando, finalmente, que a concessão de licença, autorização ou

permissão ambiental em desacordo com as normas aplicáveis constitui crime

capitulado no art. 67 da Lei 9.605/98;

1
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

resolve editar RECOMENDAÇÃO ao Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA para que a

mencionada autarquia federal:

a) Suspenda a análise do Plano de Controle Ambiental apresentado pelo

empreendedor da UHE Itapebi e, por via de conseqüência, o procedimento

administrativo instaurado para concessão de Licença de Instalação (LI) ao

empreendimento;

-

b) Proceda à revisão da Licença Prévia (LP) n.° 020/97, concedida ao

mencionado empreendimento, de modo que sejam analisados os impactos sócio-

ambientais da submersão do monumento denominado "Cachoeira do Tombo da

Fumaça", bem como demais impactos correlatos;

c) Devolva à comunidade atingida, tendo em vista a apontada deficiência

do EPIA/RIMA da UHE Itapebi, a oportunidade de discutir os impactos do

empreendimento em questão, através do instrumento da Audiência Pública, a

qual fica desde já requisitada.

Belo Horizonte, 28 de maio de 1999.

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA C«TUZ
Procurador da República em Minas Gerais
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URGENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

OFÍCIO N° tGg m - PRMG-COTC-ARSC
Y^'!V

Belo Horizonte, 28 de maio de 1999

Ref: PAC n. 08112.000391/99-57

Senhora Coordenadora,

Encontra-se em tramitação, no âmbito do Ministério Público
Federal, o procedimento administrativo cível em referência, que tem por
objeto investigar a ocorrência de irregularidades no processo de
licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Tendo em vista as atribuições funcionais dessa Coordenadoria,
venho requisitar-lhe que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, remeta à
Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais cópia dos estudos
ambientais do empreendimento em questão e dos pareceres técnicos que
embasaram a concessão da Licença Prévia n.° 020/97, bem como do
respectivo procedimento administrativo de licenciamento ambiental.

Atenciosamente,

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ

Procurador da República em Minas Gerais

Uma. Sra.

ROSA HELENA ZAGO LOES

MD. Coordenadora-Geral do Programa de Análise
Ambiental do IBAMA

SAIN Av. L-4 Norte, Ed. Sede IBAMAs/n.°, Bloco C/l° and.
Brasília/DF

70800-200

'ftOCURADOiiiA DA tEtoU*
AfeMo P**, «00 - t.' AIH...I

E0. 8ANUV0ÜRA
HORIZONTE -_

/
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N° 326/99- IBAMA/DIRPED/PALA

Da:

À:

Coordenadora-Geral do PALA

Eleonora Galvarros Bueno Ribeiro

Chefe de Gabinete

Prezada Senhora,

Brasília-DF, 08 de junho de 1999.

Estamos encaminhando minuta de Ofício a ser encaminhado ao

Procurador da República em Minas Gerais em resposta aos Ofícios n° 167/99 - PRMG
- COTC - ARSC, de 28/05/99 e n° 168/99 - PRMG - COTC - ARSC. Encaminhamos
também cópia do Processo n° 02001.000333/97-04 que deverá ser anexado ao ofício
que segue em minuta.

Solicitamos que, após assinatura, uma cópia do referido ofício seja
encaminhada a esse PALA.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Jiosa iíélèijia Zago Loes
Programa d^Análise e<-LicenciamejikYAmbiental

~~ Coorderradõrã-Geral

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "Cf, 1°ANDAR - 70800-200 - BRASlLIA/DF - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306

GÍPALA99/MEMO/MM326 DOC

• \
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° .99 - IBAMA/PRESI

Brasília-DF,

Senhor Procurador,

Fta, 3A3
Proe.

Ruhl

dejunhode 1999

Acusamos o recebimento do OFÍCIO N° 167/99 - PRMG-COTC-ARSC,
datado de 28 de maio de 1999, encaminhando-nos a Recomendação PR/MG n° 06/99 no
âmbito do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Itapebi, prevista para ser
implantada no rio Jequitinhonha, na divisa dos Estados da Bahia e de Minas Gerais.

Face às questões referenciadas na Recomendação, seguem abaixo,
algumas considerações objetivandoresponder a essa emérita Procuradoria da República.

1 - Antes de entrar no mérito técnico da Recomendação, expressa nos
quesitos a, b e c, gostaríamos de contrapor alguns considerandos que denotam que a
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM deixou de avaliar os impactos do
empreendimento sobre a Cachoeira do Tombo da Fumaça e que, ainda, de acordo com os
técnicos daquela Fundação, o estudo ambiental não avaliou devidamente os impactos
negativos sobre a área urbana de Salto da Divisa/MG, ficando, por conseguinte, prejudicada
a análise da viabilidade ambiental do empreendimento.

Esclarecemos que tais afirmativas não estão referendadas no Parecer
Técnico daquela Instituição, conforme os trechos extraídos do referido documento e que
transcrevemos a seguir:

* O EIA/RIMA, consolidado pela Consultoria ENGEVIX Engenharia S/C, pautou-se
na legislação ambiental vigente (CONAMA 001/86) ao nível federal e nas
exigências específicas da legislação do Estado da Bahia e Minas Gerais, com
abordagem das condições físicas, bióticas e antrópicas do meio que será
influenciado pelo projeto.

ÀSua Senhoriao Senhor
Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz
Procuradorda República em Minas Gerais
Av. Afonso Pena, 1500 - 6o andar
CEP: 30.130-005 - Belo Horizonte/MG

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C-, 1o ANDAR - Ta: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
ft.)«:
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...Como bem patrimonial/cultural da população local identificou-se o conjunto de
quedas que constitui o Salto ou Tombo, príncipal cachoeira encontrada ao longo
do curso do rio Jequitinhonha, localizada às margens da cidade-sede...

Por fim, considerando que há intervenções negativas do empreendimento no
temtório mineiro, mas que, para minimizá-las, o empreendedor propôs
planejamento mitígatório adequado, o qual deverá ser otimizado com as
sugestões deste parecer, a equipe técnica da FEAM/DICAF conclui pela
viabilidade ambiental da UHE Itapebi...

Portanto, muito nos surpreendeu o teor do Ofício FEAM/DIENI/EXTER/N0
071/99, em que aquela Instituição levanta uma série de preocupações a respeito do
empreendimento, em contraposição ao seu parecer técnico que, aliás, foi um dos aspectos
que subsidiaram a decisão do IBAMA quanto à concessão da Licença Prévia n° 020/97.

No entanto, em que pese a antítese configurada, todas as considerações
constantes na referida correspondência da FEAM serão levadas emconsideração no âmbito
do processo da Licença de Instalação.

2 - No que tange à Recomendação, propriamente dita, temos os seguintes
comentários a fazer:

♦ Quanto ao item a, que sugere a suspensão da análise do PCA e do
procedimento administrativo instaurado para a concessão da LI, esclarecemos que:

- não se configurou o procedimento administrativo da Licença de
Instalação umavez que o empreendedor não deu entrada com o requerimento específico da
referida licença;

- não haverá o processo de análise dos estudos denominados de
Plano de Controle Ambiental - PCA que, na realidade, são preliminares e parciais. Assim
sendo, de acordo com contatos mantidos com representante da empresa consultora
responsável pela elaboração dos estudos, o IBAMA e os demais órgãos ambientais
envolvidos neste processo deverão receber os documentos pertinentes à Licença de
Instalação, ainda ao longo do mês em curso, os quais deverão contemplar, também, o
atendimento a todas as condicionantes explicitadas na Licença Prévia n° 020/97.

♦ No que se refere ao item b, que recomenda a revisão da LP 020/97 para
que sejam analisados os impactos advindos da submersão da Cachoeira do Tombo da
Fumaça, não entendemos tal colocação uma vez que tanto a FEAM, conforme mencionado
anteriormente, quanto o IBAMA preocuparam-se com o fato concreto do desaparecimento da
referida cachoeira.

Este Instituto referendou a sua preocupação na mencionada LP, nos
seguintes subitens:

(* 2.1.2 - que exige a apresentação de avaliação ambiental quanto às
perdas de locais de pesca, recreação e lazer;

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C", 1°ANDAR - TEL. (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
:.':í:;:.!:';.! rai ISWOC
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•=> 2.1.13 - que condiciona a licença à apresentação de estudos de
alternativas de mitigação e compensação em função da "submersão dos Tombos do Rio
Jequitinhonha, na cidade de Salto da Divisa/MG".

Esclarece-se que tais aspectos deverão estar referendados na
documentação que subsidiará a concessão da Licença de Instalação e serão avaliados como
pré-requesitos à sua emissão.

♦ Considerando o item c, cuja recomendação sugere que se devolva a
comunidade atingida a oportunidade de discutir os impactos através de audiências públicas,
esclarecemos que, ao longo do processo, em duas oportunidades a população teve acesso
às informações técnicas do empreendimento, pôde discutir o projeto e colocar as suas
considerações e apreensões, precisamente em:

•=> 27 de março de 1997 quando realizou-se Audiência Pública nas
dependências da Prefeitura Municipal de Itapebi, no Estado da Bahia.

i* 08 de julho de 1997, oportunidade em que as Organizações Comunitárias,
Sociais e Públicas de Salto da Divisa, em Minas Gerais, participaram de reunião pública
naquele município.

Por oportuno, em atendimento ao OFÍCIO N° 168/99 - PRMG-COTC-ARSC,
de 28 de maio de 1999, segue, em anexo, cópia do processo que trata do licenciamento
ambiental do empreendimento em questão, onde, entre outros documentos, Vossa Senhoria
poderá ter acesso aos pareceres técnicos mencionados no ofício em referência. Quanto à
cópia dos estudos ambientais, também solicitada, esclarecemos que não dispomos de
exemplares sobressalentes, razão pela qual estamos entrando em contato com o
empreendedorsolicitando que atenda os interesses dessa Procuradoria.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar
nossos protestos de estima e consideração, ressaltando que neste empreendimento e nos
demais que se encontram sob a responsabilidade desse Instituto, em que pese as suas
dificuldades de ordem institucional, o mesmo está sempre buscando a melhor forma de
conciliar as preocupações ambientais, às estratégias do desenvolvimento, priorizando a
proteção ambiental.

Atenciosamente,

Marília Marreco Cerqueira t\ i 4 D' '+-
Presidente fc Siut- rJWUldlrtW Á£rwM QUl

ow MhÁ JWJmmkoM o, (Jiõwrijj}bj\.

íDtont (Angélica d* ottaúto Cfite
CtWe da 1'ivisSn

Pofliria d." 1.833/37-*». de 22.12.9/

SAINAV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C", 1o ANDAR-Ta: (061) 316-1290 - FAX: (061)316-1306
::-"'• :i*ifMC
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Documento
10100.002352/99-75
GABIN

Data.-^/-L/_Í_Í Prazo: _/ /

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Proe.

Rubi.

OFÍCIO N° /VÓ9/99 - PRMG-COTC

Belo Horizonte, 02 de junho de 1999

Ref: PAC n. 08112.000391/99-57

Senhor Secretário,

De ordem do Sr. Procurador da República, Dr. Álvaro Ricardo de
Souza Cruz e tendo em vista as atribuições institucionais dessa Secretaria
Executiva, encaminho-lhe, para ciência e adoção das providências cabíveis,
cópia da Recomendação PR/MG n.° 06/99.

Atenciosamente,

AlfàANIO JOSÉ FONSECA ÁNRDY
Assessor do Ofício _a Tutela do Meio Ambienta

limo. Sr.

Dr. JOSÉ CARLOS CARVALHO
MD. Secretário Executivo do MMA

Esplanada dos Ministérios, Bloco B/6° and.
Brasília/DF

CEP 70068-900

C_W-_A

Recebido na SEC EA

era 0?^ Of03
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
Fia.

Proe.

XT

RECOMENDAÇÃO PR/MG N.° 06/99

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos do Procedimento

Administrativo Cível n.° 08112.000391/99-57, instaurado com o objetivo de

investigar irregularidades no processo de licenciamento ambiental da UHE

Itapebi, com fundamento no art. 6o, XX, da Lei Complementar n.° 75/93, e

considerando que o aproveitamento de potenciais de energia

hidráulica, por importar no planejamento e execução de obras que causam

sensíveis impactos ambientais, deve ser precedido do devido licenciamento

ambiental;

considerando que o licenciamento ambiental e, por via de

conseqüência, o planejamento executivo de obras de grande porte, deve ser

precedido da elaboração e aprovação do necessário Estudo Prévio de Impacto

Ambiental, exigido nos termos do art. 225, §1°, IV, da Constituição da

República;

considerando que o procedimento do EPIA/RIMA tem por

finalidade precípua estabelecer abrangente e adequado juízo sobre a viabilidade

Ér~
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

ambiental de projetos de obras ou atividades que causem significativo impacto

ambiental;

considerando que, nos termos da Resolução CONAMA n.° 001/86,

para alcançar seus objetivos, os estudos técnicos realizados no âmbito do

procedimento administrativo do EPIA/RIMA deverão necessariamente

considerar todos os impactos ambientais previstos nas fases de implantação e

operação da obra ou atividade sob licenciamento;

considerando que a não apreciação de impactos relevantes de projeto

de obra ou atividade que cause significativa degradação do meio ambiente, na

fase de análise de seu EPIA/RIMA, impede a perfeita formação do juízo de

viabilidade ambiental indispensável para concessão da denominada Licença
Prévia (LP) ao empreendimento;

considerando que, segundo avaliação técnica de especialistas da

Fundação Estadual do Meio Ambiente — FEAM, o EPIA/RIMA da UHE

Itapebi não avaliou os impactos do empreendimento sobre o monumento natural

denominado "Cachoeira do Tombo da Fumaça", o qual constitui importante

elemento do patrimônio paisagístico do Município de Salto da Divisa/MG;

considerando, ainda, que outros impactos negativos significativos do

empreendimento, em especial aqueles que recaem sobre a área urbana do

Município de Salto da Divisa, ainda segundo os técnicos da FEAM, deixaram de

serdevidamente avaliados no referido EPIA/RIMA;
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

considerando que, em razão das deficiências apontadas nos estudos

ambientais da UHE Itapebi, entendem os técnicos da FEAM ter ficado

prejudicada a análise de viabilidade ambiental do empreendimento;

considerando que a Coordenadoria do Programa de Análise e

Licenciamento Ambiental do IBAMA foi cientificada das preocupações

levantadas pela FEAM, através do ofício FEAM/DIENI/EXTER/N.0 071/99;

considerando que os elementos de informação constantes do

procedimento administrativo cível em referência apontam para a necessidade de

revisão da Licença Prévia concedida ao empreendimento UHE Itabepi, como

forma de se evitar que impactos significativos do projeto deixem de ser

avaliados;

considerando que o princípio da precaução, consagrado no direito

ambiental brasileiro em razão do que dispõe o art. 225, §1°, VII, da Constituição

da República, exige que o órgão ambiental licenciador proceda à revisão de

licenças eventualmente concedidas, sempre que surjam dúvidas sobre a

abrangência e eficácia dos estudos ambientais apresentados pelo empreendedor;

considerando, finalmente, que a concessão de licença, autorização ou

permissão ambiental em desacordo com as normas aplicáveis constitui crime

capitulado no art. 67 da Lei 9.605/98;
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

3_

resolve editai RECOMENDAÇÃO ao Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA para que a
mencionada autarquia federal:

a) Suspenda a análise do Plano de Controle Ambiental apresentado pelo
empreendedor da UHE Itapebi e, por via de conseqüência, o procedimento
administrativo instaurado para concessão de Licença de Instalação (LI) ao
empreendimento;

b) Proceda à revisão da Licença Prévia (LP) n.° 020/97, concedida ao

mencionado empreendimento, de modo que sejam analisados os impactos sócio-
ambientais da submersão do monumento denominado "Cachoeira do Tombo da

Fumaça", bem como demais impactos correlatos;

c) Devolva à comunidade atingida, tendo em vista a apontada deficiência

do EPIA/RIMA da UHE Itapebi, a oportunidade de discutir os impactos do
empreendimento em questão, através do instrumento da Audiência Pública, a
qual fica desde já requisitada.

Belo Horizonte, 28 de maio de 1999.

JSUÜJUO /</ctC(Xst:<Ze> di JdU-UCe
ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CKÜZ

Procurador da República em Minas Gerais
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 906/99 - IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 09 de junho de 1999.

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
informamos que a Procuradoria da República em Minas Gerais solicitou cópia dos
estudos ambientais do empreendimento. Considerando que este Instituto não possui
cópia sobressalente, solicitamos que seja encaminhada uma cópia do EIA/RIMA, com a
máxima urgência, ao seguinte endereço:

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
Procurador da República em Minas Gerais
Av. Afonso Pena, 1500 - 6o andar
Ed. Banlavoura

30.130-005 - Belo Horizonte/MG

I

Por oportuno, solicitamos informar a este IBAMA, o n° do telefone e fax
desta empresa.

Atenciosamente,

Programa

A Sua Senhoria o Senhor,
Afrânio Benjoino Gavião
Itapebi Geração de Energia S.A.
Av. Edgard Santos 300 Bloco B 2oandar
41.186-900 Salvador/BA

H7ll Ü02-ÜÍ7!4.

Zago Loes
Licenciamento-

Coordenadora-Geral

biental

•

SAIN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO C", 1° ANDAR -CEP: 70800-200 - BRASlLIA/DF -(061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306

G!/P«JW9/OFlCIO/OF906.DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

mma INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N° 330/99- IBAMA/DIRPED/PALA

À:

Coordenadora-Geral do PALA

ASPAR

Prezada Senhora,

Brasflia-DF, 09 de junho de 1999.

Encarninhamos abaixo informações acerca do licenciamento ambiental da
Usina Hidrelétrica de Itapebi, a ser construída no rio Jequitinhonha, divisa de Minas Gerais e
Bahia, para subsidiar resposta ao OF. GSMS n° 050/99, de 24/03/99, em anexo:

- O IBAMA, após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos estaduais de meio
ambiente da Bahia e Minas Gerais, emitiu em 18/11/97, a Licença Prévia n° 020/97 para o
empreendimento;

- O EIA/RIMA previa a submersão parcial das Cachoeiras do Tombo da Fumaça e este
impacto foi considerado na referida licença;

- posteriormente, em 27/04/98, a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG promulgou a
Lei Municipal n° 080/98 que declarava a Cachoeira do Tombo da Fumaça e adjacências
como Áreade Paisagem Natural;

- entendendo que esta Lei afetava diretamente o empreendimento, o IBAMA solicitou
Parecer Jurídico junto ao Ministério do Meio Ambiente, considerando que a referida lei foi
posterior à emissão da Licença Prévia;

- antes que tal Parecer fosse consolidado, a mesma Prefeitura Municipal aprovou a Lei n°
092/99, em 26/04/99 que idfèus&a'Lei n° 080/98, em todo oseu teor;

- assim sendo, este Instituto entendeu ter sido superado o questionamento, estando apto a
prosseguir o licenciamento;

- neste momento, estamos aguardando a documentação pertinente ao atendimento às
condicionantes da Licença Prévia para que se possa dar continuidade ao referido
licenciamento.

Sendo oque se apresenta para omomento, subscrevemo-nos. ifl/éí

KV71

Progr

Atenciosamente,

a Helena Zago Loes
Licenciamento Ambiental

Coordenadora-Geral

(te<

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C". 1°ANDAR - 70800-200 - BRASÍLIA/DF - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306

G/PALA99/MEMO/MM330 DOC
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 900/99 - IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 09 de junho de 1999.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao of. 10/98, de 30/04/99, estamos encaminhando
cópia do processo administrativo que trata do licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Em relação à solicitação de revisão da Licença Prévia n° 020/97, que
acompanha o ofício supracitado, tecemos algumas considerações:

- a submersão parcial das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, prevista no EIA/RIMA,
foi uma das preocupações tanto do IBAMA como da FEÀM em seus Pareceres
Técnicos que subsidiaram a emissão da Licença Prévia, sendo que as condicionantes
2.1.2 e 2.1.13 da referida licença abordaram a questão;

- quando atendidas estas condicionantes, na próxima fase do licenciamento, esta
questão será novamente considerada no âmbito da análise da emissão da Licença de
Instalação;

- outras questões mencionadas, como a possibilidade do surgimento de doenças e o
ressarcimento/compensação de moradores, pescadores, lavadeiras, extratores de
areia e pedra atingidos pelo empreendimento; serão também amplamente discutidas
nessa fase, quando serão detalhados todos os programas ambientais previstos para
mitigar, minimizar ou compensar os impactos advindos da implantação e operação
do empreendimento;

- a participação desse CODEMA no processo de licenciamento ambiental, conforme
prevê a legislação vigente, foi garantida em dois momentos: no dia 27/03/97,
quando realizou-se Audiência Pública em Itapebi/BA e em 08/07/97, oportunidade
em que as Organizações Comunitárias, Sociais e Públicas de Salto da Divisa/MG,
participaram de reunião pública naquele município. Porém, se, efetivamente esta
participação não ocorreu até o momento, assumimos o compromisso de que, a partir
de agora, esse CODEMA será informado e solicitado à emissão de Parecer Técnico
em todos os procedimentos que se seguirem.

À Sua Senhoria, o Senhor
Wanderley Nicolau Gomes
Presidente do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental - CODEMA

Rua Clemente Martins, 126 - Barro Preto

39.925-000 - Salto da Divisa/MG

SAIN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO ,C*, \°ANDAR - CEP: 70800-200 - BRASlLIA/DF -(061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306

Gl/PALAM/OFlCIO/OFMO.DOC
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Por oportuno, esclarecemos que o empreendedor não requereu ao IBAMA a
Licença de Instalação da UHE Itapebi, uma vez que ainda não entregou a
documentação pertinente, nem deu entrada no requerimento específico. A
documentação encaminhada, e enviada à Prefeitura Municipal de Salto da Divisa
através do ofício n° 679/99 - IBAMA/DIRPED/PALA, de 05/05/99, é preliminar e
parcial.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar
nossos protestos de estima e consideração, ressaltando que neste empreendimento e nos
demais que se encontram sob a responsabilidade desse Instituto, em que pese as suas
dificuldades de ordem institucional, o mesmo está sempre buscando a melhor forma de
conciliar as preocupações ambientais, às estratégias do desenvolvimento, priorizando a
proteção ambiental.

Atenciosamente,

Rosa HeVmaZago Loes
Programa dè^^irjáb^eelJceneiarnc^ Ambiental

Coordenadora-Geral

SAIN AV L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO 'C", VANDAR - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF -(061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306

G:/PALA99/OFlCIO/OF900 DOC
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' ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA Proe.
CNPJ-02.397.080/0001-96 / ~> <? C -

/3ÍS" RmW-
ioAíVíA DIRPED.PALA

i-ROTOCC LO N.°3XS~
Salvador, 11 de junho de 1999 FLS- DATA.il/Qi/
011/DT

Assinatura

INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA.

PROGRAMA DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

At.: Dra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora-Geral

Assunto: UHE Itapebi - Licença de Instalação / documentação complementar

Prosseguindo com o licenciamento objeto do Processo IBAMA/MMA
N.° 02001.000333/97-04, encaminhamos os documentos listados em anexo
referentes aos Projetos Básicos Ambientais, em atendimento aos condicionantes da
Licença Prévia 020/97 do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, concedida por este
órgão.

Anteriormente, através da correspondência 01/PR, de 25/03/99, já havíamos
encaminhado parte da documentação para obtenção do licenciamento. Solicitamos
que os três projetos encaminhados naquela ocasião, denominados "Monitoramento
Hidrossedimentológico", "Acompanhamento das Interferências Minerárias" e
"Monitoramento da Ictiofauna", sejam substituídos pelos que ora estamos enviando,
em razão da atualização promovida quanto à numeração de páginas e índice do
trabalho.

Tendo em vista a continuidade do nosso programa de implantação do
empreendimento, solicitamos proceder as análises e vistorias para emissão da
Licença de Instalação, dentro da maior brevidade possível.

Desde já colocamo-nos à disposição do IBAMA para acompanhar a vistoria, bem
como prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ft Mum TsÍmca
pA/ia qmSim

'Dtone (Angélica de •.•H.toúio Co>l*
Chffe de • iwisSo

\sm>i IR-' ir. IA/FSL

Portaria n.' 1.833/87* de 2_12'9?
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ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
CNPJ-02.397.080/0001-96

ANEXOS A CORRESPONDÊNCIA 011/DT

1 PROJETO 01 - PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO üeuc / Êííwm

2 PROJETO 02 - PROJETO DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DA
QUALIDADE DA ÁGUA AÉ_úc#

3 PROJETO 03 - PROJETO DE PROTEÇÃO DAS MARGENS DO
RESERVATÓRIO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ÊdW

J4 PROJETO 04 - PROJETO DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA &^

v 5 PROJETO 05 - PROJETO DE MONITORAMENTO E RESGATE DA FAUNA oiffró / Mwj\

6 PROJETO 06 - PROJETO DE LIMPEZA DA BACIA DE ACUMULAÇÃO &#**-

J 7 PROJETO 07 - PROJETO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL bw* /r_k

8 PROJETO 08 - PROJETO DE REMANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA
POPULAÇÃO DIRETAMENTE ATINGIDA fr^i, /«fti^

J 9 PROJETO 09 -PROJETO DE SAÚDE PÚBLICA Ww /KaÍ^

/ 10 PROJETO 10 - PROJETO DE SALVAMENTO DO PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO E HISTÓRICO CULTURAL W&w /focm /Htxk

11 PROJETO 11 - PROJETO DE REDIMENSIONAMENTO E RELOCAÇÃO DA
INFRA ESTRUTURA 6**i /H_2m.

12 PROJETO 12 - PROJETO DE MONITORAMENTO DO NÍVEL
PIEZOMÉTRICO fltWc*

13 PROJETO 13 - PROJETO DE MONITORAMENTO SISMOLÓGICO Ata?

14 PROJETO 14 - PROJETO DE INTERFERÊNCIAS COM DIREITOS
MINERÁRIOS tttuiitx

15 PROJETO 15 - PROJETO DE MONITORAMENTO
HIDROSSEDIMENTOLÓGICO WaW

16 PLANO DE TRANSPORTE DE CARGAS h*v*i IN****

J\7 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DESMÕBILIZAÇÂO DE
MÃO DE OBRA bah IH*JU

•'• fcX.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

PARTICIPANTES DE REUNIÃO

Local: iBrVKft - BitMilui
Data: j]_/J_j/_ítf

Assunto: LlCeUOiflHglUTP frH5)EMTftL Dft Vfr& tÚxmk

NOME ASSINATURA INSTITUIÇÃO

dique fr.fr. cobre

%ÍLQ^-O1 ^foofe^
iBrTrVrr/Dl^-D
J*&ArVi /JWZ/fep

f-/-c//etf<c*> flra^/* /a*u*<» iflwi/Mfep
EN&eVlX-Pii-

TÉLÊfONE

06I-M>

itf- -A2<í_r

*//• Jtfi
(02-0

223 138-2-\Ac\KAcCfc. (^cirnfciAJO

IwJta Tq^^a^qP. .^2 (?/i <*Iik_uã_) o-v--^" i a__£a_3_&fc >c __(_

|Ç>AHA blRP__ PfiLA PSL 06\ 6161-4O

ftfY2/r7U/<? ggÇggM€g__jjgjj OOC*!^ 5^-Tl ^

£fegfl/ft Cefi^" M- <!fàtefítf> _p-J_^---C.O^K£4a Haa
T

^r^-fHhi/g?^ t.Ai.3U.l3A&

G ÍIBAMASSÍMEMOREU/USTPRES.OOC
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILHRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE INCENTIVO À PESQUISA EDIVULGAÇÃO - DIRPED
PROGRAMA DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PALA

PROJETO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PSL

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 11/06/99

Local: IBAMA/SEDE

Assunto: Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi

Participantes:

Lista de presença em anexo

Assuntos Tratados/Decisões Tomadas:

O empreendedor entregou o Projeto Básico Ambiental - PBA da UHE Itapebi
IBAMA informou sobre os questionamentos do Ministério Público
O empreendedor esclareceu a questão relativa à submersão da Cachoeira do Tombo
da Fumaça:

• o EIA/RIMA, com base nos levantamentos topográficos da época concluiu
que os "tombos" seriam submersos parcialmente;

• na audiência pública, em Itapebi e reunião pública em Salto da Divisa,
com base em levantamentos mais detalhados foi esclarecido e informado

que os "tombos" seriam totalmente submersos e que isto está
documentado e registrado em gravação;

• os documentos hoje apresentados deixam claro esta questão e os
Programas propostos consideraram o impacto da submersão total das
cachoeiras.

IBAMA solicitou cópia das atas da audiência e reunião pública, bem como cópia das
fitas de gravação
IBAMA solicitou o Decreto de Utilidade Pública da área e o empreendedor
informou que o mesmo está sendo providenciado junto à ANEEL
IBAMA solicitou o preenchimento do requerimento da Licença de Instalação e
publicação da solicitação
O empreendedor esclareceu que o cronograma de implantação do
empreendimento, considerando a necessidade de desviar o rio em período de seca,
prevê o início das obras em 01/08/99
O IBAMA esclareceu a dificuldade em atender a esse cronograma
O empreendedor propôs uma reunião para apresentação do PBA e posterior
vistoria, ficando agendada para o dia 22/06/99 a referida reunião.

G:\PSLM\MEM0REU\ITAPEBI.DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA-

FAX N° 061 - 316-1306

SAIN - Av. L4- CEP70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 0613161290

DESTINATÁRIO: Afranio Benjoíno Gavião

Itapebi Geração de Energia S.A.

N°DEFAX: (04_>33&6Í6i OU-310SAPATA: 11/06/99
N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 02 N° DO DOCUMENTO: 211/99

MENSAGEM/TJXTQ--;

Prezado Senhor,

Em decorrência da reunião realizada em 11/06/99, sobre o
licenciamento ambiental da UHE Itapebi, solicitamos:

• encaminhar o requerimento de solicitação da Licença de Instalação;
• publicar a referida solicitação conforme Resolução CONAMA n° 06/86;
• encaminhar cópia das atas da audiência pública e demais reuniões públicas

ocorridas na região;
• encaminhar mais 4 (quatro) jogos completos do Projeto Básico Ambiental -

PBA e um número avulso dos seguintes projetos: Projeto 01 - Projeto de
Consolidação da Unidade de Conservação; Projeto 05 - Projeto de
Monitoramento e Resgate da Fauna; Projeto 10 - Projeto de Salvamento do
Patrimônio Arqueológico Pré-Histórico e Histórico Cultural.

Por oportuno, confirmamos a data de 22/06/99 a partir das 08:30 h, a
reunião para a apresentação técnica do PBA.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

G:\PALA99\FAX\FX2I I DOC

Atenciosamente,

Rosa Heleti

Programa^dé^Análisee LicenciamentoAmbi
!!õl3rdenadora-€grãT'

íen

fax transmitido em'
_Ü/J_£/_Sl

ÀsÇl:_30H
Responsável:

VU^C-
FAXN°ClioH^S~iív
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FUNDAÇÃO ESTADUAL

rm MF.Id AMBIENTE

OF./FEAM/DIENI/EXTER/N°082/99

Belo Horizonte, 04 de Junho de 1999.

Prezada Senhora,

Em atenção ao ofício de referência 880/99 - IBAMA/DIRPED/PALA *™™*** de
n°192/99 ambos datados de 01 de Junho próximo passado e relacionados ao
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, vimos prestar a esse IBAMA os seguintes
esclarecimentos:

Quanto ao conteúdo do Oficio 880/99

Imoõe-se esclarecer em preliminar, que a FEAM teve conhecimento das alterações doP^liS^ ELETROBRÁS, tendo atendido sim, eao contrário do que se
afirma em 01 04 1998, demanda específica desse IBAMA, conforme se verifica pela
cópTa anexa de nosso documento de atendimento, acompanhada do comprovante de seu
envio ao IBAMA, no caso um Telefax.

Quanto ao nosso Telefax datado de 11/05/1999, seu conteúdo de solicitação.diz respeito
aalterações outras que poderiam ter se verificado, como sugere oexposto no documento
* O-SxSSt * SaUo da' Divisa/MG, uma vez que oque ali se relatava correspondia a
intervenções no Estado de Minas com impactos de dimensões distintas daquelas
prognóstfcadas no EIA/RIMA analisado pela FEAM (págs. 4/23 e 5/30 do EIA, cujas
cópias já enviamos ao IBAMA).

Portanto nossa solicitação, naquela oportunidade, relacionava-se a alterações dos
diagnósticos e dos prognósticos contidos no EIA/RIMA do Projeto.

Quanto ao Telefax de n°192/99

Estamos encaminhando, anexa, cópia de nosso Ofício FEAdM/D'™ %
19 de maio de 1999, elaborado que foi em atend.mento ademanda do IBAMA quantojao
nosso "exame técnico" sobre a documentação - incompleta - apresentada para
formalização do pedido de Licença de Instalação da UHE Itapebi junto ao IBAMA - Ocio
no676/99 - IBAMA/DIRPED/PALA, de 04 de maio de 1999; porem com envio efetivo,
conforme nossos registros, em 14/05/99.

Ao

IBAMA
Att. Sra. Rosa Helena Zago Loes
Proqrama de Análise e Licenciamento Ambiental - Coordenadora - Geral
SAIN Av. L4 norte - Edifício Sede do IBAMA s/n, Bloco "C" - 1andar
70.800-000 - BRASÍLIA/DF

DIENI/MQCR/qct
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feam
FUNDAÇÃO ESTADUAL

DOMFIO AMBIENTE „„„„,™Continuação OF./FEAM/DIENI/EXTER/N°082/99

Ao final e por suposto esclarecidas todas as dúvidas, ratificamos nossa última
man es açlo quanto anecessidade de reavaliação da viabilidade ambiental do Projeto
em apreç? tudo em razão do exposto nos documentos crtados e ja env.ados aesse
IBAMA.

OBS.: Estaremos remetendo, na seqüência, cópia do Relatório da Reunião Pública
realizada em Salto da Divisa/MG.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

<£?
Morei Queiroz da Costa Ribeiro

GERENTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA
DE ENERGIA E IRRIGAÇÃO
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Feam
FUNDAÇÃO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

Av. Prudente de Morais, 1671
30.380-000 Belo Horizonte (MG)

Tel: (031)344-0613
Fax:(031)344-0246

DE: Morei Queiroz da Costa Ribeiro - GERENTE/DIENI

PARA: IBAMA

ATT.: Sr. Alberto Costa de Paula - COORD. DE AVALIAÇÃO DE
PROJETOS

CIDADE: BRASÍLIA/DF

Tel.:

Fax: (061) 226.4871

DATA: 01/04/98

Prezados Senhores,

Em atenção ao telefax datado de 24 de Março próximo passado, e através do qual
solicita-nos posicionamento quanto a pretendida ampliação da capacidade instalada
originalmente projetada para a UHE Itapebi, temos a informar que a adequação
necessária do arranjo de engenharia não implica na modificação das condicionantes
sugeridas pela FEAM, uma vez que se limita a pequenas alterações nas estruturas
de adução, com manutenção das mesmas cotas de inundação previstas no projeto
original. Portanto, prevalece nossa análise anterior quanto aos impactos
prognosticados para o território mineiro.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

T*"

u
i

O'
—•

Morei Queiroz da Costa Ribeiro

GERENTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA
DE ENERGIA E IRRIGAÇÃO
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FUNDAÇÃO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

OF./FEAM/DIENI/EXTER/N0 071/99

Belo Horizonte, 19 de Maio de 1.999.

1*366
Mi

RuW,

Prezada Senhora,

Em atenção ao ofício de referência 676/99 - IBAMA/DIRPED/PALA, datado de 04 de
maio próximo passado, através do qual, e em observância ao disposto pela
Resolução 237/97 do CONAMA, solicita-nos exame técnico sobre a documentação
apresentada para instruir, no nível federal, o processo da Licença de Instalação
requerida para o aproveitamento hidrelétrico de Itapebi, vimos, em preliminar,
informar da insuficiência do procedimento de consulta, posto se verificar - consoante
os próprios termos do ofício de encaminhamento - incompleta a documentação a
nós submetida.

Entretanto, não obstante as limitações de nosso exame pela razão exposta, e por se
impor questão relevante e anterior à discussão da agora solicitada Licença de
Instalação, temos a oferecer as seguintes argumentações e conclusão:

O licenciamento ambiental da UHE Itapebi se processou no nível Federal, através do
IBAMA, com a concorrência dos Órgãos Ambientais dos Estados de Minas Gerais e
da Bahia, culminando na concessão da Licença Prévia por esse Instituto em
novembro de 1997.

A Licença Prévia assim concedida, teve sustentação, no que toca ao Estado de
Minas Gerais, a partir de análise técnica que se desenvolveu admitindo a
concepção, a localização e as implicações ambientais do Projeto em apreço,
indicadas no correspondente Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

Destarte, e considerando que, contrariamente aos prognósticos estabelecidos no
EIA/RIMA para o trecho denominado " Cachoeira do Tombo da Fumaça" ( pags 4/23
e 5/30 do relatório - cópias anexas), haverá " afogamento" desse patrimônio natural
com comprometimento absoluto de seus atributos, e, ainda, que esse "afogamento"
sugere impactos de maior magnitude sobre a área urbana da cidade de Salto da
Divisa, intervenções para as quais não se verificaram, no âmbito do EIA/RIMA,
efetiva avaliação de impactos e correspondente proposição de medidas mitigadoras
e compensatórias, fica prejudicada nossa analise anterior quanto à viabilidade
ambiental da UHE Itapebi, impondo-se , pois, a revisão do processo de Licença
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Prévia que, ao nosso ver, e por todo o anteriormente exposto, exibe
insuficiência na demonstração da viabilidade do empreendimento hidrelétrico
Itapebi.

Sem mais para o momento, somos,

Atenciosamente,

Morei Queiroz da Costa Ribeiro
GERENTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA

DE ENERGIA E IRRIGAÇÃO

Sra. Rosa Helena Zago Loes - Coordenadora - Geral
Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
SAIN - Via L4 Norte, Ed. Sede IBAMA s/n° Bloco C 1o andar
70.800-200 - BRASÍLIA-DF
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MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 15/99 • IBAMA/DIRPED/PALA/PSL
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Brasília-DF, 15 de junhode 1999.

Dos Técnicos: Dione Angélica Araújo Corte
Erani Bastos

Para: Coordenadora-Geral do PALA

Assunto: Resposta ao OFICIO N° 167/99 - PRMG-COTC-ARSC da Procuradoria da República em
Minas Gerais, de 28 de maio de 1999, que encaminhou, em anexo, a Recomendação
PR/MG n° 06/99no âmbito do Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi.

I INTRODUÇÃO

A presente Informação Técnica tem como objetivo responder ao Ministério Público que,
baseado em informações recebidas, entende que o presente processo de licenciamento ambiental deveria
sofrersoluçãode continuidade, de forma a possibilitar a revisão da Licença Prévia n° 020/97, concedida por
este Instituto em 18 de novembro de 1997.

Na realidade, este documento visa esclarecer alguns pontos que foram suscitados, de
forma a deixar claro que todos os procedimentos adotados no âmbito do processo foram embasados na
legislação ambiental, nãoexistindo quaisquer vícios que justifiquem a sua paralisação.

Antes de entrar no mérito da questão, faremos, a seguir, uma síntese dos aspectos
técnicos e locacionais do empreendimento, bem como um breve histórico a título de compreensão geral.

> A Hidrelétrica:

A Usina Hidrelétrica de Itapebi destina-se à geração de energia a ser inserida no sistema de
transmissão da CHESF, visando atender à demanda da EPB e de outras empresas do Pólo Petroquímico
de Camaçari/BA.

A Usina, a ser implantada no rio Jequitinhonha, terá seu barramento próximo ao local
denominado Cachoeirinha/BA, a 8 quilômetros a montante da cidade de Itapebi/BA e a 118 quilômetros da
foz, no Oceano Atlântico. O limite do reservatório atinge, parcialmente, o município de Salto da Divisa/MG,
a montante do eixo, localizado na fronteira dos Estados da Bahia e Minas Gerais.

Pelo fato do empreendimento ser de caráter regional, uma vez que localizar-se-á na divisa de
dois Estados, a competência do licenciamento ambiental é do IBAMA, que já concedeu a Licença Prévian°
020/97 em 18de novembro de 1997, ouvindo os OEMAs dos respectivos Estados. ,r\ .*

G:\PSL99\INFORMAOJTAPEBIDOC



EM BRANCO

->



> Breve histórico:

* Em 31/01/97 a EPB encaminhou correspondência ao IBAMA informando que havia requerido a Licença
Prévia junto aos órgãos estaduais da Bahia e de Minas Gerais. Na oportunidade nos enviou o EIA/RIMA.

* Em 24/02/97, este Instituto enviou correspondência aos órgãos ambientais e ao empreendedor
informando que, embora a competência do licenciamento fosse federal, o IBAMA participaria do
processo na condição de supervisor, tendo em vista que os respectivos OEMAs já o vinham conduzindo
desde maio/96.

* Em 11/04/97 o IBAMA emitiu parecer técnico referente ao EIA/RIMA concluindo pela factibilidade da
concessão da Licença Prévia-LP, a qual deveria ficar condicionada a algumas exigências.

* Em 04/06/97 o CRA enviou ao IBAMA o Parecer Técnico n° 186/97-SAP referente ao EIA/RIMA do

empreendimento, que se posicionou favorável a liberação da LP com algumas condicionantes.

* Em 13/06/97 realizou-se reunião entre representantes do IBAMA e do CRA, nas dependências do órgão
ambiental estadual, oportunidade em que houve uma necessária compatibilização dos pareceres
técnicos.

* Em 19/06/97, através do OFÍCIO/IBAMA/DIRCOF/DEREL N° 066/97 enviado ao CRA, o IBAMA ratificou
o parecer técnico daquele órgão, não só quanto à exeqüibilidadeda concessão da LP, como também no
que se referia às condicionantes propostas. Naquela oportunidade, a título de sugestão, enviou listagem
de alguns aspectos, que deveriam ser solicitados ao empreendedor, os quais poderiam ser atendidos ao
longo da vigência da referida licença.

* Em 05/09/97 a EPB, através do OF. RI/PMACE N° 13/97, encaminhou ao IBAMA cópia da Resolução
CEPRAM N° 1472/07 autorizando a emissão da Licença de Localização para o empreendimento.
Ressalta-se que das condicionantes propostas pelo IBAMA, apenas uma foi acatada pelo CRA.

* Em 10/10/97 a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais,
através do OF/PRE/COPAM/N0 133/97, encaminhou os pareceres técnico e jurídico referentes ao
empreendimento e informou que o COPAM havia se pronunciado pela viabilidade do projeto.
Mencionou, ainda, que, de acordo com o Pacto Federativo de Gestão Descentralizada, assinado entre o
Governo do Estado de Minas Gerais e o IBAMA, a FEAM não expediria as respectivas licenças.

* Em 16/10/97, a EPB enviou correspondência ao IBAMA informando da decisão do COPAM e solicitando
a este Instituto a emissão da LP.

* Em 18/11/97, o IBAMA emitiu a Licença Prévia n° 020/97 para oempreendimento. {]) &/
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II A RECOMENDAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Face às questões referenciadas na Recomendação, seguem abaixo, algumas
considerações objetivando responder à emérita Procuradoria da República.

1 - Antes de entrar no mérito técnico da Recomendação, expressa nos quesitos a, b
e c, gostaríamos de contrapor alguns dos seus considerandos que denotam que "a Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM deixou de avaliar os impactos do empreendimento sobre a Cachoeira do Tombo da
Fumaça e que, ainda, de acordo com os técnicos daquela Fundação, o estudo ambiental não avaliou
devidamente os impactos negativos sobre a área urbana de Salto da Divisa/MG, ficando, por conseguinte,
prejudicada a análise da viabilidade ambiental do empreendimento".

Esclarecemos que tais afirmativas não estão referendadas no Parecer Técnico DICAF N°
053/97, de 01/10/97, daquela Instituição, conforme os trechos extraídos do referido documento e que
transcrevemos a seguir:

* O EIA/RIMA, consolidado pela Consultoria ENGEVIX Engenharia S/C, pautou-se na
legislação ambiental vigente (CONAMA 001/86) ao nível federal e nas exigências específicas

^ da legislação do Estado da Bahia e Minas Gerais, com abordagem das condições físicas,
bióticas e antrópicas do meio queserá influenciado peloprojeto.

* ...Como bem patrimonial/cultural da população local identifícou-se o conjunto de quedas que
constitui o Salto ou Tombo, principal cachoeira encontrada ao longo do curso do rio
Jequitinhonha, localizada às margens da cidade-sede...

* Por fim, considerando que há intervenções negativas do empreendimento no temtório
mineiro, mas que, para minimizá-las, o empreendedor propôs planejamento mitigatório
adequado, o qual deverá ser otimizado comas sugestões deste parecer, a equipe técnica da
FEAM/DICAF conclui pela viabilidade ambiental da UHE Itapebi...

Assim sendo, muito nos surpreendeu, também, o teor do Ofício FEAM/DIENI/EXTER/N0
071/99, datado de 19 de maio de 1999, em que aquela Instituição levanta uma série de preocupações a
respeito do empreendimento, concluindo pela "revisão do processo de Licença Prévia que, ao nosso ver, e
por todo o anteriormente exposto, exibe insuficiência na demonstração da viabilidade do empreendimento
hidrelétrico Itapebi', contrapondo-se, sobremaneira, ao teor do mencionado parecer técnico que, aliás, foi
um dos documentos que subsidiaram a decisão do IBAMA quanto à concessão da Licença Prévia n°
020/97.

No entanto, em que pese a antítese configurada, todas as considerações constantes na
referida correspondência da FEAM deverão ser levadas em consideração no âmbito do processo de análise
da Licença de Instalação.

a fazer:

2 - No que tange à Recomendação, propriamente dita, temos os seguintes comentários

♦ Quanto ao item a, que sugere a suspensão da análise do PCA e, conseqüentemente, do
procedimento administrativo instaurado para a concessão da LI, informamos que a referida análise ainda
não foi iniciada, uma vez que, recentemente, em 11/06/99, realizou-se reunião neste Instituto, oportunidade
em que nos foi entregue uma cópia do Projeto Básico Ambiental - PBA, sem que, no entanto, o
empreendedor tenha dado entrada com o requerimento específico da licença em questão. ,{) *
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Na oportunidade, foram solicitadas mais quatro cópias do referido PBA, que serão
encaminhadas aos órgãos estaduais de meio ambiente e prefeituras que participam do processo de
licenciamento. Outrossim,espera-se que tais estudos contemplem o atendimento a todas as condicionantes
explicitadas na Licença Prévia n° 020/97.

No que tange aos estudos apresentados anteriormente, especificamente em 25/05/99, e
que foram encaminhados aos órgãos estaduais de meio ambiente e prefeituras, esclarecemos que os
mesmos são preliminares e parciais, de tal forma que o ato de entrega tornou-se sem efeito, sobretudo a
partir do recebimento da documentação retromencionada, que chegou a este Instituto no dia 11/06/99.

♦ No que se refere ao item b, que recomenda a revisão da LP 020/97 para que sejam
analisados os impactos advindos da submersão da Cachoeira do Tombo da Fumaça, não entendemos esta
colocação uma vez que tal aspecto foi devidamente esclarecido na Audiência Pública e Reunião Pública
realizadase, tanto a FEAM, conforme mencionado anteriormente, quanto o IBAMA, preocuparam-se com o
fatoconcretodo desaparecimento da referida cachoeira.

Ressalta-se que este Instituto referendou a sua preocupação na Licença Prévia concedida,
nos seguintes subitens:

o 2.1.2 - que exige a apresentação de avaliação ambiental quanto às perdas de locais de
pesca, recreação e lazer;

<=> 2.1.13 - que condiciona a licença à apresentação de estudos de alternativas de
mitigação e compensação em função da "submersão dos Tombos do Rio Jequitinhonha, na cidade de Salto
da Divisa/MG".

♦ Considerando o item c, cuja recomendação sugere que se devolva à comunidade
atingida a oportunidade de discutir os impactos através de audiências públicas, esclarecemos que, ao longo
do processo, em duas oportunidades a população teve acesso às informações técnicas do
empreendimento, pode discutir o projeto e colocaras suas considerações e apreensões, precisamente em:

<=$ 27 de março de 1997 quando realizou-se Audiência Pública nas dependências da
Prefeitura Municipal de Itapebi, no Estado da Bahia.

•=> 08 de julho de 1997, oportunidade em que as Organizações Comunitárias, Sociais e
Públicas de Salto da Divisa, em Minas Gerais, participaram de reunião pública naquele município.

Portanto, pelo acima exposto, embora respeitando as ponderações exaradas pela
Procuradoria, acreditamos não ser pertinente o atendimento das recomendações, até porque o processo
encontra-se bem instruído, não existindo quaisquer vícios que justifiquem a sua impugnação.

^Kc*M*»•*4*,•*'l*,
Chefe de Pivirto

|BAM#/i)IRP-«/M-»/PSL
W_l- *« U»ÍS* » "-**
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instituto do

Patrimônio
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Artístico

Nacional

Ofício n° 095/99/GAB/DID/IPHAN ' M\ Ò
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Senhora Coordenadora geral, 'BAMA/PSL

Departamento mi

MIN Quata 02 - Ed.Central BraaEa

70.040-904 - Brasília - DF -Tel:(061) 414.6137

Hax: ("61) 414t61^-|y homypínp"^'wwpl"" i'nvht

31i

Brasília, 7 de junho de 1999

Em atenção à solicitação de V.S. de manifestação sobre os documentos Plano de Ação Ambiental
- UHE ITAPEBI - PAA e Auto-Avaliação para o Licenciamento Ambiental - ALA -
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi - Licença de Instalação - IBAMA, Março / 99
encaminhados por meio do ao ofício n° 683/99 - IBAMA/DIRPED/PALA de 05 de maio último,
temos a informar o que segue.

O PPA (Plano de Ação Ambiental) no item patrimônio histórico-cultural, apenas noticia, de
forma sumária e pouco objetiva que há poucos bens históricos na região, e que os que existem são
relevantes apenas para a população local. Não diz em que consiste este acervo local, qual o seu
caráter (arquitetônico, artístico, religioso), e nem explicita a sua relevância para a história dessas
populações. O item patrimônio arqueológico limita-se apenas a constatar a "inexistência de
informações suficientes para uma avaliação conclusiva" (p. 4/8). Ou seja não há descrição de
qualquer bem histórico ou análise consistente e devidamente documentada sobre o conjunto de bens
existentes na região a ser impactados pelo empreendimento.

O que se reflete diretamente no escopo dos programas propostos. O Programa de Salvamento do
Patrimônio Arqueológico Pré-Histórico e Histórico Cultural (cf. pp. 5/59 e 61) prioriza um
pb;etivo "a avaliação do potencial arqueológico da região e o seu resgate", mas não adianta as
diretrizes que orientarão tanto a etapa de levantamento para avaliação do potencial arqueológico, o
monitoramento da implantação do empreendimento e o eventual resgate de sítios arqueológicos.

Ressalta, além disso, que deve ser"dispensada especial atenção ao patrimônio histórico" e destaca a
articulação que deverá ocorrerentre o programa em questão e o Programa de redimensionamento
e relocação da infra-estrutura (p. 78-79/82). A AlaUHE Itapebi chama a atenção também para o
caso da cidade de Salto da Divisa - MG, que será atingida pelo reservatório da represa. Nesse
sentido, o programa de salvamento tem como diretriz "ações dirigidas para a documentação da
memória da cidade, guardando-se os registros do período anterior "as interferências causadas pelo
empreendimento".

A Ilustríssima Senhora

Rosa Helena ZagoLoes
MD Coordenadora-Geral

Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
SAIN - Av. L-4 Norte - Ed. Sede do IBAMA s/n° Bloco C
70.000 - Brasília, DF
FAX : (061) 316-1306
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cont. 2 - of. n° 095/99 - GAB/DID/IPHAN

O programa de relocação, entretanto, não discute nem especifica como será efetuado o
levantamento e aguarda dessa memória. O caso específico da cidade de Salto da Divisa - MG é
ressaltado como importante, mas não toca em questões fundamentais como por exemplo a forma
como a memória será documentada, preservada e colocada à disposição do público. Existem, nesse
sentido, várias alternativas de encaminhamento da questão, que já poderiam estar pelo menos
esboçadas na etapa do PBA.

Considerando oexposto, verifica-se que os citados programas no tocante ao patrimônio cultural são
insuficientes, precisando ser melhor detalhados e reapresentados ao IPHAN para avaliação.

Os levantamentos arqueológicos para fins de elaboração do diagnóstico, bem como o programa de
resgate dos sítios ameaçados de destruição serão realizados mediante autorização prévia do IPIIAN,
atendendo ao disposto na Portaria n° 07/88.

Colocando-nos à

subscrevemo-nos,

disposição para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente,

que

Célia Maria Corsino

Diretora do DID

A Ilustríssima Senhora

Rosa Helena Zago Loes
MD Coordenadora-Geral

Programade Análise e Licenciamento Ambiental
SAIN - Av. L-4 Norte - Ed. Sede do IBAMA s/n° Bloco C
70.000 - Brasília, DF
FAX : (061) 316-1306

se fizerem necessários,

Y
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