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Com nossos cumprimentos, estamos enviando a essa Divisão cópia da Informação n°.
867/07 e documentos, referente ao processo Judicial n°. 2007.38.13.005635-5 (ação civil
publicacontra a UHE Itapebi Geração de Energia S/A e contra o IBAMA).

Maiores informações poderão ser obtidas com Ubaldina ou Dr, Sebastião através dos
telefones (31) 3555 6132; fax: 3555 6123.

e-mails: ubaldinaisaac@vahoo.com,br:
ubaldina. ls.aacf3iibama.qov.br
sebastiao.Dire8@ibarna.qov.br.

Atenciosamente,
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5EBVTO PUBLICOFEDESAl

ADVOCAC1A-GF.RAI, DA UNIÃO
PROCLRADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - IBAMA
Av. dri Contorno, 8121, Bairro Cidade Jardim, Belo IIorizonte/M('i, CKP; 3Ü110-051

Informação n° õb7|(?7

Processo judicia! n° 2007.38.13.005635-5

Senhor Superintendente

W A Associação dos Pedreiros de Salto da Divisa, a Associação dos
Pescadores de Salto da Divisa e a Associação das Lavadeiras de Salto da Divisa

ajuizaram ação civil pública contra a UHP, ltapebi Geração de Energia S/A c contra o
IBAMA.

As Autoras apontam ;t ilegalidade da licença ambiental concedida pelo

IBAMA e a omissão da Autarquia Ambiental na fiscalização das atividades da (JHH,

Aduzem que a UHE não está cumprindo as condieionantes do licenciamento e os

acordos realizados com as Associações aulúras, nem sequer os TACs firmados com o

Ministério Público Estadual, cspccillcumente quanto aos fatos relatados na extensa

petição iniciai anexa, aos quais se reporta.

Formulam pedido cm face do IBAMA para que exerça o seu poder de

^—' polícia fiscalizatório e para que indenize os danos de ordem hídrica e paisagística,
impassíveisde recomposição, causados pela UHE.

Faz-se necessária à defesa judicial do TB AM A a prestação de

informações de ordem técnica, especialmente sobre:

a) a veracidade dos fatos narrados pela Autoras na petição inicial anexa;

b) a regularidade do processo de licenciamento da UHE;

c) o exercício da fiscalização das atividades da Uí IE

d) o cumprimento pela UTTE dos acordos realizados com as Associações

autoras e dos TACs firmados com o Ministério Público Estadual;

e) as medidas administrativaa tomadas quanto aos eventuais atos ilícitos,

praticados pela UIIE;

Q)
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t) o cumprimento das condicionantes do licenciamento pela UT !E; ' ',."

tf) aexistência de danos ambientais causados pela Ul IH. previsto* ouúiao"
no processo de licenciamento.

Apresentar todas as informações complementarei pertinentes, juntando
toda a documentação comprobatória.

Prazo para atendimento: 1"/12/2007.

Belo Horizonte, 13 de Novembro de 2007.

Qü vi _.
Ricardo da Costa Possas

Procurador Federal
Mat. Siapen" 1358140
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MAURO BOMFfM
tV Advocacia eConsuitohia Jurídica sic

CNPJ:O5,908.9U5/OOO1-flS

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da Vara Federal de

Governador Valadares - Seção Judiciária de Minas Gerais

"Fui descendo rio abaixo...oi lavadeira

Como desce o tambarL, ô lavadeira

Procurando amorde longe,. S lavadeira
Que o de perto eujá perdi., â lavadeira

Numa canoa furada...oi lavadeira
Arriscando a minha vida... oi lavadeira

Por uma uuua de nada... oi lavadeira"

(Coral das Lavadeiras
do Jequitinhônha - Recolhida e
adaptadapor Carlos Fúrias)

ASSOCIAÇÃO DOS PEDREIROS DE SALTO DA
DIVISA, instituição civil sem fins lucrativos, com sede no Centra
Comunitário do Bairro Vila União, Salto da Divisa - MG, por seu
Presidentente Sr. Wiles Avelino Ferreira, brasileiro, casado, inscrito no
CPF sob o n° 538.174,783-34, ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES
DE SALTO DA DIVISA, instituição civil sem fins lucrativos, com sede
no Centro de Pescadores de Salto da Divisa, Rua Odir Barreira» s/n,
bairro Barro Preto, Salto da Divisa - MG, e ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DAS LAVADEIRAS DE SALTO DA DIVISA,
instituição civil sem fina lucrativos, com sede à Rua Odir Barreira s/n,
Bairro Barro Preto, Salto da Divisa - MG, por sua Presidente JovecíHa
Maria de Jesus, vêm, respeitosamente,com espeque nos artigos 3o, 5o e
12 da Lei Federal n. 7.347/85, ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COMPEDIDO DE ANTECD?AÇÃO DE TUTELA

Telefax: (31)3291-9312 • 3291-9311 • Cd.: (31) 7813-2890
Rua Matlii Cardoso, 63 • Conj, SOI/503 <Bairro Santo Agostinho • CEP: 30170-914
Belo Horizonte • MG • www.rnflurobomfim.corn.br • maurobomfímíSmaurobomfim.com.br
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IIMAURO BOMFIM Proa: O^W,

Advocacia eConsultoria Jurídica s/c
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CNPJ:Q5.9O8.fl05/rjQQ1-88

contra UHE ITAPEBI GFERAÇÃO DE ENERGIA S/A, Grupo
Neoenergia, por seu representante legal, Diretor Presidente Carlos Mular,
com sede à Av. Edgar Santos, n° 300 Narandiba, Salvador - BA, CEP:
41.86-900, fone (071) 33705367, e IBAMA - INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS, vinculado ao Ministério do meio
Ambiente, com sede à Esplanada dos Ministérios, Bloco "B", 5U a 9o
andares, CEP: 70.068-900, Brasília DF, pelos seguintes fatos e
fundamentos:

1- DA LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES ORA
REQUERENTES

Deflui claramente que qualquer que seja o patrimônio público e a
esfera degoverno, a pessoa jurídica lesada detém legitimidade ativa para
a ação civil pública, legitimidade essa que se afigura incontroversa,
mesmo porque a nossa Lei Maior submete a Administração Pública, aí
compreendidos todos os Poderes Públicos, inclusive o Legislativo, aos
princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (art. 37, caput,
CF). E nesse dispositivo constitucional se faz menção expressa às três
esferas de governo, de tal modo a afastar a pretensa dicotomia do
interesse difuso a serjurisdicionalniente tutelado.

A legitimidade da pessoa jurídica para propositura da ação civil
pública se encontra estampada no art,, 5* da Lei n. 7347/85,
contemplando expressamente a legitimidade de Associações como as
ora requerentes, que ressalte-se, foram ambas constituídas há mais
de um ano, conforme se verifica dos Estatutos anexos.

Trata-se, in casu de ayão civil pública com pedido de antecipação
de tutela paraa suspensão do processo de licenciamento ambiental teildo
em vista o total descumprimento dos acordos e compromissos firmados
pela primeira requerida em Termo de Ajustamento de Conduta, bem
como decretação de indísponibilidade de bens da primeira representada, e
ao final, a procedência da ação para fins de condenar os representados à
reparação do dano causado ao meio ambiente e ao interesse público local.

Telcfax; (31) 3291-9513 - 3291-9311 • Cel.: (Jl) 7813-2890
Rua Matlas Cardoso 63 • Conj. 501/503 . Bairro Santo Agostinho . CEP: 30170-914
Belo HDrinm» • MG - www.maurobomfim.com.br. maurobomfim^maLJrobornfim com br
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MAURO BOMF1M
Advocacia e consultoria Jurídica sic

CMPJ'0E.90a.905/O0O1-S3

Assim tendo em vista o prejuízo as associações ora requerentes,
pelo total descumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta
celebrados pela empresa requerida e o Ministério Público em que se
compromcüa a satisfazer as exigências das associações dos Pedreiros,
dos Pescadores e até mesmo das Lavadciras do Município de Salto da
Divisa, infere-se apatente legitimidade ativa das associações requerentes,
como pessoa jurídica lesada pelos atos dos ora requeridos.

Neste sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial assente:

JV<W«a Aavrauessn: 1.0024.05. 7'54032-0/001 CO
Relatar: BRANDÃO TEIXEIRA
Relator do Acórdão: BRANDÃO TEIXEIRA
Data doJulgamento; 13/12/2005
Data da Publicação: 17/02/2006 __
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA.
POLUIÇÃO SONORA. EXTINÇÃO DO EFJTO SEM
JULGAMENTO DO Mf*»'7", ^^rTAÇAO !>K BAIRRO.
IFCITlMinADE ATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO
PROVIDO PARA CASSAR
SEGUIMENTOAO FEITO.

A R. SENTENÇA E DAR

... -!Í%Í

No referido precedente, o brilhante relator, Desembargador
Brandão Teixeira cita a doutrina de Rodolfo Camargo Mancuso:

"Hoje se admite que nas ações coletivas, quando exercitadas por
uma associação, que assim se coloca como uma longa manus da
coletividade interessada, a legitimação deve ser tida como
ordinária. Assim ê. porque, afinal, como já houvera preconizado
Kazuo Watanabe: "associação que se constitua com o fim
institucional de promover a tutela de interesses difusos (meto
ambiente, saúde pública, consumidor etc), ao ingressar em juízo,
estará defendendo um interesse próprio, pois os interesses de
seus associados e de outras pessoas eventualmente atingidas, são
também seus, uma vez que ela sepropôs a defendê-los, como sua
própria razão de ser". Essa interpretação "aberta" do art, 6odo
("PC acabou por vir consagrada na nova Constituição Federal

3

Telefax: (31) 3291-9512-3291-9311 • Cel.: [31] 7513-2890
Rua Matiaj Cardoso, 63 • Conj. 5O1/503 • Bairro Santo Agostinho • CEP: 3oi70-Si4
Belo HoríionW • MG • www.maurobomtlm.com.br - magrobomrim^maurobonifim.tom.br
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MAURO BOMFIM
Advocacia e Consultoria Jurídica sic

CNP);05.908.905/QQQ1-BB
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üflíAí í(? permite aos enti esporte (partidos políticos, sindicatos, e
associações) impetrar mandado de segurança para proteger os
direitos de seus membros e associados (art. S°, LXX, b)."

No mesmo sentido, reconhecendo a legitimidade ativa de Associações para
proponiuira de ação civil pública já assentou oColendo STJ:

'•"PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVTJ. PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA.
ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO. A AÇÃO CIVTJ. PÚBLICA PODE SER
AJUIZADA TANTO PF.JAS ASSOCIAÇÕES EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUÍDAS PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, QUANTO POR
AQUELAS QUE. FORMADAS POR MORADORES DF. BAIRRO, VISAM
AO BEM ESTAR COLETIVO. INCLUÍDA EVIDENTEMENTE NESSA
CLÁUSULA A QUALIDADE DE VIDA, SÓ PRESERVADA IÍNQUANTO
FAVORECIDA PELO MEIO AMBIENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO." (Recurso Especial n* 3US0/SP - Rei Ministro Ari
Pargendler-10.06.1996)

Nelson c Rosa Nery nos ensinam, "as associações civis já com
um ano regular de vida, que tenham como finalidade estatutária à defesa
do ambiente, poderão agir emjuízopormeio das ações coletivas.' ,

Desta forma, as Associações Requerentes possue legitimidade
para propor a presente ação e defender os interesses difusos da população
desía bacia, conforme determina o artigo 5a, incisos
7.347/85.

2 -DOS FATOS

I e II da Lei

Certo é que a primeira requerida ingressou com pedido de
licenciamento ambiental junto ao IBAMA para fins de obter o
licenciamento para construção de barragem no rio Jequitinhonha, visando
a geração de energia.

Durante o processo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA,
segundo requerido, (Processo n° 02201.000333/97-04), tendo em vista o

•?££ AÇÃO CIVIL PÚBLICA, Ed. Revisto dos Tribunais, íi" ai., pag. 115.2003.
&£$ Neto» Nery Júnior clloaa Maria B, D. de Andrade de Nery. Responsabilidade Civil, niein ambiente cação

'Coletiva ambiental, an Dano ambiental: pievaiçllo, reparação orepressão, p. 283-!9l

•m
Tatefaxi (31] 3291-9512 < 3291-9311 • Cd.: [31) 7813-2890
Rua Matlas Carciçso, 63 • Ccnj. 501/503 * Bairro Santo Agostinho • CEP: 30170-914
Belo Horizonte • MG • www.maurobamfim.corii.br • maurobomfimfffimaurobomfim.com.br
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CNPJ: 0S.9OB.905/Da01-BB

resultado dos estudos de impacto ambiental e as conseqüências danosas
para apopulação ribeirinlia, foi aempresa requerida compelida acelebrar
acordos com a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, Associação dos
Pescadores, Associação das Lavadeiras e Associação dos Pedreiros, além
do Grupo de extratores de pedras, areia c fabricantes de blocos,
comprometendo-se aressarcir os extensos danos causados pelas obras de
barragem do Rio Jequitinhonha.

Ocorre, que não obstante acelebração dos referidos acordos bem
como de Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público
Estadual, aempresa ITAPEBI Geração de Energia s/a vem dcscuiuprmdo
acintosamente os acordos celebrados, sendo certo ainda que o
empreendimento de barragem no Rio Jequitinhonha vem causando
inúmeros e irrecuperáveis danos ambientais na região, em flagrante
violação às disposições da lei 7.347/85 bem como ao imperativo
constitucional de proteção e preservação do meio ambiente, pelo que se
justifica sobremaneira apresente ação civil pública.

Entre os acordos celebrados e não cumpridos, bem como as
condicionantes e exigências feitas pelas associações requerentes e
descumpridas pela empresa UHE ITAPEBI s/a, apesar de terem sido
assumidas como obrigação conforme se infere da doemuentação anexa,
estão:

1) Associação dos Pescadores:

• Repovoaniento do reservatório da UHE ITAPEBI, tendo em
vista que o robalo. peixe de ótimo valor de mercado e maior valor
comercial encontrado no rio, além de típico da região, desapareceu do
rio, surgindo o pintado, peixe predador de cardumes menores, eestranho
à região;

- Aquantia paga trimestralmente aos pescadores da região pela
primeira requerida para minimizar as perdas sofridas pela significativa
diminuição no volume equalidade do pescado, é ínfima cinsuficiente;

- As árvores que foram submersas no reservatório da UHE
ITAPEBI danificam as redes dos pescadores;

ü

Telefax:(3l)329l-9Sl2 • 3291-9511 • Celr (31) 7813-2890
Rua Matlas Cardoso. 63 • Conl. 501/503 • Bairro Santo Agostinho • CEP: 30170-914
Bolo Horfzçnw • MG • www.mauníbcmfim.com.br • majrobomfim@maurobomfim.com.br
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MAURO BOMFIM
Advocacia eConsultoriaJurídica s/c

CNPJ; 05.008 9Ü5/00O1-BB

- O número de barcos fornecidos pela empresa requerida, qual
seja, 21 barcos, é absolutamente insuficiente, tendo em vista que existem
mais de 42 pescadores na região, conforme atesta a ata da Associação dos
Pescadores em anexo;

Sobre os problemas que atingiram os pescadores, insta
transcrever trecho da reunião realizada na Promotoria de Justiça da
Comarca de Jacinto, com a presença do IRMP, do representante da
empresa e das associações, senão vejamos:

"Os pescadores dizem que querem ouvir da empresa porque a
estação da piscicultura nãofoi desenvolvida. Perguntam sobre o
atraso do salário, pela pesquisa que foi feita e que eles não
tiveram informação. Afrânio (representante da empresa) diz que
a implantação da Estação de Piscicultura não é decisão da
empresa. A implantação depende do IBAMA , A comunidade diz
que antes do empreendimento tinhafronteira, agora não tem, e o
peixe não fica no lago. Dr. César (MP) pergunta se o
reservatório foi liberado para a pesca. Afrânio diz que os
estudosfeitos peía empresa diz que há peixes, portanto não pode
ser dado qualquer beneficio sem realização de estudos pelo
IBAMA. Dr César questiona se a população vaificar sem ajuda
até o IBAMA se manifestar, "

Verifica-se to trecho acima que a empresa ora requerida causou
prejuízo de grande monta aos pescadores e, ainda assim, não se
compromete a indenizá-los, esquivando-se de suas obrigações e acordos,
até posicionamento do IBAMA, que também queda-se inerte e omisso,
permitindo que a empresa requerida continue operando normalmente
apesardo descumprimento das condicionantes e acordos celebrados.

2) Associação das Lavadeiras:

- HliminaçSo da paisagem natural do rio, onde as pedras serviam
para a lavagem de roupas, com amplo espaço para as mais de 70 (setenta)
lavadeiras da associação, conhecidas por Lavadeiras do Jequitinhonha,
figuras folclóricas e parte importante do patrimônio cultural do Estado,
que já foram cantadas em rima e prosa, e que carregavam a tradição
secular de lavar roupas à beira do Rio Jequitinhonha. contando histórias c

•felefax: (31) 3291-9512 • 3291-9311 • Ce!.: (31) 7813-2890
Rua Matias Cardoso, 63 • Conj, 501/503 • Bairro Santo Agostinho • CEP: 30170-914 t
Bflo Horizonte - MG • www.maurobomfim.com.br - maurobomfim@maurobomfim.com br
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Advocacia e Consultoria Jurídica s/c
CNW: Ü5.90H S05/D001-SS
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cantarolando canções aprendidas com suas ancestrais, passadas de
geração a geração;

- Indenizações absolutamente insuficientes para compor o
prejuizo das lavadeiras, que não mais podem realizar seu trabalho ábeira
do Rio Jequitinhonha e encontram-se confinadas em pequenas
lavanderias cóm número restrito de tanques e falta de espaço para a
secagem das roupas;

- Deacumprimcnto do acordo notadamente quanto ã questão da
construção de lavanderias para atendimento dos bairros do Ip6 e
CansaçSO c ainda ampliação da lavanderia existente, eis que somente
existem 6(seis) pequenos tanques para as mais de 70 (setenta) lavadeiras
menão há espaço para esticar as roupas;

Sobre a questão das lavadeiras, transcreve-se trecho da reunião
realizada pelo Minstério Público de Jacinto, com as associações ora
requerentes, oGrupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos e ainda o
representante da empresa, em que se verifica o descumprimento dos
acordos celebrados e até mesmo o pouco caso da empresa requerida com
asnecessidades da comunidade e com os acordos celebrados:

"Afrânto (representante da ITAPEBI s/'a)dlz que concorda com
tudo que está escrito no TAC. que as lavadeiras não estavam no
projeto, diz que foi feito um projeto criando uma lavanderia
pública. Como è que hoje a empresa tem que arrumar um jeito
para as lavadeiras sendo que foi construída uma lavanderia
pública. A comunidade diz que a água era por conta das
lavadeiras, que não têm condições de utilizara lavanderia. (...)A
comunidade diz que a empOres aumentou a sua área, atingindo
outros bairros, tirando o espaço das lavadeiras. Afrânio diz que
leve várias reuniões para discutir e melhoras as condições da
comunidade. Que as pessoas não tem noção nenhuma dos
problemas reclamados."

3) Associação dos Pedreiros e extratores de pedras:

- Apesar das inúmeras reivindicações e reuniões realizadas
inclusive com a presença do IBAMA, segundo requerido, não foram
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atendidos os acordos celebrados com os extratores de pedras e a
Associação de Pedreiros, que não receberam indenizações justas, ao
contrário, em sua grande parte não receberam nada, conforme se verifica
da lista anexa de indenizações;

- Descumprimento do acordo de aquisição de área para a
continuidade "da atividade de extração de pedras e areia, que
simplesmente desapareceu após a formação do reservatório da empresa
UHK ITAPEBI, tornando extremamente onerosa a atividade de extração
de pedra e areia, com diminuição nas obras no Municipio, ensejando
gravas prejuizos à categoria c até mesmo ao interesse público local e a
toda a sociedade lendo em vista o encarecimento das obras e a escassez
de material

Sobre o tema, impende transcrever trechos da reunião realizada
na Promotoria de Justiça daComarca de Jacinto, sobre o descumprimento
dos Termos de Ajustamento de Conduta assinados pela empresa
requerida, estando lã presentes orepresentante do MP, orepresentante da
empresa ITAPEBI, e os presidentes das associações ora requerentes, além
da Presidente do Grupo de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos de
Salto da Divisa:

"O pedreiro diz que quando a empresa veto, dizia que não
faltaria pedra e areia. Depois do empreendimento houvefalta de
material para trabalhar. Agora o preço da areia triplicou, pois
tem que comprar em outro lugar. Ora trabalhadores dizem que
estão passando fome. Não estão tendo material para trabalhar.
Afrânio diz que a areia era redrada próxima à cidade, e existia
os extratores depedra na beira do rio.Com o reservatórioficaria
mais difícil retirar areia e pedra. O acordofoi a indenização aos
extratores. Afrânio diz que oque houve na épocafoi negociado."

Verifica-se que a empresa requerida quando do início das obras
garantiu aos pedreiros e extratores de pedras que não faltariam pedras e
areia para extração e posteriormente o próprio representante da empresa
assevera que "com oreservatórioficaria difícil retirar areia epedra ".

Assim, verifica-se a má-fé da empresa requerida que ludibriou os
pedreiros e extratores de pedras pagando-lhes indenizações irrisórias e
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que nem de longe compensaram os prejuízos que vêem sofrendo os
mesmos.

Além disso, cumpre ressaltar que as indenizações arbitradas,
ainda que de pequena monta einsuficientes, SEQUER FORAM PAGAS
A TODOS OS EXTRATORES DE PEDRAS E PEDREIROS,
CONFORME-SE VERIFICA DA RELAÇÃO ANEXA, devendo este
juiro inclusive determinar àempresa requerida, ajuntada dos recibos ou
comprovantes de pagamento das indenizações, para verificar a ausência
de pagamento agrande parte daqueles que deveriam ser indenizados, nos
lermos do TAC celebrado.

4) População do Município de Salto da Divisa e interesse
público em geral:

- Aempresa ora requerida, apesar de ter assumido a obrigação e
inclusive recebido oplano de trabalho, não cumpriu a execução da obras
de canalização do Córrego Lava-Pés em todo otrecho em área urbana da
cidade, que foi apenas parcial, da região central da cidade até aBeira Rio,
quando a obrigação assumida foi a de canalização total para evitar o
esgoto acéu aberto, como se encontra no Município de Salto da Divisa.
Verifica-se a referida exigência inclusive por parte do ÍBAMA, conforme
atesta o documento de 18.11.1997, no item 1.1.2 (doe anexo);

- A empresa requerida não corrigiu as avarias (trincas e
racbaduras) surgidas em diversas residências, conforme comprovas as
fotografias e documentos anexos, inclusive verificadas pelo Geólogo
Chritstovam Monteiro de Almeida, sendo certo que as referidas avarias
começaram exatamente quando se iniciaram as obras da barragem
Hidrelétrica de Itapebi, com tremores de terras ocorridos na região em
razão das obras em 2002;

- A requerida, com as obras de barragem e retenção vem
provocando crescente acúmulo de detritos e assoreamento da foz do Rio
Jequitinhonha;

- Apesar da determinação do próprio IBAMA de preservação e
recuperação do meio biótico, sócio econômico, programa de
redimensionamento e «locação de infra-estrutura e programação de

Ü
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comunicação ambiental ( doe. IBAMA em anexo), como condição para a
obtenção de Licença de Instalação do empreendimento, a empresa ora
requerida quedou-se inerte, causando inúmeros danos enão cuidando de
repará-los ou mesmo amenizá-los, ao contrário vem destruindo o
patrimônio ambiental e afetando as vidas da população ribeirinha sem
qualquer preocupação ou consciência ambiental;

- Infere-se da documentação anexa, das inclusas fotografias e
ainda da ata da reunião realizada na Promotoria de Jacinto, que as águas
do Rio Jequitinhonha, na altura do Município de Salto da Divisa, como
resultado das obras de barragem que cobriu extensa área de vegetação e
pedras, tornou-se lamacenta e absolutamente imprestável ao
consumo» Inclusive acarretando a morte de inúmeros animais c
peixes, podendo-sc afirmar que a ação da empresa ora requerida
poluiu as águas do Rio Jequitinhonha, oque pode ser caracterizado
como crime ambiental!

-Por fim, eoque se revela ainda mais grave, as obras de retenção
ebarragem realizadas pela empresa ora requerida ensejaram aeliminação
esumiço total da Cachoeira "Tombo da Fumaça" maior cânion de águas
correntes do Estado de Minas Gerais, o que configura perda de
extraordinário patrimônio ambiental e paisagístico, sendo certo que,
apesar da irreparabilidade da perda, não houve qualquer compensação
financeira ao Município de Salto da Divisa, que, inclusive, perdeu grande
parte do turismo em razão do fim da cachoeira em tela;

Sobre a questão da Cachoeira do Tombo da Fumaça, impende
salientar ainda os fortes e indubítáveis indícios de favorecimento por
parte da empresa ora requerida apolíticos corruptos eindignos da posição
que ocupam, oque vem se tomando mais emais freqüente no nosso pais,
Tendo em vista oProjeto de Lei que tramitou na Aasembléia Upalrtiva
de Minas Gerais, tendo sido convolado na Lei 14,324 de 20/06/2002 lei
esta absolutamente irregular c contrária aos princípios mais comezmnos
dodireito e da ordem constitucional.

Ressalte-se que areferida Lei, com tramitação irregular conteúdo
ilegal acabou por revogar a Lei Estadual 13.370/99 que declarou a
Cachoeira Tombo da Fumaça patrimônio paisagístico e turístico do

IO
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Estado e criou a Área de Proteção Ambiental da Cachoeira Tombo da
Fumaça, o que consistiu em verdadeiro CRIME AMBIENTAL.

Com isso, a hidrelétrica ora requerida pôde realizar as obras de
barragem que deram fim á cachoeira Tombo da Fumaça, c os políticos
inescrupulosos puderam se locupletar com o dinheiro recebido de uma
grande empresa, em detrimento de todos os demais cidadãos do Estado de
Minas Gerais, notadamente da população local do Município de Salto da
Divisa, sacrificando ainda patrimônio ecológico de beleza natural sem
precedentesna história do Estado de Minas Gerais.

Cumpre observar, que não obstante todas as irregularidades
perpetradas pela empresa requerida, bem como o descumprimento
acintoso e descarado das obrigações assumidas pela referida empresa em
acordeis celebrados com as associações ora requerentes, a hidrelétrica
UHE ITAPEBI s/a obteve a licença ambiental e continua realizando obras
de barragem e operando na área do Rio Jequitinhonha próximo ao
MUIÜCÍpiO tfe Salto da Divisa, nâo lendo oIBAMA compelido aempresa,
em nenhum momento, acumprir as condicionantes eacordos, permitindo
que a empresa protelasse e mesmo se quedasse inerte quanto as
obrigações assumidas. Tal fato, atoda evidencia, configura total omissão
do órgão físcalizador, dai porque se justifica a sua inclusão no polo
passivo dapresente ação.

Em razão do exposto, apresente ação é também dirigida contra o
próprio IBAMA, órgão do poder público federal responsável pela
concessão da Licença Ambiental e pela finalização das atividades da
Requerida e, de acordo com o observado, esta se omitindo no
cumprimento de suas funções.

3, DO DIREITO

ALei u° 7.347/85 com anova redação dada pela Lei n° 8.078/90,
veio disciplinar a ação civil pública, ressaltando que ela se destina h
proteção dos interesses difusos da sociedade, neles incluído naturalmente
opatrimônio público paisagístico eambiental, Indica, mclustve, aforma
de tonar viável e efetiva essa proteção.
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A Constituição do Estado de Minas gerais, em eu artigo 120,
inciso 111, prevê a tutela jurídica e jurisdicional do interesse público
consubstanciado na gestão honesta e diligente dos bens , rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração direta,
indireta ou fundacional de quaisquer dos Poderes do estado ou dos
Municípios, dentre outras entidades. E o fundamento é o de que a
sociedade tem direito a governo honesto, obediente a lei e eficaz (art. 73,
caput,Const. Estadual),

Além disso, cumpre salientar que a água, por ser elemento vital
para a sobrevivência de todas as formas de vida na Terra, e neste caso, c
um direito de todos e também é dever de todos preservar e garantir a sua
qualidade e pureza, bem como garantir a subsistência daqueles que
dependem do rio Jequitinhonha, devastado e com curso de águas
comprometido em face daa obras de barragem da primeira requerida.

A lição de Paulo Affonso Leme Machado é clara:

"Salientemos as conseqüências da conceituaçâo da água como
"bem de uso comum do povo": o uso da água não pode ser
apropriado por uma só pessoa física ou jurídica, com exclusão
absoluta dos outros usuários em potencial; o uso da água não
pode significar a poluição ou a agressão desse bem; o uso da
água não pode esgotar opróprio bem utilizado e a concessão de
autorização (ou qualquer tipo de outorga) do uso da água deve
ser motivada oufundamentada pelogestorpúblico".

Diante da imensa importância da água, a empresa Requerida, que
causou a pohuçSo das ásuas do Rio .lequilinhonlia, bem como
assoreamento da foz, mudança no curso do rio, alagamento de regiões de
retirada de pedras, desaparecimento de peixes, submersao de pedras e
árvores u AINDA EXTERMINOU E PÔS FIM A UMA DAS
MAIORES E MAIS BELAS CACHOEIRAS DE MINAS GERAIS,
MAIOR CANION DE ÁGUAS CORRENTES DO ESTADO, A
CACHOEIRA TOMBO DA FUMAÇA, deverá ser responsabilizada,

l(tatcmet; wwwl.ju».<»rn.br/<louirinBAcxU).aíi)7id=2614).
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tendo a obrigação de recuperar o meio ambiente e indenizar quem tiver
sidoprejudicado por todos os seus atos.

A Ação Civil Pública é o instrumento adequado para as ações de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, conforme
estabelece o artigo Io, inciso I da Lei n.c 7.347/85.

O direito ao meio ambiente, no dizer de JOSÉ AFONSO DA
SILVA, em face da Constituição vigente, não pode ser mais considerado
mero interesse difuso, mas forma de direito humano fundamental, dito de
terceira geraçâo.(cf, Direito Ambiental Constitucional. Malheiros, 1997,
P-221).

Questionando-sc a razão da tutela ambiental, chega-se facilmente
a constatação de que esta eslá intimamente ligada à sobrevivência de
todos os seres humanos.

Como direito fundamental, a proteção ambiental foi reconhecida
pela Declaração do Meio Ambiente, adotada pela Conferência das
Nações Unidas, em Estocolmo, cm junho de 1972, O texto, que c
considerado uma extensão da Declaração Universal dos Direitos do
Homem, e composto de vinte e sete Princípios, Entre eles, merece ser
uqui destacado:

Princípio 2 - Os recursos naturais da Terra inclusos o ar, a
água, a terra, aflora e a fauna e especialmente as amostras
representativas dos ecossistemas naturais devem ser
preservados em beneficio das gerações presentes e futuras,
mediante uma cuidadosa planificação ou regulamentação
segundoseja mais conveniente.

O legislador, na Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, inspirando-se na já mencionada Declaração quando elaborou o
capítulo destinado ao meio ambiente, que esta inclusa no Capítulo VI, do
Título VIU,cujo artigo inicial, assim preceitua:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade

13
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o rfever í/é defendê-lo epreservado para as presentes efuturas
gerações.

Aleitura do artigo transcrito revela a sua estreita vinculação com
oartigo 3.fl da Constituição Federal, uma vez que este se estabelece como
garantia fundamental o direito à vida, bem maior que merece ampla
proteção Kstalàl. Assim, se apreservação ambiental ccondição "sine qua
non" para a sadia qualidade de vida, conclui-se que a tutela do meio
ambiente é imprescindível para o exercício efetivo da garantia
fundamental mor queé a proteção da pessoa humana.

Cumpre ressaltar que a preocupação constitucional com a
proteção do meio ambiente não é vislumbrada apenas no capítulo
destinado ao assunto, em diversos outros regulamentos fazem referências
explícitas ao tema, como demonstram os seguintes artigos: art. 5.°
LXX11I, arl 20, II, art. 23, art. 24, VI, Vil e VIII, art. 91, § Io, III, art.
129 III arl 170, VI, art. 173 §5°, art, 174 §3°, art. 186, II. art. 200, VIII,
art.'216, V, art. 220, §3.ü, 11, arl. 225, arl, 231; entre outras alusões
implícitas à matéria,

ALei 6.938 de 31 de agosto de 19S1, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, trata do tema de forma eficiente, ditando
definições básicas que devem ser observadas. Em seu artigo 3.° lança os
conceitos de meio ambiente, degradação da qualidade ambiental e de
poluição:

Ari. 3.". Para osfins previstos nesta Lei, entende-se por:

III -poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante
de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;

b) criem condições adversas as atividades sociais eeconômicas,

ç) afetem desfavoravelmente a biota;

u
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d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
-Eliminação da paisagem natural do rio, ande as pedras «™*J»
para alavagem de roupas, com amplo espaço para as mais de 70
(seienta) lavadeiras da associação, conhecidas por Lavadeiras
do Jequitinhonha, figuras folclóricas e parte importante do
patrimônio cultural do Estado, que jáforam cantadas em rima e
prosa, e que carregavam a tradição secular de lavar roupas a
beira do Rio Jequitinhonha, contando histórias e cantarolando
canções aprendidas com suas ancestrais, passadas de geração a
geração;

. Indenizações absolutamente insuficientes para compor o
prejuízo das lavadeiras, que não mais podem realizar seu
trabalho àbeira do Rio Jequitinhonha eencontram-se confinadas
em pequenas lavanderias com número restrito de tanques efalta
de espaço para a secagem das roupas:

- Descumprimento do acordo notadamente quanto àquestão da
construção de lavanderias para atendimento dos bairros do Ipe e
Cansação e ainda ampliação da lavanderia existente, eis que
somente existem 6 (seis) pequenos tanques para as mais de 70
(setenta) lavadeiras me não há espaço para esticar as roupas;

No que diz respeito àresponsabilidade civil por dano causado ao
meio ambiente, a Constituição Federal assim trata do assunto:

Art. 225, § 3o- As condutas e atividades consideradas lesivas an
meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, asanções penais eadministrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados.

Dos artigos acima mencionados, extrai-se que a responsabilidade
para os causadores de danos ecológicos éaobjetiva eintegral. Não tendo,

15
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portanto, «orno se perdoar áculpa do agente poluidor. SÉRGIO FERRAZ
elenca as conseqüências desse tipo de responsabilidade:

-a) irrelevôncia da intenção danosa (basta um simples prejuízo);
b) irrelevânciü da mensuraçâo do subjeüvismo (o ^T^Álu na nexo de causalidade, alguém tenha W»**^Tampado, de alguma sorte, deve ser apanhado nas tramas da
responsabilidade objetiva);

c) inversão do ônus da prova;

d) irrelevância da licitude da atividade;
ei atenuação do relevo do nexo causai: basta que,Lenialmente, aatividade do agente possa ^etarpr^
Zlôgico para que se inverta imediatamente oônus da prova^
Tara que imediatamente se produza a presunção da
ZponLhdade, reservando, portanto, para o eventual
acionado o ônus de procurar excluir sua tmpulaçao.

No mesmo senüdo assevera PAULO SALVADOR FRONTINL
senão vejamos:

"A responsabilidade civil objetiva funda-se no principio da
eqüidade, existente desde oDireito Romano, aquele que ucra
com uma atividade deve responder pelo risco ou pelas vantagem
Ma resultantes, Assumem oagente, destarte, todos os riscos de
Ia atividade, pondo-se fim, em tese, àprática «f™»£*
socialização do prejuízo eprivatização do lucro. Â Zjar
culpa ou a licitude da atividade não imbe odever de reparar
eventuais danos causados".

^^^^^,^7.347^^,,---ento aP6s d* «»do «ha**. *«rd M.
|MilfloJ. SSU) Paulo; RT. 1995. r>-399.

16

Telsfax; (31) 3291-9512 • 3291-9311 • Ccl.: (31) 7813-2B9Q
Rua Matlas Cardoso, 63 • Conj. 501/503 <Bairro Santo Agostinho • CEP; 30170-914
Beto Horizonte • MG *www.maurobomfim.com.bF • muurqbomfim@maurobomfiffl.com.br



J



10:39'05/12/'07 IBflMA 33359955 PftG. : 16

H Proa: <=>>•> 3/^

\^^j

MAURO BOMFIM
Advocacia e Consultoria jurídica s/c

CNPJ: 05.90B.fl05/0001-B8
Rubr.:

Mi^»iim-—m'iWJam:n

Destarte, sabendo-se que u atividade realizada pela empresa
primeira requerida causa incontornáveis danos ao meio ambiente, alem de
danos à população em geral, notadamente àqueles que se valiam das
águas do Rio Jequitinhonha para sua subsistência, como os pescadores,
pcdreüo^ extratores de pedras e lavadeiras, representados pelas
associações ora requerentes, deve amesma ser compehda a cessar suas
atividades, através da cassação da licença ambiental concedida pelo
IBAMA ou ainda dar efetivo e imediato cumprimento aos Termos de
Ajustamento de Conduta bem como aos acordos, condicionantes e
exigências das Associações ora requerentes, como de direito.

4. DA LIMINAR

Requer a concessão de MEDIDA LIMINAR, nos termos do
artigo 12 da Lei n° 7.347/85, sob acominação de multa diána, "inaudita
altera pars" esem justificação prévia, a fim de que aprimeira Requerida
seja compelida acumprir integralmente todos os acordos, condicionantes,
exigências e Termos de Ajustamento de Conduta celebrados no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, contados da dala de intunaçao da decisão
liminar, sob pena de multa diária aser arbitrada por V. Exa e em valor
condizente com a elevada capacidade financeira da empresa, e amda sob
pena de interrupção imediata das suas atividades na barragem do Rio
Jequitírüionha ate que os acordos eTACs sejam integralmente cumpridos,
tendo em vista a existência do "fumus boni iurís", com também pelo
"pcriculum in mora" demonstrado concretamente através do grave risco
de dano irremediável.

5. DO PEDIDO

Diante do exposto, propõem as Requerentes a
seguinte Ação Civil Pública, pleiteando:
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- a citação dos Requeridos para contestá-la, sob pena de
revelia e confissão;

-aprocedência total da ação com acondenação da primeira
Requerida, sob pena de cominacão de multa diária, nos termos do art. 11,
da Lei nu 7.347/85, no prazo máximo de 90 dias ao seguinte;

-obrigação de fazer, consistente em reparar efetivamente o
dano causado àárea de preservação permanente atingida;

- obrigação de fazer, consistente cm iniciar imediatamente
um projeto de recuperação das áreas afetadas pelas obras de construção
da hidrelétrica de responsabilidade da empresa primeira requerida;,

- obrigação de fazer, consistente em dar cumprimento
imediato aos TACs, acordos, condicionantes e exigências das
Associações ora requerente, especificamente para:

a) Repovoamento do reservatório da UHE ITAPEBI;
bjrecomposição do valor pago aos pescadores, com o
pagamento de um salário mínimo e meio para cada, em
razão dadiminuição do volume de pescado;

c) adoção de medidas para a retirada das árvores
submersas, que danificam as redes dos pescadores;

d) ofornecimento imediato de mais 21 (vinte eum) barcos,
totalizando o montante de 42 (quarenta e dois) barco, um
porpescador;

e) recomposição do valor pago a titulo de indenização às
lavadeira com a complementação de RS ao valorjá pago;

f) ampliação da lavanderia existente com aconstrução de
mais 30 (trinta) tanques e a construção de varais para a
secagem de roupas;
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g) construção de lavanderia para atendimento aos bairros
Ipê e Cansação;

h) recomposição do valor pago atítulo de indenização aos
Ldreiros eextratores de pedras, com acomphmenlaçao
TrsIo valor já pago,e ainda opagamento integrai
àqueles que nada receberam, de acordo com ahsta anexa,
t) Aquisição de área para acontinuidade da atividade de
extração de pedras e areia;

DInicio imediato da execução da obras ^f™*^ à°
Córrego Lava-Pés em todo otrecho em área urbana da
lIS, eis que areferida canalização foi apenas parcial,
da região central da cidade até aBeira Rio;
l) Reparação imediata das avarias (trincas erachaduras)
surgidas em diversas residências ribeirinhas em razão da,
obras da barragem Hidrelétrica de Itapebi;

m) Reparação ambiental com a retirada de detritos, e
desassorear afoz do Rio Jequitinhonha;
n) Recuperação do meio biòtico, sócio econômico,
programa de redimensionamento e relocação de mjra-
estrutura eprogramação de comunicação ambiental;
oi Providencias no sentido da imediata despoluiçâo das
águas do Rio Jequitinhonha, que, tomou-se ^«»*
absolutamente imprestável ao consumo, inclusive
acarretando a morte de inúmeros animais epeixes,

AO IBAMA;

. obrigação de fazer, consistente em dar início ao
procedimento de fiscalização econtrole efetivo das ativutadc odas

19
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Proc.:°W/fr7

Ruor,: /t/^ |

Rcqu„ . concho *-í«f^ÍCSÍ„„a ,emoS d. W1.060/50 c/c -t« ÇF end em^ ^ ^

ÍST3 Resp 445.601-RS).atesta Pcla juntada dos --^tos de procuração no
prazo de 15 (quin» dias), nos termos do art. 37 do CFt.

ator de RS 100.000,00 (cem mil reais)
Dá-se à causa o v

Nestes Termos,

Espera Deferimento

De Belo Horizontepara
Governador Valadares, 26 de setembro de 2007.

Pp/Mauro Jorge de Paula Bomfim
OAB/MG n^4Í.712

Pp/Fernanda Bali
OAB/MG n. 102.356
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

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

SCEN Trecho 2 Edifício Sede do Ibama - CEP 70818-900 - Brasilia/DF

Memorando n°32Í72007- COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, £f de dezembro de 2007.

Ao: Superintendente do IBAMA/MG

Referenciando solicitação de informações referente ao Processo Judicial n°
2007.38.13.005635-5 e Informação n° 867/07 - Proge/MG, encaminhados via fax, em 06/12/2007,
encaminhamos anexo a Nota Técnica n° 068-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, a qual responde aos

^ questionamentos apresentados.

w

Atenciosamente,

Antônio Celso Junqueira Borges
dor de E. Elétrica, Nucle

COEND/DILIC/IBAMA

Coordenador de E. Elétrica, Nudear.e Dutos

SCEN Trecrio 02 - Setor deClubes Esportivos Norte, Bloco "c"- Térreo, Ed. Sede Tel (SI) 316-1347, Fax [61) 225-0564, CEP 70.818-900, Brasília/ DF.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NOTA TÉCNICA N° 068-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Assunto: Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi

Processo Ibama: 020001.000333/97-04

Processo judicial: 2007.38.13.005635-5

Data: 21/12/2007

I - OBJETIVO

Esta nota tem como objetivo responder às questões contidas na Informação N°
867/07 da Procuradoria Federal Especializada do Ibama-MG e responder às questões elencadas
no Item "5. Do Pedido" Constante da "Ação Civil Pública com pedido de antecipação de Tutela"
impetrada na Vara Federal de Governador Valadares.

II - RESPOSTAS À INFORMAÇÃO N° 867/07 DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
DO IBAMA-MG

Odocumento emitido pela Procuradoria do Ibama expõe que, para defesa judicial da Ibama
são necessárias informações técnicas sobre:

•^ a) a veracidade dos fatos narrados pela Autoras napetição inicial anexa;
Vide respostas no item III desta Nota Técnica.

b)a regularidade do processo de licenciamento da UHE;

AUHE Itapebi possui a Licença de Operação N°291/2002, que foi emitida em 12/12/2002 com
validade de quatro anos.

Em 09/07/2006 oempreendedor protocolou o requerimento de renovação da LO.
Em 13/10/2006 o Ibama emitiu o ofício N°698/2006-DILIC/IBAMA para o Grupo Neoenerqia-

Itapebi informando que a LO N° 291/2002 continua válida até que o Ibama se pronuncie.

c) o exercício da fiscalização das atividades da UHE;

Aoperação das usinas hidrelétricas do Brasil é gerenciada pelo Operador Nacional do Sistema-
ONS (ligado ao Ministério de Minas e Energia), ou seja, quem determina quanto a UHE vai gerar de
energia e a quantidade de águaque a mesma vai liberar pelo vertedouro a cada momento é o ONS

Página 1 de 18
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A fiscalização é instrumento do licenciamento ambiental e tem sido realizada na meo*iaá*dcr

possível. Considerando a recente visita à Usina de Itapebi realizada no mês corrente, não observou-
se nenhum problema na unidade.

d) o cumprimento pela UHE de acordos realizados com As Associações autoras e dos TACs
firmados com o Ministério público Estadual;

De acordo com as informações disponíveis no processo de licenciamento, a UHE tem cumprido
com as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta que foi assinado em
25/11/2002, com anuência do Ibama e do Grupo de Defesa dos direitos Humanos de Salto da
Divisa/MG. Este TAC envolvia ajuda financeira aos pescadores durante o enchimento do reservatório;
doação de 21 barcos motorizados aos pescadores, assim como treinamento e registro na marinha;
doação de petrechos de pesca à Associação de Pescadores de Salto da Divisa; execução do
programa de monitoramento da ictiofauna; auxílio aos pescadores e extratores de pedra para que os
mesmos constituíssem entidade de classe e elaborassem seu regulamento; repovoamento do
reservatório se assim determinado pelo Ibama; disponibiíização de nova jazida de pedra para a
Associação de extratores de pedra de Salto da Divisa; reparo de possíveis defeitos construtivos no
reassentados da Vila/Bairro União; escriturar os imóveis do Bairro união; realizar reuniões trimestrais
durante dois anos com a comunidade de Salto da Divisa;

Termo Aditivo n° 01/2003 do TAC - Este Aditivo foi assinado com a discordância do Ibama,
uma vez que o objeto do mesmo foi a substituição da doação de jazida aos extratores de pedra por
uma indenização com encerramento da atividade.

Termo Aditivo N° 02/2004- Este termo foi assinado entre o MPE, Itapebi e Associação de
Pescadores. O aditivo previu a remuneração complementar dos 42 pescadores quando as
campanhas trimestrais de levantamento do estoque pesqueiro apontassem um estoque inferior à
produção normal do rio (que seria 42,300kg/ano de acordo com levantamento da GEODATUM em
2002).

Destacamos que em 15/08/2007 o empreendedor protocolou o 21° Relatório de Cumprimento
do TAC.

e) as medidas administrativas tomadas quanto aos eventuais ilícitos praticados pela UHE;
Até o presente momento não foi detectado nenhum ilícito praticado pela empresa.

f) o cumprimento das condicionantes do licenciamento pela UHE;

Os relatórios enviados pelo empreendedor e as vistorias e reuniões realizadas demonstram,
até o presente momento, que as condicionantes têm sido atendidas.

g) a existência de danos ambientais causados pela UHE, previstos ou não no processo de
licenciamento.

Todas as usinas hidrelétricas provocam danos ambientais, sendo que alguns podem ser
mitigados e outros não. Com base na avaliação dos impactos não mitigáveís, determina-se um valor
(em relação percentual do valor do empreendimento) que o empreendedor é obrigado destinar para
implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral de acordo
com o disposto na Lei n° 9.985/2000 e Decreto n° 4.340/2002.

No caso da UHE Itapebi, foram estabelecidos diversos programas sócio-ambientais que a
mesma vêm cumprindo para mitigar os impactos negativos e potencializar os positivos
(monitoramento limnológico e da qualidade da água, revegetaçâo das margens e recuperação de
áreas degradadas, limpeza da bacia de acumulação, comunicação social, remanejamento e
monitoramento da população diretamente atingida, programa de saúde pública, salvamento
arqueológico, redimensionamento e relocação de infra-estrutura, monitoramento do nível piezométrico
e sismológico e hidrossedimentológico, educação ambiental), sendo que a compensação Ambiental
oriunda deste empreendimento foi destinada pela CCA/DIRAF/IBAMA para a REBIO Mata Escura (R$
5.737.600,00 -base nov/02) e para a REBIO de Una (RS 2,304.000,00).

f
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- RESPOSTAS ÀS QUESTÕES ELENCADAS NO ITEM "5. DO PEDIDO" CONSTANTES NA -
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" IMPETRADA NA
VARA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES

Pleito das requerentes da Ação Civil Pública:

- obrigação de fazer, consistente em reparar efetivamente o dano causado à área de
preservação permanente atingida;

OBS:. Quando da formação do reservatório a APP do rio foi obviamente alagada, sendo que a
APP que passou a existir após a formação do lago, tem sido objeto de um programa de
reflorestamento das margens do reservatório, implementado pela Itapebi. Cabe ressaltar que quando
da formação do reservatório o Ibama emitiu a Autorização de Supressão de Vegetação N°17/1999,
para implementação de acessos, das obras da barragem e do canteiro de obras, totalizando apenas
320,2ha (conforme quadro abaixo), o que demonstra o elevado grau de antropizaçâo da área.

Quadro - Autorização de Supressão de Vegetação N°17/1999

Tipo de Vegetação

Vegetação nativa em estágio inicial de regeneração

Pasto sujo com árvores e arbustos isolados

Pastagens cultivadas

Outras formas de vegetação que não de preservaçãopermanente

TOTAL

Área (ha)

8,0

304,0

0,5

7,7

320,2

- obrigação de fazer, consistente em iniciar imediatamente um projeto de recuperação das
áreas afetadas pelas obras de construção da hidrelétrica de responsabilidade da empresa
primeira requerida;

Observar comentários referentes ao item "g"da INFORMAÇÃO N° 867/07.

- obrigação de fazer, consistente em dar cumprimento imediato aos TACs, acordos,
condicionantes e exigências das Associações ora requerente, especificamente para:

a) Repovoamento do reservatório da UHE Itapebi;

O IBAMA já avaliou possibilidade de exigir que a empresa implantasse uma estação de
piscicultura para repovoar o lago com espécies nativas, entretanto, concluiu-se que não era viável. A
demanda pelos pescadores para repovoamento do reservatório incidia, principalmente, sobre o
repovoamento com robalos e tainhas {espécies com maior valor de comercialização). É importante
esclarecer que o robalo e tainha migram apenas para se alimentar e a reprodução não ocorre em
águas continentais (rio ou lago). Adicionalmente, a reprodução controlada destas espécies ainda não
é viável. Vale ressaltar que as espécies nativas encontradas no Rio Jequitinhonha que poderiam ser
reproduzidas em estação de piscicultura e depois liberadas no reservatório possuem baixo valor
comercial.

b) Recomposição do valor pago aos pescadores com o pagamento de um salário mínimo
e meio para cada, em razão da diminuição do volume de pescado;

No que se refere ã indenização pelo pescado, informa-se que o mesmo foi definido entre as
partes em reunião e posteriormente confirmado no Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta -
TAC firmado perante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela Itapebi Geração de
Energia S/A, com a anuência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

9
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Renováveis - IBAMA e do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH, datado/tíér^
25/11/2002. Com a assinatura do referido TAC automaticamente foi aprovado ométodo ea forma que
essa indenização ocorreria. No Aditivo ao TAC está explícito que a alteração nesses valores, para
mais ou para menos, poderia ocorrer caso o valor do pescado sofresse modificação em Salto da
Divisa/ MG, município onde residem e trabalham os pescadores beneficiados, mais especificamente
no item 3.5 da Cláusula Terceira onde temos: "3.5 O preço do quilo de peixe referido no item 3.3
poderá ser ajustado, para mais ou para menos, se o mercado de comercialização deste produto em
Salto da Divisa, sofrer modificação". Para esclarecer melhor abaixo está transcrito o trecho do TAC
que trata dessa questão:

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS INDENIZATÓRIOS

3.1 Caberá reparação financeira exclusivamente aos quarenta e dois (42)
pescadores listados noanexo Ido TAC, desde que estejam em pleno gozo desuas
atividades profissionais e sem percepção de benefício da previdência social,
relacionado a qualquer atividade profissional

3.2 Verificando-se, segundo os procedimentos referidos no item 2.1., a
estabilização do estoque pesqueiro do reservatório por um período de dois anos
consecutivos em patamar igual ou superior a 42.300 kg/ano, não mais será devida
a reparação financeira.

3.2.1 O estoque pesqueiro de estabilização será apurado considerando a média
aritmética dos volumes de pescado obtidos nas campanhas realizadas durante um
período de dois anos consecutivos,excluindo-se aquelas feitas em épocas de
piracema.

3.3 Areparação financeira a que se refere o presente ADITIVO é equivalente à
diferença entre o referencial de produção normal dorio (42.300 kg/ano) e o volume
de pescado apurado nas campanhas de levantamento do estoque pesqueiro do
reservatório (item 2.1.) multiplicada pelo preço de R$ 5,00 (cinco reais) por quilo de
peixe, obedecendo-se as faixas de pagamento aprovadas pelo GADDH e
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES na reunião de 23/08/2004, e transcritas
abaixo:

"Jl = Vahi' men:m ãabidíaizi-çàopvrpuxado' <R$i
ER = E;;oqae áe RífcreíKia '.42 iGÍ ífimsy

EC= £>:oqu<? Con;:(hrado 'kgsnta

V?= l-ahrdoPe;<r,r!c ÍRS '.úõ/kp
12 - .ViijKfii'0 depíccatloivs

12 = Kuunra ife me:^: rio ano

3.5 0 preço do quilo depeixe referido no item 3.3poderá serajustado, para mais
ou para menos, se o mercado de comercialização deste produto, em Salto da
Divisa, sofrer modificação.
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3.6 Wão havendo índice de mercado do valor do quilo do peixeíeai^Satéb^'"~i
Divisa, qualquer ajuste conforme acima explicitado dependerá de consenso entre
as partes.

3.7 Não sendo possível chegar a um consenso, qualquer das partes poderá
buscar a fixaçãojudicial do valorque reflita a realidade do comércio local

3.8 A reparação financeira não se aplicará durante o período de defeso da
atividade pesqueira (piracema), em fase dos benefícios garantidos pela Lei 10.779,
de 25/11/2003.

'-,l^-T.^rfJl

Informa-se, então, que o valor foi definido em reunião entre as partes, aferindo-se uma média
entre valores e quantidades das espécies, de maiores e menores valores, que eram capturadas e
comercializadas pelos pescadores, valor este definido em R$ 5,00 (cinco reais) no TAC.
Considerando-se que consta nos autos do processo de licenciamento ambiental o Relatório de
Avaliação do Prego do Pescado na área de influência da UHE Itapebi - abril/2007, que indica o valor
praticado em Salto da Divisa é de R$4,39 (distribuição proporcional por espécie) ou R$ 4,82 (cálculo
pela média), recomenda-se que seja mantido o que vigora no referido TAC

O reajuste só faria sentido se os valores de comercialização das espécies que eram capturadas
tiverem sofrido aumento no período, o que não ocorreu.

c) Adoção de medidas para a retirada das árvores submersas, que danificam as redes dos
pescadores;

De acordo com o Relatório Final de Limpeza da bacia Hidráulica da UHE itapebi "Em alguns
locais foram mantidos grupos de árvores altas sem derrubar com o intuito de se formar conjuntos de
árvores semi-submersas, usualmente referidos como paliteiros. Foram escolhidos para tanto locais
com maior heterogeneidade ambiental, que gerassem abrigos e áreas de reprodução para espécies
da fauna aquática, aumentando, desta forma o potencial pesqueiro do reservatório. Formações de
paliteiros mostram-se úteis para a manutenção de aves paludícolas, anfíbios e répteis que exibam
hábito semi-aquático. Nos paliteiros a vegetação arbustiva foi retirada, mantendo-se apenas a
vegetação rasteira e as árvores que forem escolhidas para permanecerem no local. Foram escolhidas
preferencialmente árvores altas, de madeiras mais duras e com copa grande. Alguns critérios
adotados para manutenção dos paliteiros foram: - Situar nas porções mais rasas do reservatório, em
locais de remanso e nas embocaduras de riachos; - A vegetação tinha continuidade com a vegetação
arbórea da faixa de preservaçãopermanente das margensdo reservatório."

Portanto, as presença de paliteiros no reservatório é necessária, não devendo estes serem
retirados.

d) Fornecimento imediato de mais 21 barcos; totalizando o montante de 42 barcos, um por
pescador;

Com relação à solicitação de mais 21 barcos para os pescadores, é necessário ponderar a
atual condição do lago, que não tem estoque pesqueiro suficiente para manutenção da atividade de
pesca profissional, e por isso está sendo discutida a implantação de um projeto de aquicultura em
tanque-rede. Além da pequena capacidade de suporte pesqueiro do rio e da provável implantação do
projeto de tanque-rede, é necessário considerar que os pescadores mesmo partilhando a propriedade
dos barcos têm dificuldade de mantê-los, e que o trabalho individual nos barcos elevaria o custo de
manutenção. Portanto, o IBAMA entende que, pelos motivos expostos, não deverão ser doados
novos barcos aos pescadores.

e; Recomposição do valor pago a titulo de indenização às lavadeiras, com a
compiementação de R$ ao valor já pago;

f) Ampliação da lavanderia existente com a construção de mais 30 tanques e a
construção de varais para secagem de roupas;

g) Construção de lavanderia paraatendimento aos bairrosIpê e Cansaçâo;

Aatividade de lavagem de roupa no rio Jequitinhonha constituía uma tradição na região, a qual
proporcionava um importante espaço de relação entre as mulheres da comunidade e uma fonte de
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renda para as famílias. Com a formação do reservatório os pontos habituais utilizados" para a
atividade desapareceram.

O empreendedor visando satisfazer a categoria das lavadeiras, que estavam reivindicando
seus direitos, construiu uma lavanderia para restabelecer a atividade. No entanto, segundo alegações
da categoria, a mesma não atende às necessidades, uma vez que, tem pouco espaço e possui
apenasseis tanques pequenos paraatender, segundo a representante das lavadeiras, uma média de
70 mulheres.

Como resposta às alegações, a UHE Itapebi encaminhou documento ITP-IBA-051/05
protocolado em 27/10/2005 que relata e apresenta material fotográfico demonstrando que atualmente
a atividade continua sendo desenvolvida às margensdo reservatório.

Resultados da reunião de 31 de outubro de 2005.

O representante da UHE Itapebi informou que durante o processo de Licenciamento não houve
exigência pelos Orgaos envolvidos para compensação às lavadeiras. Entretanto, em 1999 em função
de reivindicações da classe foi construída uma lavanderia.

Orepresentante da Prefeitura de Salto da Divisa informou que a categoria reclama indenização
em dinheiro pelo tempo de inatividade, e também reivindicam outra infra-estrutura a ser construída
num outro local (Bairros do Ipê e Cansanção) para atendimento das demais lavadeiras.

Definiu-se que o empreendedor deveria avaliar e encaminhar, em 60 (sessenta dias) a
solicitação para a readequaçâo da infra-estrutura existente bem como a construção de outra para
atender as demais lavadeiras.

Por se sentirem prejudicadas as lavadeiras estão reivindicando a ampliação da lavanderia
existente, e a troca dos tanques por outros de dimensões maiores e em número suficiente para
atender a todas as lavadeiras, bem como a construção de mais uma lavanderia do outro lado da
cidade para atender as lavadeiras que residem no lado oposto ao que está instalada a atual
lavanderia.

Diante desta situação, o IBAMA entende que deveria ser marcada uma reunião com a
categoria, visando avaliar a viabilidade de ampliação/readequação e a implantação de nova
lavanderia de acordo com a perspectiva das lavadeiras. Esse diálogo é importante para verificar a
adaptação das lavadeiras à nova realidade, que proporcionará as mesmas uma condição mais
saudável de trabalho, porém com espaço restrito para a atividade de lavagem e com ônus de
manutenção (água, luz, etc). Esta reunião foi definida para o dia 26/07/2006.

Dessa forma, recomenda-se que antes da definição sobre uma possível aplicação de recursos
para implantação de nova lavanderia e ampliação da existente, seja feita, de forma experimental, a
readequaçâo dos tanques existentes para reavaliação da adaptação das lavadeiras à nova realidade.

Em relação à solicitação para que houvesse indenização às lavadeiras pelo suposto tempo de
inatividade da categoria, este Instituto entende que, caso a medida seja suficiente, seja readequada a
infra-estrutura existente, conforme citado acima, não recomendando qualquer forma de indenização e
sim a mitigação do provável impacto causado.

Resultados da reunião de 26 de iulho de 2006

Estavam presentes cerca de 21 lavadeiras e dentre estas, algumas representantes de cada
região do município onde existiam os locais de lavagem de roupa na margem do rio uma
representante do GADH (Marilene Carvalho), representante da UHE Itapebi (Afrânio Galvão) e
técnicos do IBAMA.

Oobjetivo inicial da equipe do IBAMA era realizar a reunião para verificar quais as alterações
seriam necessárias para tornar a lavanderia que foi construída em 1999 passível de ser utilizada.

Durante a reunião, a equipe do IBAMA ouviu as reclamações da categoria que se sente
prejudicada pela formação do reservatório.

As lavadeiras argumentaram que a formação do lago teria tornado a água "suja", e por isso as
"patroas" (pessoas que contratavam o serviço das lavadeiras) não mais permitiram que as roupas
fossem lavadas no lago. Aopinião geral das lavadeiras era de que a qualidade da água estava ruim
provocando inclusive, doenças.

Outra reclamação da categoria é que os locais próximos de suas residências que
cotidianamente utilizavam para o desenvolvimento das atividades desapareceram por isso as
mesmas querem que sejam construídas lavanderias nos Bairros Ipê e Cansanção. Quanto à
lavanderia já construída, as lavadeiras informaram que a instalação nunca foi utilizada, pois a ligação
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à rede de água e luz não foi feita e os tanques de plástico que foram instalados eram pequenos
demais. Outra problemática ligada ao desenvolvimento das atividades em lavanderias é o custeio de
água e luz, pois a categoria alega a impossibilidade de arcar com o pagamento destes insumos.

Após a reunião, a equipe do IBAMA e demais presentes na reunião se deslocaram até a
lavanderia que foi construída em 1999. Lá foi possível observar que a instalação está abandonada e
que realmente não possui infra-estrutura mínima para a realização da atividade já que os poucos
tanques existentes são extremamente pequenos. Em seguida, o grupo visitou local onde ainda hoje
são lavadas roupas no lago e é feita a captação de água para abastecimento de Salto da Divisa,
posteriormente visitou-se a localidade chamada de Portão (próximo ao Bairro Cansanção, onde
existem duas residências de lavadeiras).

Diferentemente da expectativa inicial da equipe, que era propor a adequação e avaliação da
lavanderia existente e instigar a discussão sobre uma forma de organização das lavadeiras para a
gestão financeira (luz e água) e do trabalho na lavanderia, verificou-se que além da problemática já
conhecida, existe uma nova situação: - as lavadeiras perderam a clientela, e esta clientela
provavelmente não retornará, pois "as patroas" adquiriam eletrodomésticos para lavar a roupa em
casa.

Conclusões:

A atividade de lavar roupa cantarolando à margem do rio é tão antiga quanto o próprio Brasil,
( contudo, a profissão de lavadeira tem desaparecido naturalmente em várias regiões do país.
W Segundo SEVERiNO (Jornal Codevasf Hoje, de Maio/2006), os principais motivos da decadência da

profissão foram o surgimento das máquinas de lavar, tanques elétricos e a obrigatoriedade da
empregada doméstica em realizar também essa função.

A opção que algumas comunidades de lavadeiras encontraram foi constituir associação para
trabalhar em lavanderias, contando com o apoio de prefeituras e dividindo os custos de água e luz,
como é o caso das lavadeiras de Pirapora/MG que antes lavavam no rio são Francisco.

A partir das informações colhidas com as lavadeiras de Salto da Divisa, póde-se perceber que
a afirmação anterior também é verdadeira para o município de Salto da Divisa. Os indícios são de
que, mesmo que o rio Jequitinhonha permanecesse em seu curso natural a atividadede lavar roupa
no rio para auferir renda seria extinta, assim, a formação da represa de Itapebi pode apenas ter
antecipado o fim da profissão.

No caso de Itapebi, o grande entrave é que as lavadeiras não estão dispostas a assumir o
pagamento de água e luz, mesmo os representantes da UHE Itapebi estando dispostos a adequar a
lavanderia existente e construir nova lavanderia em outros dois Bairros.

Asolução do problema das lavadeiras somente poderá ser resolvida em caráter definitivo após
a realização de um estudo de viabilidade econômica para o trabalho em lavanderia, com estimativas
da demanda, dos custos de manutenção da lavanderia (água, luz e impostos) e a estimativa da
receita média que cada lavadeira poderia conseguir com a atividade. Como o preceito básico da

^ mitigação de impactos é manter a condição de vida da comunidade impactada melhor ou igual que a
existente antes do empreendimento, a viabilidade da implantação de lavanderia como mitigação para
as lavadeiras se dará se a expectativa de receita média for igual ou maior àquela que as lavadeiras
obtinham quando lavavam no rio.

h) Recomposição do valor pago a titulo de indenização aos pedreiros e extratores de
pedras com a complementaçao de R$ ao valor já pago e ainda o pagamento integral àquele
que nada receberam, de acordo com a lista anexa;

i) Aquisição de área para a continuidade da atividade de extração de pedras e areia;

O IBAMA recomendou durante o andamento do processo que fosse criada cooperativa para
dar continuidade às atividades dos referidos segmentos, no entanto, as categorias de extratores de
pedra e areia, com a interferência e apoio do Ministério Público, optaram por receber indenizações
em dinheiro e encerrar as atividades, por meio de novo acordo com a empresa, não seguindo as
recomendações do IBAMA.

Dessa forma, o IBAMA entende que a questão dos extratores e das categorias afetadas pela
extinção das atividades de extração se encontra encerrada.
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trecho em área urbana da cidade, eis que a referida canalização foi apenas parcial, da região
central da cidade até a beira rio;

Arecomendação de canalização do córrego Lava-Pés em todo o trecho urbano surgiu como
contribuição da análise do EIA e do RIMA pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM/MG)
através do Parecer Técnico DICAF N3 053/97(Volume I, Pág. 69) encaminhado ao IBAMA.

Tal contribuição foi considerada pelo IBAMA através do Ofício ns 01.480/97 - 1BAMA/DIRCOF
de 18 de novembro de 1997 (Volume I, pág. 88) que encaminhou a Licença Prévia, com o sequinte
texto:

" "Outrossim, a título de orientação, seguem, abaixo, considerações que deverão
serobservadas 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

(...)

1.1.2 - Nesse programa, ainda, deverá ser apresentado o projeto executivo, com
o respectivo cronograma, da canalização do córrego Lava-Pés, considerando todo
o trecho em área urbana daCidade de Salto da Divisa/MG.(Voiume 1, pág. 89)."

Dessa forma, segundo o IBAMA, o assunto da canalização deveria ser abordado no PBA e
analisado para a emissão da Licença de Instalação, com isso, não sendo necessária a inclusão no
corpo da Licença Prévia ns 020/97.

No entanto, o Projeto Básico Ambiental, protocolado pela empresa em 11/06/1999 (Volume I,
pág. 357) e aprovado pelo IBAMA, previu a canalização do córrego Lava-Pés através da seguinte
redação contida no Projeto 11 (Projeto de Redimensionamento e Relocação da Infra-Estrutura,
páginas 11/14-11/15), que comenta sobre o item c) saneamento, 1) Drenagem:

"Com a construção do barramento, o nível d'água do reservatório (cota 110,0 m)
atingiria o centro da cidade deSalto da Divisa, através do Córrego Lava-Pés, até as
proximidades da rua Geraldo Sebastião Pimenta (...)

(...)

O córrego Lava-Pés será captado no cruzamento com a rua da Bahia, sendo a
partir desse ponto desviado para uma galeria celular retangular de concreto
armado, com cerca de 550,0 mde extensão e seção interna de 4,00 mde largura x
3,50 m de altura, a ser construída sob a rua Áureo de Oliveira até desaguar
diretamente no rio Jequitinhonha."

Ressalte-se que o prefeito municipal de Salto da Divísa/MG protocolou em 28/07/1999 (Volume
^ II, pág. 547) o Ofício n9 026/99 datado de 18/07/1999 informando o posicionamento quanto ao projeto

apresentado no PBA para a canalização do córrego Lava-Pés:

"Após analise dos PBA's, constatamos que os mesmos estão em consonância
com o que foi até então apresentado, portanto, somos inteiramente favoráveis à
implantação do empreendimento não tendo nada a contestar sobre o mesmo, nos
termosapresentados na referida documentação."

Em vistoria realizada pelo IBAMA em julho de 2005 ao município de Salto da Divisa, verificou-
se que a canalização do córrego em concreto celular foi realizada a partir da rua Samuel Lima até as
proximidades do reservatório da UHE Itapebi. Dessa forma, ao confrontar-se, especificamente, o texto
transcrito do PBA referido acimae o que foi executado, tem-se que:

1a) Quando descreve; O córrego Lava-Pés será captado no cruzamento com a rua da Bahia,

- Não especifica como deveria ser feita a captação que seria a partir do cruzamento com a
rua da Bahia até a rua Geraldo Sebastião Pimenta (onde se inicia a rua Áureo de
Oliveira).

2e) Quando descreve: (...), sendo a partir desse ponto desviado para uma galeria celular
retangular de concreto armado, com cerca de 550,0 m de extensão e seção interna de 4,00 m de
largura x 3,50 mde altura, a serconstruída soba rua Áureo de Oliveira até desaguar diretamente no
rio Jequitinhonha, tem-se que: a- f^>

(p F
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- A rua Áureo de Oliveira se estende desde a rua Geraldo Sebastião Pimerrta-atéas1":'
margens do reservatório de forma que a extensão da canalização em galeria celular
retangular de concreto armado, caso tivesse sido executada a partir desse cruzamento,
deveria ter aproximadamente 420,0 me não550,0 mcomo apresenta o parágrafo.

Dessa forma, verifica-se que o texto é bastante confuso quanto à interpretação para uma
solução ao caso.

No trecho compreendido entre a rua da Bahia e rua Samuel Lima há muros de arrimo
canalizando o córrego Lava-Pés. A partir da rua Samuel Lima até ao reservatório da UHE Itapebi
existe a galeria em concreto celular. Aseguir, na Figura 01, apresenta-se de forma didática a área em
discussão.

Córrego Lava-Pés

Canalização em Concreto
Celular a partir deste ponto

Reservatório da UHE Itapebi

Rua Samuel Lima

ieraldnWlRua Geraldo fa-hastíãn Pimenta

\
V

\
\

Rua ria Rahia
J^;

-*• Canalização em Muro de Arrimo

^Córrego Lava-Pés

Figura 01 - Situação esquemática da área em discussão.

Em resposta aos anseios colhidos pelo IBAMA junto à comunidade local quando da vistoria no
período de 19 a 22 de julho de 2005, o Grupo Neoenergia (UHE Itapebi) se manifestou em
25/10/2005 (ITP-IBA-051/05, Volume IX - pág. 1.565) da seguinte forma quanto ao assunto em
discussão:

"(...)

Todos os projetos, inclusive o de canalização do Córrego Lava-Pés, foram
submetidos e aprovados pela Prefeitura municipal, conlorme pode ser verificado no
Decreto Municipal ns 009/2000, Anexo III. Além disso, para execução das obras foi
expedido o Alvará de Construção ns 004/2001, Anexo IV. A proposta da Itapebi
sempre foi a canalização parcial do córrego, o quepode ser confirmado a partir da
análise do Projeto Básico Ambiental de Redimensionamento e Relocação da Infra-
Estrutura.

Entende a Itapebi que não cabe mais qualquer questionamento sobre o tema."

O Decreto n9 009/2000 referido acima (Volume IX, pág. 1.592), informa o quesegue:
••(...)

O Preteito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o An. 12 da Lei
Federai nB 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e o inciso XXII, Art. 61 da Lei
Orgânica Municipal de Salto da Divisa/MG, promulgada em 16 de abril de 1990,
com base em parecer Técnico emitido em 27 de setembro de 2000 pela
Associação dos Municípios da Micro Região do Baixo Jequitinhonha - AMBAJ,

RESOLVE:
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Art. 1S - Aprovar o Projeto Básico de Iníra-Estrutura de Salto., da Divisa
(Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo), na forma como apresentado pela empresa
Itapebi Geração de energia S/A, constante dos documentos (...), encaminhados
através da correspondência ITP-DIV-141, de 21/09/2000.

Art. 2e - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em vigor
na data de sua publicação.

(...)"

Ao se analisar os documentos citados no Decreto ns 009/2000, verifica-se que a canalização foi
executada conforme apresentado em um dos documentos (mapa 8573/GE-2U-AO-0002) referente à
canalização do córrego Lava-Pés.

A seguir, apresenta-se o discutido na reunião do dia 31/10/2005 relativo a este assunto,
posteriormente são feitas as análises e consideraçõesquanto à questão.

Questionamentos levantados na reunião de 31/10/2005:

"Primeiramente, o sr. Jorge Aguilar, informou que o documento que encaminhou
a Licença Prévia, continha a necessidade de se canalizar o Córrego Lava-Pés em
todo o seu trecho urbano.

O IBAMA verilícou que há um Ofício encaminhando tal recomendação, entretanto
(^ em nenhuma das Licenças emitidas para o empreendimento havia essa exigência.

As devidas análises estão sendo realizadas pelo IBAMA que emitirá a decisão
sobre essa questão.

Foi solicitado também ao IBAMA as devidas análises quanto à qualidade da água
do lago da UHEItapebi.

Colocou-se também que há esgoto hospitalar sendo direcionado ao lago da UHE
Itapebi. Também sobre essa questão o IBAMA tomará uma decisão, após as
devidas análises.

A UHE itapebi íicou de se posicionar conclusivamente a respeito do pedido, no
prazo de 60 (sessenta dias), quanto à canalização do restante do Córrego Lava-
Pés."

Em resposta a reunião de 31/10/2005, o Grupo Neoenergia (UHE Itapebi) se manifestou em
20/12/2005 (ITP-IBA-066/05, Volume IX - pág. 1.650) da seguinte forma quanto ao assunto em
discussão:

•'(...)

Registre-se que em Salto da Divisa foi implantado um vasto conjunto de infra-
estrutura urbana, constituído de obras de saneamento, urbanização, paisagismo,
edificações de lazer, esporte e cultura como compensação pelaperda dos "tombos"

-** - corredeiras que ficaram submersas com a formação do lago da UHE Itapebi.
Dentre essas obras, inclui-se a canalização de parte do Córrego Lava-Pés, vala
negra que serve de depósito de dejetos de 50% da cidade.

Essas compensações, incluindo aí a canalização parcial do Lava-Pés, foram
objeto do "Projeto de Redimensionamento e Reiocação da infra-Estrutura",
integrante do Projeto Básico Ambiental da UHE Itapebi, submetido - e aprovado '-
a esse Instituto como requisito para obtenção da Licença de Instalação.

Aimplantação desse conjunto de obras foi precedida de amplas discussões com
a comunidade e poder Público Municipal, ocasiões em que foram expostos pela
Itapebi todos os compromissos que a empresa passaria a assumir. A culminância
dessas exposições foi a aprovação pela Prefeitura dos projetos executivos de
engenharia das obras propostas pela empresa.

Especificamente quanto ao Córrego Lava-Pés, a itapebi, em todas as exposições
para a comunidade, Câmara de Vereadores e Prefeito, se comprometia a canalizá-
lo parcialmente a partir da Rua Samuel Lima, o que pode ser constatado pela
leitura do projeto aprovado pelo Poder Público Municipal. E exatamente como
aprovado, a canalização foiexecutada pela itapebi.

Reafirma, portanto, a Itapebi que cumpriu rigorosamente os compromissos
acordados com a comunidade de Salto da Divisa e com o IBAMA no tocante à
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execução das obras de infra-estrutura, particularmente quanto à âàTffllzzçã&^&^J
parte do Córrego Lava-Pés, não lhe cabendo qualquer responsabilidade quanto à
eventuais extensões ao que foi implantado nessa cidade."

Conclusões:

Éimportante ressaltar que as ações e medidas aserem executadas pelo empreendedor estão
diretamente relacionadas aos impactos, medidas mitigadoras e compensações pautadas à instalação
do empreendimento e na proporção dos impactos efetivamente causados pela sua implantação não
devendo ser confundidas com as ações do Poder Público.

Dessa forma, o empreendedor cumpriu com as compensações ao município pela perda das
cachoeiras que existiam no município de Salto da Divisa, com a implantação de um conjunto de infra-
estrutura urbana, constituído de obras de saneamento, urbanização, paisagismo edificações de
lazer, esporte e cultura.

Em relação aos impactos efetivamente causados no Córrego Lava-Pés, os mesmos foram
mitigados através da canalização até a cota em que o reservatório adentrou no córrego.

Pelo exposto, e considerando tais impactos causados no Córrego Lava-Pés, não procede a
solicitação para que a empresa ocanalize em todo otrecho urbano da cidade. Pois tal ação não traria
melhorias à qualidade da água, questão essaque poderia justificar tal procedimento.

Dessa forma cabe ao Poder Público arcar com suas responsabilidades de forma a contribuir
^ para a melhoria das condições de saúde da população e saneamento básico do município.

I) Reparação imediata das avarias (trincas e rachaduras) surgidas em diversas residências
ribeirinhas em razão das obras dabarragem Hidrelétrica Itapebi;

Durante a vistoria realizada no período de 19 a 22 de julho de 2005 (Volume VIII pág 1526)
verificou-se também trincas e rachaduras que algumas edificações têm apresentado no município dê
Salto da Divisa/MG. Tal solicitação partiu de diversos moradores que na ocasião apresentaram um
documento com o levantamento de 94 (noventa e quatro) residências que apresentam problemas
semelhantes, anexo ao processo de licenciamento no IBAMA (Volume VIII, pág. 1.511).

Uma das alegações mais repetidas pelos moradores foi a de que tal ocorrência surgiu em
meados do ano de 2002 em decorrência das obras da Usina Hidrelétrica de Itapebi, por tremores de
terra ocorridos na região, embora moradores informassem que algumas trincas já existiam há muito
tempo, antes da construção da usina.

A comissão representativa dos atingidos também entregou um documento do Geólogo
Chnstovam Monteiro de Almeida (CREA/BA - 11.635D), sobre os "Estudos Geológicos Preliminares,
de Salto da Divisa-MG", como parte do diagnóstico técnico sobre a situação, também anexado ao
processo de licenciamento no IBAMA.

Odocumento apresenta que o estudo é de caráter informativo com obtenção de informações
da comunidade local. "O levantamento dos dados foram feitos a partir das informações "in loco"
obtidas diretamente dos moradores daquele município, além de algumas fotografias de residências
que sofreram os danos, onde apresentam várias rachaduras e deformações em suas alvenarias". (sic)

Como objetivo o documento apresenta:
"Constatar, avaliar e orientar, neste momento, de forma superficial, os fatos

ocorridos referentes aos danos causados às residências de uma parte da
comunidade de Salto da Divisa/MG, que sofreram com os tremores de terra
("abalos sísmicos"), além de respaldar as providências a serem seguidas
posteriormente, através de laudo."

Aseguir, apresenta-se na integra o Laudo Técnico, da forma com está no documento:
"A convite de alguns moradores da Comarca de Salto da Divisa/MG, à margem

do Rio Jequitinhonha, que se acham prejudicados pela existência de rachaduras e
deformações, que atingiram suas casas, até então desconhecido a sua causa;
apesar de todos afirmarem gue tudo isso vem acontecendo desde o ano de 2002.

Primeiramente, foi leito visitas a algumas ruas e residências, onde foi detectado
avarias e deformações em determinadas alvenarias, apresentando rachaduras em
varias direções, conforme fotos em anexos.

Foi informado pelos moradores daquele locai que, "tudo isso aconteceu após a
formação do lago da hidrelétrica". Mas, durante a construção da Barragem da
Hidrelétrica de Itapebi-BA, foi percebido muitas explosões nos arredores da cidade,
em locais bem próximos da zona urbana; isso deveu-se a exploração de rochas
com o seu desmonte através de explosão de dinamites.

'>
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A maioria das edificações não apresentam estruturas para suportar "abalos '
sísmicos", mesmo àqueles provocados pelo homem, que é ocaso em pauta.

Antes de efetivar este parecer, pesquisou-se informações técnicas sobre a região
em estudo, durante esses três últimos anos, se houve ou não algum fenômeno
geológico: como terremoto, vulcanismo, acomodação ou deslizamento de blocos do
embasamento cristalino, etc, que pudessem provocar as rachaduras e deformações
naquelas residências estudadas. Nada foi comprovado.

Ocorreram proposições também de tudo isso ter acontecido após o enchimento
do lago da hidrelétrica, que, por capilaridade, umedecesse às bases das alvenarias,
havendo com isso o recalque das mesmas, que viriam provocar as rachaduras e
deformações nas edificações em estudo. Mas, isso está descartado, em virtude do
local onde apresenta a maior incidência do 'fenômeno", encontrar-se num ponto
topograficamente, bem mais alto, em relação à margem da bacia formada pelo Rio
Jequitinhonha, além de existir a menos de três metros de profundidade, em média,
ocorre o embasamento cristalino em toda a sua extensão e em alguns locais,
aflorante.

Por fim, testemunhas afirmaram que durante o meado do ano de 2002, era quase
constante as explosões de dinamites nos desmontes das rochas existentes ao
redor da cidade, em áreas bem próximas à zona urbana, na produção de
matacões, para atender à construção da barragem da Hidrelétrica de Itapebi-BA e
ao Lago de Decantação para Tratamento de Água de Esgoto Doméstico da Cidade
de Salto da Divisa.

Portanto, após constaiar as informações adquiridas e avaliar os fatos ocorridos
naquela área, de acordo o estudo provisório, não há dúvida que, o "fenômeno" que
provocou as avarias nas edificações residenciais da cidade de Salto da Divisa-MG,
foi causado pelas constantes explosões das rochas maciças e compactas, com
dinamites, pois, as ondas sísmicas (P e S) se propagam com mais rapidez nos
sólidos, e a depender da energia acumulada, provocam em superfície a destruição,
seja de grande, média ou pequena magnitude, a depender do grau de intensidade,
conforme avaliação e comparação na escala Richert.

Sugere-se que seja feito um estudo com mais detalhes, fazendo sondagens a
percussão e através dos métodos geofísicos, para confirmar o diagnóstico, fazendo
um "raio x" da área em estudo, informando a estrutura iitológica, o nível do lençol
freático, a existência de fraturas nas rochas e falhas geológicas."

Como deliberação da reunião do dia 31/10/2005 a UHE Itapebi encaminhou documento
(Volume IX, pág. 1.565) apontando que "a maioria dos imóveis da cidade de Salto da Divisa é de
construção simples, quase sempre executada pelos próprios moradores e sem a observância dos
preceitos da boa prática da engenharia. Assim, são muitas as deficiências que podem, naturalmente,
levar ao aparecimento de trincas e rachaduras - ver Anexo I, relatório fotográfico de algumas
anomalias construtivas. Este tipo de problema pode ser facilmente visualizado e quase sempre está
associado à falta de vergas em portas e janelas, bem como contra-vergas, deficiências na amarração
da alvenaria, laita de contraventamento da estrutura, entre outras".

Informa também que devido à provável contribuição do tráfego de veículos pesados em
algumas ruas da cidade e das detonações realizadas para a construção da Lagoa de Estabilização, a
UHE Itapebi realizou recuperação de 167 casas na cidade.

A UHE itapebi informou que com nova reclamação de moradores no final de 2004, quando a
comunidade apresentou uma listagem de 94casas acompanhada do parecer doGeólogo Òhristovam
Monteiro de Almeida, a empresa contratou um especialista da Universidade Federal da Bahia para
emissão de laudo técnico - O documento não constava no processo, entretanto em contato telefônico
foi solicitado ao empreendedor que encaminhasse tal documento, sendo recebido, na Coordenação
de Licenciamento Ambienta! em 13/07/2006.

O documento apresenta como conclusões (sic);
"Vários aspectos conclusivos encontram-se nas Secções 2.4 (p. 13), 3 e 5.
Constatações importantes e esclarecimentos muito úteis são encontrados na

própria documentação fotográfica (Anexo-1). A seguir tem-se as conclusões finais
nos contextos da Geotecnia e das deformações generalizadas das edificações.

Os resultados deste estudo indicam que está instalado na área um processo de
rastejo (fenômeno de "creep") das encostas, ou seja, movimento para o quadrante
Nordeste (para quem se situa na Praça Cel. Orozimbo Texeira), conforme
evidenciam os sistemas de deformações ortogonais vistos nas edificações, praça e
passeio.

Os danos causados pelas vibrações (geradas das detonações) induzidas nas
casas simples e mais vulneráveis são inquestionáveis no caso dos imóveis do A^
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Bairro Preto e N. S. Carmo, situados a distância no raio de 600m do local do'
desmonte de rocha. Entretanto, tendas e danos em edificações situadas a
distâncias maiores, notadamente aqueles identificados nas Fotos-17 a 38 e Fotos-
40 a 48, não podem ser explicadas como efeitos das vibrações originadas das
detonações da SETENGE, tampouco, aqueles notificados em casas situadas nos
bairros Cansação, ipê e Saudade (v. Quadro-6).

Os danos causados pelas vibrações geradas do tráfego de veículos abrange o
Bairro Preto, nos seguintes locais: o trecho da Rua Geraldo Sebastião Pimenta
entre o Terminal Rodoviário e a Rua Áureo de Oliveira; as Ruas Samuel lima,
Emília Lago Pimenta, Alípio Araújo e OdirBarreira;

Os dados da inspeção técnica mostraram fendas e fissuras antigas de muitos
anos, generalizadas por todos os bairros, comprovando a existência de rastejo ou
"creep"22 fenômeno natural do ambiente das encostas favorecido, neste caso, pela
presença das escarpas do vale profundo (canyon em que se encaixava o Rio
Jequitinhonha no semiperímetro da cidade. Portanto, do ponto de vista geral, trata-
se de instabilidade de natureza geolõgico-estrutural e geomorfológica preexistentes
no ambiente. E, que tiveram a sua velocidade natural (talvez, de poucas dezenas
de milímetros por decênio) aumentada pela interferência do empreendimento,
tornando mais visíveis a abertura de fissuras ou lenda, especialmente, nas áreas
mais elevadas.

No que se refere à sismicidade os dados mostram que os eventos ocorridos no
W ambiento regional, registrados pela rede sismográfica da UHE-ltapebi, não são

significativos para os danos observados nas edificações. Também não são
significativos os eventos SIR associados à formação do lago e detectados pela
Rede Sismográfica da UHE-ltapebi, já que se referem a microssismos (pequena
magnitude (mb = 1) a distância média de 4,5 km das estações, localizadas em uma
áreadistante 34,5 km de Salto da Divisa (v. mais detalhesna Secção 1.4).

A existência de falha geológica regional tangenciando o perímetro urbano e sua
influência locai no padrão de cisalhamento das rochas; as características de baixa
resistência dos solos e a indefinição das condiçõesde saturação representadas por
níveis elevados da água do lago, caracteriza o ambiente urbano de Salto da Divisa
como singular e objeto de atenção. Daí a necessidade de estudos geológico-
geotécnicos de detalhe e da observação sistemática das deformações ao longo do
tempo, especialmente, do comportamento do rastejo e da sismicidade. Assim, é
importante uma análise quanto à necessidade ou não de extensão da rede de
monitoração sismográfica da UHE-ltapebi, de modo a torná-la mais sensível à
detecção de possíveis eventos SIRs mais superficiais e de baixa intensidade,
porém com energia suficientemente capaz de inferir na estabilidade das encostas,
e que possam ocorrer, talvez, no raio 5 a 10 km em torno da cidade de Salto da
Divisa.

Também, não é improvável a contribuição para esse quadro de deformações
generalizadas da sobrecarga originada do enrrocamento ao longo da Orla, no topo

^^ das vertentes próximas do Rio Jequitinhonha. Esse mecanismo tenderá a se
acentuar no futuro com reflexos nas partes elevadas, sempre que houver
rebaixamento do nível do lago, atingindo cota topográfica abaixo da base do
enrocamento. Esse mecanismo de deformação deverá ser um dos itens
importantes da monitoração como função do tempo e da variação do nívelde água
do lago."

Como Considerações e Sugestões, o estudo apresenta (sic):
"De um modo geral, com exceção da fachada lateral do Clube Recreativo não há

até o presente momentouma situação de riscos à segurança das pessoas.
Por outro lado, a recuperação da grande quantidade de imóveis afetados

também não se constitui solução definitiva. Empouco tempo todo o panorama atual
poderá se repetir.

As incertezas aqui levantadas com relação ao comportamento futuro das
deformações, aliadas ao fato de que o conhecimento pleno dos riscos somente é
possível com estudos de detalhe, elaboração da Carta de Riscos e a monitoração
no médio e longo prazos, tornam indispensáveis algumas ações imediatas por
parte do poder Público Municipal, a bem da tranqüilidade da população e da
segurança do seu patrimônio. Por exemplo, são essenciais: (i) - O estabelecimento
de um código de obras com o objetivo de estabelecer um padrão construtivo
mínimo a ser adotado nas novas construções, especialmente, nos bairros com
população de menor poder aquisitivo, (ii) - A criação, por Lei Municipal, de uma K$^
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Comissão permanente constituída por funcionários da Prefeitura W^mp^CcTrrTo
objetivo de acompanhar ao longo do tempo, estudos técnico-científicos
sistemáticos na Zona Urbana; c (iii) - Parceria envolvendo o poder Municipal e as
empresas interessadas no empreendimento.

Os estudos de natureza técnico-científica deverão responder objetivamente a
questões relevantes como:

i) - Está a área urbana da cidade de Salto da Divisa sujeita a eventos sísmicos
(SIRs), em virtude da vizinhança de estrutura tectônica regional e de estar sob a
influência direta de um lago artificial?

li) - Quais são as magnitudes ou intensidades possíveis desses eventos
potenciais?

iii) - Que relação existe entre as direções dos sistemas ortogonais de
deformações (Fotos 20,21 e 22; 32 e 33) e demais setores onde se verificam
instabilidades (notadamente, nos bairros Cansação, Saudade e ipê), com a
xistosidade da rocha, falha regional e sistema de fraturas ?

iv) Qual a relação do movimento atualmente verificado (para NE, na área da
Praça Orozimbo Teixeira) com a xistosidade e com os demais planos de fraqueza
da rocha ?

v) Qual a relação das deformações generalizadas atualmente observadas, com a
modificação das pressões neutras sob toda área Urbana?

vi) Qual é o nível de risco quanto à segurança da população e ao seu
'*•*&/ patrimônio?

vii) Que ações preventivas de curto, médio e longo prazos são aconselhadas
pela prudência e bom senso?

Respostas seguras a estas questões, naturalmente, somente serão possíveis
mediante estudos abrangendo:

i) - a elaboração de cartas temáticas envolvendo: profundidade (isóbatas) da
rocha alterada, isópacas do solo.superfície do lençol freático e isópacas da franja
capilar;

ii) - detalhe geológico-estrutural de subsuperfície em toda extensão da área
Urbana até uma profundidade compatível com o nível atual do lago (v. Figura-2);

iii) - estudos geofísicos e geotécnicos e, integração desses estudos, inclusive,
com os dados sismotectônicos existentes.

Portanto, lica evidente do presente estudo que se trata de problema de grande
interesse socioeconômico e, necessariamente de longa duração, haja vista os
condicionantes da estabilidade das edificações, de natureza geotécnica e
geológico-estruturais singulares e complexos da área em que se insere a Cidade
de Salto da Divisa. Assim, esses estudos revestem-se também de grandes
interesses científico, podendo mesmo justificar um convênio da Prefeitura Muncipal,
por exemplo, com a Universidade Federal de minas Gerais.

Finalmente, em face do Parecer Técnico de autoria do ilustre Geólogo Cristóvam
Almeida, é importante lembrar que na elaboração de estudo ou análise de
fenômenos complexos, envolvendo pessoas e empresas, conflitos de interesses e
responsabilidades civis, é requerido o emprego da metodologia científica.
Lembrando o cientista e escritor Umberto Eco24: "O bom de um procedimento
científico é que ele nunca fazos outros perderem tempo (...)"

Como sugestão ao Código de Obras Municipal, o estudo apresenta que:
"Para evitar gastos desnecessários e mesmo impedir que os munícipes tenham

que arcar com despesas periódicas com serviços de recuperação de pisos e
paredes, como se viu em alguns exemplos, faz-se necessário instituir um Código
de Obras devidamente amparado em Lei Municipal O capítulo tratando de
fundações de pequenas construções, em alvenaria de pedra deve especificar a
largura e profundidade mínimas e uma pequena cinta, em concreto armado, a
armadura mínima de 4 ferros 0 = 1/4" ou 6,4mm, a ser construída sobre o
coroamento da alvenaria de fundação. A função desse cintamento é uniformizar as
deformações, evitando recalques diferenciais responsáveis pelas trincas e fendas
nasparedes, pisos e lajes. Igualmente, deve indicar o percintamento das paredes,
de modo a se evitar os defeitos vistos nas Fotos-49 a 51 e em várias outras casas
de construção simples.

É importante lembrar que, em gerai, nas edificações trincas e mesmo fissuras
podem surgir naturalmente, a partir de determinada idade da construção,
evidenciando áreas onde havia concentração de tensões, geradas dedeformações
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que ocorrem principalmente no âmbito das fundações. Daí a importância do -
cintamento em concreto armado."

Finalizando o estudo, o autor apresenta diretrizes gerais sobre o estudo geotécnico e carta de
risco (sic);

"Esta seção tem como objetivo apresentar diretrizes gerais que o autor entende
serem importantes em virtude dos fatos apontarem para a existência de possível
problema mais amplo de instabilidade gerai em toda a área urbana. Assim,
somente é possível o conhecimento completo, do ponto de vista da segurança da
população e do seu patrimônio na medida em que sejamfeitas investigações: (i) de
natureza geológico-estrutural de detalhe; (ii) - acompanhamento da sismicidade,
mediante a extensão da Rede Sismográfica prevista para monitoração da
Barragem de itapebi, de modo a detectar eventos maissuperficiais e circunscritos à
Cidade. Não se deve descartar a possibilidade de ocorrência de eventos de
sismicidade de pequena intensidade, não detectáveis pela atual configuração da
Rede Sismográfica da UHEItapebi, mas com energia o suficiente para interíerir
localmente na estabilidade das encostas; (iii) - necessidade de serem instalados
inclinômetros Wilson (slop indicator) nas encostas com maior evidência de
movimentos.

Os estudos Geotécnicos devem abranger a análise do comportamento das
encostas, na eventualidade de um rápido rebaixamento do nível de água do lago.
Os resultados desses estudos, então, deverão ser integrados numa Carta de Risco

^ Geológico sintetizando o comportamento das encostas nos diversos bairros da
cidade.

As iníormações desta Carta, acrescidas dos dados douso e ocupação do espaço
e da identificação dos fatores adversos do meio tísico pela ação antrópica e das
tipologias de ocupação, consistem a base de estudos mais abrangentes no
contexto do Estatuto da Cidade (Lei ng 10.257, de 10 de junho/2001), tendo em
vista: i)-a identificação dos fatores e tipos de riscos; ii) - delimitação espacialdos
setores de riscos atuais potenciais; iii) - orientar o planejamento de intervenções
técnicas preventivas, corretivas ou mesmo emergenciais."

Em função de o Parecer elaborado pelo Geólogo Chrístovam Monteiro de Almeida não
apresentar dados técnicos para indicação das causas, foi solicitado ao empreendedor que
procedesse à contratação de um grupo de inquestionável reputação com vistas a apontar a
verdadeira origem das avarias nas residências do município de Salto da Divisa (Ofício n9 495/2005-
CGLIC/DILIQ/IBAMA de 22/08/2005 - Volume VIII, pág. 1.503). Ainda não se tinha conhecimento
sobre o estudo elaborado por profissional da UFBA. Para atender a solicitação do IBAMA, a UHE
Itapebi encaminhou o Relatório de Avaliação Geológica-Geotécnica da Cidade de Salto da Divisa,
Minas Gerais, elaborado por profissionais da Universidade de Brasília Esse Relatório apresenta que
foi realizada uma vistoria geológica-geotécnica de 22 a 25 de outubro de 2005, na cidade de Salto da
Divisa com o objetivo de se analisar ocorrências de trincas indiscriminadas em moradias.

Na vistoria de campo foram percorridos cerca de 20 (vinte) pontos na cidade de Salto da Divisa
s"™'' e seus arredores. No trabalho foram observados, descritos e analisados solos, rochas, estruturas

geológicas, relevo, nível d'água e as trincas disseminadas por diversas moradias, no sentido da
caracterização do fenômeno que está ocorrendo.

O Relatório apresenta que para se ter uma avaliação temporal dos recalques, em cinco casas
que apresentavam trincas pronunciadas nas paredes, foram instalados testemunhos de gesso que
permitiram acompanhar o desenvolvimento de trincas ao longo de dois meses, objetivando,
principalmente, observar o período chuvoso.

O Relatório informa que:
"As trincas observadas podem ser de dois tipos principais. Há aquelas

indiscriminadas, por diversas moradias, pequenas, pouco abertas e associadas ao
padrão construtivo ou a idade das construções. Estas não estão relacionadas ao
fenômeno específico que gerou as trincas mais expressivas.

O segundo tipo de trincas, maiores, abertas, sub-verticais e longitudinalmente
continuas, que ocorrem em moradias, igreja, clube, pisos e muros situados na
praça Cei. Orozimbo Peixoto e na rua Emílio Lago Pimenta são decorrentes de
fenômeno significativo relacionado a condicionante geológico-estrutural, que afeta
rochas e solos rasos, ou seja, o maciço. A direção destas trincas tende a coincidir
com a das fraturas geológicas sub-verticais, perpendiculares ao traçado do rio
Jequitinhonha.

A discreta elevação do lençol freático, ocasionada pelo enchimento do
reservatório, pode ter induzido a percolação da água subterrânea, repercutindo por
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capilaridade no sistema de fraturas, propiciando iubrificação e redução de atrito
entre suas paredes, gerando uma acomodação localizada, num único episódio, de
blocos do maciço, limitados por estas fraturas, refletindo um movimento de massa,
porsubsidência no solo raso e superficial, o que poderia tergerado o surgimento
das trincas.

A partir de alguns resultados de ensaios realizados e do monitoramento de
trincas, e dos piezômetros, pode-se prever que o fenômeno pode se estabilizar, na
forma em que se encontra.

Há um outro tipo de movimento limitado à delegada camada de solo -de 1a3m
acima da rocha. O aumento da umidade nesta camada provocou 2 efeitos: um o
colapso estrutural do solo que implica em uma redução mais ou menos rápida do
índice de vazios. Estes recalques tendem a estabilizar após o colapso; o outro
efeito é a redução da resistência ao cisalhamento com este aumento de umidade,
que favorece deslizamentos nos taludes dos morrotes e até mesmo rupturas
localizadas no solo de fundação.

Ensaios duplo edométrico mostraram que nas amostras indeformadas retiradas
em 3 pontos da cidade, o grau de colapsividade é elevado como mostra a Figura 2
(ver Relatório)."

Cabe ainda observar que os testemunhos de gesso instalados em cinco prédios
que haviam sofrido fortes recalques, indicaram no período observado a grande
influência da precipitação pluviométrica nestes recalques. Nos 15 testemunhos

L^, instalados em 24/10/2005, não havia sinal de qualquer recalque até a ocorrência de
fortes chuvas em final de novembro e que duraram cerca de 2 semanas. Nesta
ocasião, a medição de 04/12/2005 indicou que cinco destes testemunhos
apresentavam-se rompidos, caracterizando o reinicio dos recalques nestes prédios,
sugerindo que a infiltração superficial das águas pluviais tenham deilagrado estes
recalques.

Como conclusões, o Relatório apresenta:
"Do exposto pode-se inferir que os recalques ocorridos em várias residências em

Salto da Divisa podem ter até 3 causas, todas elas relacionadas ao aumento de
umidadeJ) acomodação de blocos rochosos; ii) colapso estruturai na camada
superficial de solo;e iii) deslizamento da camada superficial nos taludes.

A acomodação dos blocos rochosos deve-se à redução do atrito nos contados
devido ao aumento da umidade provocado pela ascensão capilar da água nos
preenchimentos das fraturas. Neste caso, o enchimento do reservatório pode ter
influenciado o nível de ascensão capilar. É de se esperar que estes recalques
estejam estabilizados.

O colapso estrutural da camada de solo deve-se também ao aumento de sua
umidade provocado, primordialmente, pela infiltração superficial das águas de
chuva. Pode ocorrer que, em novos processos de secagem e umedecimento,
pontos localizados voltem a apresentar colapso, no entanto é de se esperar que
grande parte deste recalques também já tenha ocorrido.

-*" Finalmente, este mesmo aumento de umidade devido à infiltração superficial das
águas de chuva, provoca a terceira causa, que é boje o motivo de maior
preocupação: a redução da resistência ao cisalhamento da camada de solo nos
taludes, podendo levar a um lento deslizamento no material inconsoíidado das
encostas. Neste caso o enchimento do reservatório não tem mais influência direta
nos novos recalques. Épossível que, com o enchimento do reservatório da UHE, o
aumento da área coberta por água tenha aumentado o índice pluviométrico na
região e, portanto, o volume de infiltração superficial e o valor da umidade. Só
comparações diretas desses números, antes e depois do enchimento, poderiam
responder a esta questão. Devido ao pequeno período que se dispôs de
acompanhamento do problema, não se pode garantir quando ocorrerá a
estabilização."

Verifica-se que o problema é bastante complexo, não permitindo, com os dados e informações
disponíveis, inferir uma conclusão precisa sobre a causa do problema, possibilitando apenas o
levantamento de hipóteses que levaram às trincas e rachaduras.

Dessa forma, como não se tem dados anteriores à instalação da usina que possam determinar
com precisão se os problemas ali ocorridos foram ocasionados pela instalação do empreendimento,
deve-se realizar uma análise mais aprofundada, principalmente quanto ao aumento da umidade, pois
com base nos estudos apresentados acima (da UnB) essa é uma das causas a ser considerada.
Devendo-se para isso verificar, principalmente, se a formação do reservatório da UHE e conseqüente
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aumento da área coberta por água, aumentaram significativamente oíndice pluviométriaTaTregTa^a '̂̂ '
ponto de provocar danos às edificações.

Caso essa seja a causa, parte-se para uma outra fase da avaliação que é o levantamento das
residências que realmente possam ter sofrido com o aumento de umidade e/ou outras causas
detectadas nos estudos.

O Relatório de Avaliação Geológica-Geotécnica encaminhado ao IBAMA pelo empreendedor,
sugere medidas de médio e longo prazo que permitam uma avaliação mais aprofundada do
problema, tais como:

- Realizar mapeamento de detalhee monitoramento das trincas em mais pontos da cidade;
- Instalar inciinômetros em determinadas encostas para mensurar os deslocamentos;
- Acompanhar a variação da umidade das camadas de solo ao longo do ano nas zonas de

recalques;
- Realizar um zoneamento geoiógico-geotécnico de risco, com base em investigaçãogeológico-

geotécnica de detalhe contando com o levantamento estrutural-geomecânico, análise
estrutural cinemática, geofísica e hidrogelogia;

- Realizar monitoramento de riscogeoiógico-geotécnico orientado pelo zoneamento.
Já como forma preventiva a recalques em novas construções, o relatório sugere que as

fundações, preferencialmente, atinjam o Terreno Rochoso Que na maioria dos casos examinados,
está a menos de 2,0 (dois) metros de profundidade.

No Parecer Técnico N° 028/2006 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA foi solicitado que o
f empreendedor apresentasse estudos conclusivossobre a origem do problemadas rachaduras.
\vaf> Em 17/11/2006 o empreendedor protocolou o ofício ITP-IBA-032/06, que encaminhou o

"Documento de esclarecimento às questões levantadas pelo Ibama no Parecer Técnico N °028/2006-
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA", elaborado por equipe da Universidade de Brasília, que considera
improvável a existência de relação de causalidade entre o reservatório e a existência de trincas.

m) Reparação ambiental com a retirada de detritos, e desassorear a foz do Rio Jequitinhonha;
A existência do reservatório da UHE Itapebi, contrariamente ao que afirmam os pescadores,

diminui a descarga sólida do rio à jusante do barramento, visto que boa parte do sedimento carreado
pelo Jequitinhonha acaba depositando no próprio reservatório devido à diminuição na sua velocidade
de escoamento. Hoje, a descarga de sedimentos é menor que a verificada antes da implantação do
AHE Itapebi, portanto, o problema posto pela categoria não está associado ao empreendimento.

A questão tem sido tratada entre técnicos do IBAMA/Sede e com ajuda do Dr. Renaldo Tenório
(Chefe do Núcleo de Licenciamento Ambiental - NLA/Gerex/PE) em função da experiência desse
profissional em ecossistemas de restinga, mangue e estuários.

Como parte de subsídios aos futuros direcionamentos sobre a questão, após as devidas
análises do processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento, verificou-se que mesmo antes
da operação do empreendimento o processo de assoreamento do rio Jequitinhonha e sua foz já vinha
ocorrendo de forma bastante intensa, conforme pode ser observado pelos relatórios de vistoria
contidos no Volume II (páginas 620 a 669) e Volume IV (páginas 946 a 991). Entretanto, o exposto
não exime a solicitação de uma avaliação mais apurada quanto às prováveis causas do
assoreamento da foz do rio Jequitinhonha, que poderá ser realizada através de articulação entre os
diversos agentes atuantes na região.

n) Recuperação do meio biótico, sócio-econòmico, programa de redimensionamento e
relocaçao de infra-estrutura e programação de comunicação ambiental;

Essa solicitação é genérica e pode-se informar que a Itapebi cumpriu satisfatoriamente os
programas sócio-ambientais definidos no Plano Básico Ambiental, o qual define todas as diretrizes
que devem ser cumpridas pela empresa durante a instalação e operação do empreendimento.
Quando da renovação da Licença de Operação o órgão licenciador (Ibama) definirá quais as novas
medidas que poderão ser exigidas do empreendedor.

o) Providências no sentido da imediata despoiuição das águas do rio Jequitinhonha, que,
tornou-se lamacenta e absolutamente imprestável ao consumo, inclusive acarretando a
morte de inúmeros animais e peixes.

O rio Jequitinhonha antes da formação do reservatório era considerado de classe II e
assim permaneceu após a formação do reservatório, mesmo que com algumas variações
momentâneas. Por exemplo, os resultados apresentados no Relatório de março/2007 do
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água realizado pela Itapebi, mostram que os ,

^*v-
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parâmetros oxigênio dissolvido, coliformes fecais, fosfato total, turbidez, cádmio e cobre,
encontravam-se ligeiramente fora dos limites estabelecidos pela resolução conama 357/05, mas
destaca que os resultados podem ter sido fortemente influenciados pelas intensas chuvas
ocorridas na região no período da amostragem.

Conforme documento elaborado pelo Centro de Recursos Ambientais da Bahia em 2001,
"as principais fontes de poluição dos recursos hídricos na bacia do rio Jequitinhonha estão
relacionadas às atividades de agricultura e pastagem, gerando processos erosivos com
conseqüente assoreamento dos rios e alteração da qualidade das águas. Outra importante fonte
de poluição é o lançamento de esgotos domésticos e industriais diretamente nas águas da bacia,
sem um tratamento adequado." O documento também aponta que "atividades de mineração,
sobretudo na região do alto curso (trecho mineiro) ocorrendo predomínio de atividades garimpeiras de
diamantes e ouro que provocam problemas de supressão de mata ciliares, erosão das margens, turbidez e
assoreamento das águas no trecho baiano."

Dessa forma, para despoluição do rio é necessário que as fontes poluidoras sejam controladas,
ação essa que não cabe à Itapebi.

Ao Ibama:

- Obrigação de fazer, consistente em dar início ao procedimento de fiscalização e
controle efetivo das atividades e das conseqüências da mesma e danos ao meio ambiente e á
população ribeirinha, e/ou cassar a licença ambiental outorgada, cessando-se imediatamente a
omissão no cumprimento de suas funções legais;

Observar comentários referentes ao item "II - RESPOSTAS À INFORMAÇÃO Nfi 867/07",

- Fixação de indenização a ser quantificada por perícia, pertinente aos danos causados
aos recursos hídricos e ao patrimônio paisagístico, que eventualmente não possam vir a ser
restaurados, a ser recolhia em favor do município de Salto da Divisa;

Observar comentários referentes ao item "II - RESPOSTAS À INFORMAÇÃO Ne 867/07".

IV - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA UTILIZADA

- Relatório Final de Limpeza da Bacia Hidráulica - Itapebi 2002

- Relatórios do Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água - Set/2004,
Fev/2005, Set/2006, Fev/2007.

- Relatório de Avaliação do Preçodo Pescado na Área de Influência da UHE Itapebi - Abr/2007

- Relatórios do Programa de Monitoramento da Balneabilidade - Set/2006, Nov/2006, Jun/2007.

- Relatório Consolidado de Execução do Termo de Ajustamento de Conduta - Jan/2005;

- Relatório de Avaliação Ambiental da UHE Itapebi - Renovação da LO N2 291/02, de Jul/2006;

- Volumes X e XI do processo de licenciamento ns02001.000333/97-04

- Parecer Técnico ND 028/2006 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

- Parecer Técnico N° 022/2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

- Relatório do Centro de recurso Ambientais da Bahia, de 2001, consultado em 21/12/2007 e
disponível no site http://www.se ia.ba.oov.br/SG DIA/transarq/arquÍvos/Bacia%20Hidroor%
C3%A1fica/AVALIA%C3%87%C3%3O%20DA%20QUALIDADE%20DAS%20%C3%81GUAS%20-
%202001/ARQUIVO/rio ieauitinhonha2001 .pdf

Carlos íyi-^&ryjLi*-. Fischer
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN - Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco C

CEP 70818-900, Brasília-DF
Fone (61) 3316-1282, Fax (61) 3225-0445

Oficio n^ H /2007/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 17 de dezembro de 2007.

^ Ao Senhor
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa
Rua Odair Bareíra, n° 210, bairro Barro Preto, Centro, Salto da Divisa/MG
Tel: (33) 3?251-49?/ ?->^^-^ fé•c

Assunto: Listagem de interessados no projeto de tanques rede.

Senhor Presidente,

Conforme acordado na reunião de 11/12/2007 com os pescadores em Salto da Divisa/MG,
solicitamos que a Associação dos Pescadores de Salto da Divisa encaminhe uma listagem contendo
a decisão quanto à adesão ou não de cada pescador ao projeto de tanques-rede.

Destacamos que a implantação deste projeto é uma medida mitigadora dos impactos
causados à atividade pesqueira desenvolvida pelos quarenta e dois pescadores quando da formação
do reservatório de Itapebi.

Assim, a listagem, assinada pelos pescadores e com firma reconhecida em cartório, deverá
explicitar quais pescadores tem interesse em aderir ao projeto de tanques-rede e quais pescadores
optam por indenização.

Atenciosamente,

Antonip-CelsÕJunqme1fã~Borges
Coordenadqrâe Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

1 .Jkj*-?~
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ASSCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA
CNPJ:054746Í)2/0001-L7

Kl A ODIR BARREIRA, 210-BAHKIO BARRO PRETO.
TEK (33)37251616 OI 137251W.

C:EP-39925000- SAi:i'0 DA DIVISA - MINAS GERAIS
SALTO DA DÍVTSA/MG. 16/1/08

FICIOO DE N° 02

EXM. SENHOR ANTÔNIO CELSQN JUNQUEIRA BORGES.
VENHO POR MEIO DE ESTE COMUNICAR A VA. SENHORIA OVE

ATÍi 0 PRESENTE MOMENTTO AASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE
SALTO DA DIVISA/MG NÃO RECEBEU UMA RESPOSTA REFERENTE
AREUNIÃO QUE TIVEMOS AOUI JUNTAMENTE COM IBAMA COM
PESSOAS QUE SE FEZ PRESENTE OSR.ÁNGELO, SR, CARLOS
FISCHER, NO ENTANTO PRECISAMOS DE UMA RESPOSTA O MAIS
URGENTE POSSÍVEL. REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
DE PISICULTURA. EREFERENTE AOS PESCADORES QUE NÂO
ACEITA O PROJETO DE PISICULTURA, MAS OPITARAM POR
INDENIZAÇÃO.
MESMO PORQUE QS MESMO OS MESMO QUE SE EEZ
PRESENTENOS DISSERAM QUE ASSIM QUE CHEGASSEM EME
BRASÍLIA ESTARIA RESOLVENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS
REFERENTES À ITAPEBI E AASSICIAÇÃO, VALE RESALTAR QUE
ESSAS PROMESSAS JÁ FORAM REPETIDAS POR VARIAS VEZES POR
ESTA ÓRGÃO.
FINALIZAMOS MAIS UMA VEZ POR UMA RESPOSTA DEFINITIVA

( SEM MAIS PELO OMOMENTO ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE
W SALTO DA DIVISA/MG- S *

TORGEALEXANDRE DOS SANTOS
PRESIDENTE
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ASSCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA
CNPJ; 05474662/0001-17

RUA ODIR BARREIRA, 210-BARRIO BARRO PRETO.
TLF (33)37251497.

CEP-39925000 - SALTO DA DIVISA - MINAS GERAIS
ENRESPOSTA A OFICIO DE IN°534:

EXM° Sr. Antônio Celso Junqueira Borges

SEGE OS NOMEDOS PESCADORES QUE NÃO
REDES

(1) CARLITO LOMG1NHO DE SOUZA,
(2) JILDASIO PEREIRA DAS SILVA
(3) FLORISVALDO SOARES COSTA.
(4) OSVALDO ALVES DE SOUZA,
(5) JOSÉ SANTOS,
(6) ALDO PEREIRADE SOUZA.
(7) JOSÉ IRÂ BARREIRA.
(8) VILSO ARAUJE SOUZA,
(9) CARLITO RODRIGES PARANHAS.
(10VALMIR PRE1RA DOS SANTOS).
(11) VALD1VIO NINO DA SILVA.

(12) JUARES LONGfflO DE SOUZA
(13) MILTOM ALVES DE SOUZA.
(14) JOSÉ ALVES
(15) FRANCISCO ALVES DOS SANTOS.
(16) RUBEMS RIBEIRO DE SOUZA,
(17) JUVENAL PEREIRA DO NACIMENTO
(18) ADEMIR RTBEUIO DE SOUZA.
(19) ADALBERTO BORGES OE CARVALHO
(20) ROSALI MARIA DE JESUS
(21)JUÃO ALVES DE SOUZA.
(22) EDIGARD BONIFÁCIO DOS SANTOS
(23) ARTOMAR PEREIRA TAVARES,
(24) SEBASTIÃO PINHEIRO DE MOURA,
(25) ATAILTOM DO NACIMENTO LIMA.
(26) PEDRO VIANA.
(27) JOSÉ DIAS DOS SANTOS.
(28) VUICENTE GONSALVE DE SOUZA.
(29) PEDRO DE JESUS

QUE O PROJETO TANQUE

05.474,662/0001

RE5DÊ*AtTO0A0íVÍ-.

SEGE INOMES DO QUE ACEITAM OPROJETO TANQUE REDES
(1) DAMIAO ALVES DOS SANTOS,
(2) FLAVIO.FRANSA DE SOUZA
(3) ADEMAR LEÔNCIO DOS SANTOS.
(4) CESARIO CARDOS DA CILVA NETO.



iíiíTUi



c

(5) MARDEN NUN1S MORATS.
(6) MARIO NUNIS MORAIS.
(7) ADILSOM DE JESUS SANTOS.
(8) JOSÉ RODRIGES SOARES
(9) JOÃO AVLVE DA SILVA.
(10) JOSÉ WILSOM AVELINO DOS SANTOS
(11) HERALDO ALVES DOS SANTOS
(12) JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS

/jpádEALEXANDRE DOS SANTOS
PRESIDBNT

1
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Aí lalista Ambientai
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DECLARAÇÃO. DOS PESCADORSE QUE ACEITA O PRO
PISICULTURA TANQUE REDES.

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQTJft.
N°: 1 £8 3 yj
DATA: (S/ /Ijfi/QQ
RECEBIDO ••flfj]

EU. MARIO NUNES DE MORAES.
PORTADOR DO RG: M-7759561.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE SALTO DA
DIVISA/MG. ACEITO O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES, COM AS
CONDIÇÕES IMPOSTAS. NA REUNIÕES QUE TIVEMOS EM EUNAPOLIS EEM
SALTO DADIVISA. CONDIÇÕES ESTAS QUEFORAM DISCULTIDOS COM O

IBAMA E ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA E ASSOCIAÇÃO DE
PESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADOS NO OFÍCIO ENVIADO PELO IBAMA

N°.642 DE 25 DE DEZEMBRO/2006.

••í ---,

MARIO^NUNES MORAIS

-3Õ1

^«'—p^^C «2(0001-30 ;

Reconheço Vc-daí5^_^_-F
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DECLARAÇÃO.
: ."&lp/1fi •

pRpToeoíõXiBSMa.
DIXIC/DIQtife
N°: 1-AÇ4,-
VATA:lO t
RECEBIDO:

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUE ACEITA O PI
PISIULTURA TANQUE REDES.

EU, DAMIÃO ALVES DOS SANTOS.
PORTADOR DO RG: M-6. 003.815.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES
DE SALTO DA DIVISA/MG. ACEITA O PROJETO DE PISICULTURA

TANQUE REDES, COM S CONDIÇÕES IMPOSTA. NAS REUNIÕES
QUE TIVEMOS EM EUNÁPOLIS-BA E EM SALTO DA DIVISA. CONDIÇÕES

ESTAS QUE FORAM DISCULTIDO COM O IBAMA E ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIA E ASSOCIAÇÃO DEPESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADOS NO

OFÍCIO N°.642 DE 25 DE DEZEMBRO.

"fctijTon-

DAMIAO AL VES DOS SANTOS

• RSCONHECÍP/lÊriTO-
CARTÓRIO DO SEGfSTKO CIVÍL E DE MOTAS

Praça Orozimbo Peiioto 72- Centro • Salto da Divisa MG
CNPJ; 20-840 492ÍOO01-30

KsconriecQ Verdadeira ^- Firma i&&í
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DECLARAÇÃO.

jfrVwuO*>->Vr^l
PR^ücáãài^
DILIC/DIQUA

DATA^/it^OS
RECEBIDO: "*"

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUE ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUES REDES .

EU. ADEMAR LEONCIO DOS SANTOS.

PORTADOR DO RG: M-4. 134.639.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE
SALTO DA DVIDSA/MG. ACEITA O PROJETO DE PISICULTURA

TANQUE REDES, COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NAS REUNIÕES
QUE TIVEMOS EM EUNAPOLIS E EM SALTO DA DIVISA. CONDIÇÕES QUE
FORAM DISCULTIDO COM O IBAMA E ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA E

ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADOS NO OFÍCION°.642
DE 25 DE DEZEMBRO/2006.

SsMíwHxoto, :
M, FÍECONHECI(I«t»fíeâflMA
W-AKM 95378

i n*EF7r~-— -"• • "%* ••
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ADEMAR LEONCIO DOS SANTOS

•RECONHECÜEMTO-
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE MOTAS

Praça Orozimbo Peixoto, 72 - Centro - Salto da Divisa MG
CNPJ:20.S40 492ÍOOO1-30

l)t! conheço Vcrdadiira______Hrroa ftf'2l fU.

a|to da Dlnit)i^2>ila

dou ffj Sm testemunho

SublIiluEa ElCínírile
Clitidln José A. Santo» RorjtntA S.ntu*

CPF 51 f 11I.14Ê-53 CPF «112 ISiJÜta/
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DECLARAÇÃO.
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r . : '. •

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

DATAiM/t^O8
RECEBIDO: Í^Í/VI

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUE ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUES REDES.

EU. FLÁVIO FRANCA DE SOUZA.
PORTADOR RG: M- 1295546507.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA
DIVISA/MG. ACEITO O PROJETO DE PISICULTURA TANQUES REDES, COM

AS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NAS REUNIÕES QUE TIVEMOS EM EUNÁPOLIS-
BAE EMSALTO DADIVISA. CONDIÇÕES ESTAS QUE FORAM DISCUTIDO

COM O IBAMA. E ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA EASSOCIAÇÃO DE
PESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADOS, NO OFÍCIO ENVIADO PELO

IBAMA. N°.642 DE 25 DE DEZEMBRO/2006.
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TFLAVIÕFRANÇA DESOUZA

-RECONHECIPHuriTO-
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVSL E DE MOTAS

Praça Oroziaibo Peixoto. 72 -Centro -Salto daDivisa MG
CNPJ:20.84G 49210001-30 /
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ÇlÇitçfóZ. dou tõ em íeslomuntio

da verdade.

o iat)i>iiiio
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SiriMtíluto EícreuEiitt
Cláudio Joío A Snnlní RogérioA Saiilos
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DECLARAÇÃO.

\^^>mi\
3>*'Mí

PROTOC02?
DILIC/DIQUA

DATA:/^///fS/
RECEBIDO: CÍQ^l

r08/

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUE ACEITA O PROJETTO
DE PISICULTURA TANQUE REDES.

EU. JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS.

PORTADOR DO RG: M-715. 287.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES
DE SALTO DA DIVISA/MG. ACEITA O PROJETO DE PISICULTURA

TANQUE REDES, COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NAS REUNIÕES QUE
TIVEMOS EM EUNAPOLIS E EM SALTO DADIVISA. CONDIÇÕES ESTAS QUE
FORAM DISCULTIDO COM O IBAMA E ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA E

ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADOS NO OFÍCIO
ENVIADO PELO IBAMA N°. 642 DE 25 DE DEZEMBRO/2006.

'•k \ \ \í ,-,

JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS

, CS»3»»«» -W****-*** "*L!

.RECONHECIMENTO-
CARTÓRIO DO ttSGISTRO CIVIL E DE MOTAS

Praça Orozimbo Peixoto, 72 -Contrn -Salto da Divisa MG
CNPJ:20.840 492ÍQ001-3O • /

Kft&
dou tè em lestemunho_

Oã tedCPS
Substituto Escteveule

Cláud.o Josc A. Santo! B°qe™ A• Sarilas
CPF5t7t1BMt-5S CPF ÍS2 19S !»6-97
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DECLARAÇÃO.

•;:-. ....£>>?->/?/

PROTOCOLÒ/ÍBAÍdA
DILIC/DIQOA

N°: 1&*'sf?
RECEBIDO:"P/OI

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUE ACEITA O PROJETO PlSlUULiura
TANQUE REDES.

EU. CEZÃRIO CARDOSO DA SILVA NETO.
PORTADOR DO RG: 5660857.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE SALTO DA
DIVISA /MG. ACEITO O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES, COM

AS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NAS REUNIÕES QUE TIVEMOS EM EUNÁPOLIS-
BA E EMSALTO DADIVISA. CONDIÇÕES ESTAS QUE FORAM DISCULTIDO

COM O IBAMA E ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA E ASSOCIAÇÃO DE
PESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADOS NO OFÍCIO N°.642 DE 25 DE
,.-, DEZEMBRO/2006.

•'sy&i
*s

ííiioy-

•:%...':í!*

»Ai*MwS£364

' íy^ • •'*•

- 'Ç2^7 . J

CEZÃRIO CARDOSO DA SILVA NETO

-RECONHfiClMÍNTO.
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVJL E DE NOTAS

Praça Orozimbo Peiioto, 72 - Centro - Salto da Divisa MG
CNPJ:2D.840 492ÍÜ001-30

Reconheço Verdadeira &~

da verdade.

0 Tabelião

Flrm* X•y&C-
dou fè em testemunho

de

Subitilulo EftCiÇVenlC
Claudín JnsèA. Saníafl RorjcnoA Samoa

CPF 517 na 346-53 CPFJtt 195 Ofló-97
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DECLARAÇÃO.

r:

PROÍ

DILIC/DIQUA

DATA:i2/W08
RECEBIDO:

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORSE QUE ACEITA OPROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDES.

EU. JOÃO ALVES DA SILVA.
PORTADOR DO RG: M-5644478.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO
DA DIVISA/MG. ACEITO PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES,
COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NAS REUNIÕES QUE TIVEMOS EM

EUNAPOLIS E EM SALTO DADIVISA. CONDIÇÕES QUEFORAM
DISCULTIDO COM O D3AMA.E ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA E

ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADS,NO OFÍCIO N°.642
DE 25 DE DEZEMBRO/2006.

'•Í.-Kfn .

%^^)V)CH0 A%1/ &>W& %\) Qt
JOA O AL VES DA SIL VA

3Í» í

•"-T--*.,

£•

SsAUTi

•RECONHECIMENTO-
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE MOTAS

Prata Orozimbo Peixoto, 72 - Conlro - Salto da Divisa MG
CNPJ:2C840 492/0001-30

" ' M^f- • *"

ReconheçoVerdadeira f*-

c/c/i^-c/e

da verdade.

O Tabelião

Firma yy9~{•( .CcAA /Ljí^t'-
dou fè emtestemunho

ld * Cl

V

f

de __ÇDjf
Subílituío ttCievemc

Cláudio Josc A, Samoa Rogério A, Santoi
CPF ^17 ÜC.3^6-53 CPFS32 155.006-5?

e ^ iflt
0

t
0



sN\



•" -, r"! *-,,?,

DECLARAÇÃO. PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUE ACEITA OPROJE DATA:/Çf (JJ/OQ
PISICULTURA DE TANQUE REDES. RECEBÍDO :f^

"•f/01

EU. JOSÉ RODRIGUES SOARES.

PORTADOR DO RG: M-5. 298.242.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE SALTO DA
DIVISA/MG. ACEITO O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES, COM AS

CONDIÇÕES IMPOSTAS. NAS REUNIÕES QUE TIVEMOS EM EUNAPOLIS
E EMSALTO DADIVISA. CONDIÇÕES ESTAS QUE FORAM DISCULTIDO
COM O IBAMA E ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA E ASSOCIAÇÃO DE

PESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADOS NO OFÍCIO ENVIADO PELO IBAMA
N°.642 DE 25 DE DEZEMBRO/2006.

JOSÉ ROGRIGUES SOARES -^"^

•RECONHECl«Í:HT O -
CARTÓRIO DO REGISTRO CIViL E DE HOTAS

Praça Orozimbo Peixoto, 72-Centro - Salto da Divisa Mt3
CNPJ:20.B40 492Í0001-30 /

Reconheço Verdadeira fiM Firma ,i'té/l ©L--M 7&M-f' "

CSÍTRO

CjX c/^L Ci^e

da verdade.

•y1
ntes

.Êfe.- de

dou fé emtestemunho

O/ ü?de

r

0 Tabelião

Subtliiuto Êicievt:nii'

ClãníllQ JosòA. Sanlo^ Rogério/*. íiantur.
CPF 517 liaa^fi 53 CPFl^ l*J5íW-r
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DECLARAÇÃO.

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUE ACEITA
O POJETO DA PISICULTURA TANQUES REDES.

'/ í:i, "1!"*',!""-,"="»*».v1

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA
N°: lyMl:.fl
DATA:/X//y//Q8
RECEBIDO:

EU. HERALDO AL VES DOS SANTOS.

PORTADOR DO RG: M-7347661.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES
DE SALTO DA DIVISA/MG. ACEITO O PROJETO DE PISICULTURA
TANQUE REDES, COM AS CONDIÇÕES MPOSTA. NAS REUNIÕES

QUE TIVEMOS EM EUNAPOLIS E EM SALTO DA DIVISA. CONDIÇÕES ESTAS
QUE FORAM DISCULTIDO COM O IBAMA E ITAPEBI GERAÇÃO DE

ENERGIA EASSOCIAÇÃO DE PESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADOS NO
OFÍCIO NQ.642 DE 25 DE DEZEMBRO/2006.

m,

4*2/0001-30

iTO,72

,— , BECONBECHrêHTOBEFiaHA

:tí£'jfcAMk ÃAA7) fcs/jLÀJ/>
HERALDO AL VES DOS SANTOS

4ECON HE! CIJ»J " J0^s
CARTÓRIO DO «^"SíKdTGM» «3 .

floconheco Verdadeira,

O fabill**
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PROTÒCOEÒ/IBAMA
DILIC/DIQÜA

DATA:

RECEBIDO:

DECLARAÇÃO.

.TA-iZ/G^08

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUE ACEITA
O POJETO DA PISICULTURA TANQUES REDES.

EI J. JOSÉ WILSON AVELINO DOS SANTOS. •
PORTADORDORG:M-11584843. 64.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE
SALTO DA DIVISA. ACEITA O PROJETO DE PISICUTURA TANQUES REDES,

COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NAS REUNIÕES QUE TIVEMOS EM
EUNÁPOLIS-BA E EM SALTODA DIVISA. CONDIÇÕES ESTAS QUE FORAM

DISCULTIDOS COM O IBAMA E ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA E
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES. QUE SÃO ENCONTRADOS NO OFÍCIO

ENVIADO PELO IBAMA N°. 642 DE 25 DE DEZEMBRO/2006.

"'*i-'\'í;v .

S_% BEC0HHE(tl»©Wl.B6f1™1
m AKM- 95388^...

JOSÉ WISONAVELINO DOS SANTOS
ÍS

•Reconhecimento
cartório do regjstro civil e de nota-:"

Pr3Ça Oroz^boPeixoto, 72-Centro-S^lto,,^^5CNPJ:20.84Q 492/0001-30

Reconheço Verdadeira (X

J**Í____*.cz£
Firma -ti&L.Coutet-fft

doufé emtestemunho Z3
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DECLARAÇÃO. PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQÜA
N°: 1^93_
DATA:lC/O^Q8
RECEBIDO:

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUE ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDES.

EU. ADILSON DE JESUS SANTOS.

PORTADOR DO RG: 1274624495.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE SALTO DA
DIVISA/MG. ACEITA 0 PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES, COM AS

CONDIÇÕES IMPOSTAS. NAS REUNIÕES QUE TIVEMOS EM EUNAPOLIS E
EMSALTO DADIVISA. CONDIÇÕES QUEFORAM DISCULTIDO COM O

IBAMA E ITAPEBI GERAÇÃO DE ENRGIA EASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
QUE SÃO ENCONTRADOS NO OFÍCIO ENVIADO PELO IBAMA N°.642 DE 25

DE DEZEMBRO/2006.

•?."-'•"

w"jM$*Ch^ £Ç*/C [ 9^ f c*>
ADILSON DE JESUSSANTOS

\ 9^ ' i

1-30

.0.0,72

^M^Tw^''-

•RECONHECIMENTO-
CARTÓRIO DO HEGI5TRO CIVIL E E>E NOTAS

Praça OrozImhoPduolo, 72 - Cenlro - Salto da Divisa MG
CNPJ: 20.640 492/0001-30

Reconheço Verdadeira &L.

2^Gt&LC£e

Ffmw

.dou fé em testemunho

\

'" J 1

EstJTjvcnle
RogcjioA. Santü
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DECLARAÇÃO.

\?\^j__2__^L^-\

IRubr.:_

fldl

DECLARAÇÃO. DOS PESCADORES QUEACEITA O PROJE'
PISICULTURA TANQUE REDES.

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

DATA:JO/t£>9
RECEBIDO:

EU. MARDEN NUNES MORAIS.

PORTADOR DO RG: M-13.260.803.
PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE SALTO DA

DIVISA/MG. ACEITO O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES, COM AS
CONDIÇÕES IMPOSTAS. NAS REUNIÕES QUE TIVEMOS EM EUNAPOLIS E

EM SALTO DADIVISA. CONDIÇÕES QUE FORAM DISCULTIDO COM IBAMA
E ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA E ASSOCIAÇÃO DEPESCADORES. QUE

SÃO ENCONTRADOS NO OFÍCIO N°.642 DE 25 DE DEZEMBRO/2006.
PORSER VERDADE ASSINA MARIO NUNES MORAIS Á ROGO MEU,

PORESTAR COM PROBLEMAS MENTAIS, DEDCANDO MINHA IMPRESSÃO
DIGITAL Á MARGEM DESTA DECLARAÇÃO.

-'Vi "

. ",.•..,,JV "
.':ÍW*

001-301

^b&&£fi<3e*ii.E MOTOS

PRAÇA OROZIMBO PBXOTO, 72
CEMTftO

'GODE MÀRDE NUNES MORAIS

.RECOMHECIPflE
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE MOTAS

Praça Oozimho Peixoto, 72 -Centro -Salto da Divisa MG
CNPJ'20.340 492/0001-30

Re conheco todadeira Oi Firma )í)£ll OAA

dou fà em testemunho^

" Si de OI

•LA
,JCC%

da verdade. ^kü ria Divida
Substitui!! Éicrovcnw

Cláudio JosnA. Santos Rogério A. SantM
CPF51I 11*.346-53 CPF 83? 195 .W.-17O Tabelião
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^^p^wBtá^ffiTÒRIO DE NOTAS DE SALTO DA DI¥ISA^§^
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'TEPSiqaE.'?-

•• A U T E
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c«Rn -•:' •- • .'.jnomEãtaâo de Minas Gerais

C0NFERtC0MC"';K»l.M-»" "

jH.-OÜtW

EM TESTÉMUühC.

Ü T*BfcU*0

^

^w

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Livro N° 25 .sMMfc. Folhas N° 012

nwsíViMeiiídpio de Salto da Divisa
Comarca de Jacinto

Distrito de Salto da Divisa

OE 'jEUMDE

_• ii}Ji GUb *"

Rogério Araújo Santos
Esc/Tabelião

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ o Sr. MARDEM NUNES MORAES, na forma abaixo:
SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano de dois mil e oito

(2.008), aos vinte e quatro (24) dias do mês de janeiro, nesta cidade de Salto da Divisa, Comarca de Jacinto,
Estado de Minas Gerais, em Cartório, perante mim, Escrevente Juramentado com funções de Tabelião,
compareceu como outorgante o Sr. MARDEM NUNES MORAES, CPF n°. 501.551.486-72 e RG n°. MG-
13.260.803 SSP/MG, brasileiro, solteiro, pescador, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, n°. 103 -
Saudade, nesta cidade, reconhecidos como os próprios de mim, Escrevente Juramentado com funções de
Tabelião, avista dos documentos apresentados como os originais, por eles me foi dito, por este Público
Instrumento nomeiam e constituem seu bastante procurador, o Sr. MARIO NUNES MORAES, CPF n°.
501550.246-04 e RG n°. M-7.759.561 - SSP/MG, brasileiro, solteiro, pescador, residente e domiciliado na Rua
Rio Grande do Sul, n°. 103 - Saudade, nesta cidade, a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para o
fim específico de representá-lo junto a ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, e/ou onde se fizer necessário,
podendo para tanto, tratar de todos os assuntos que lhe são concernentes, judicial ou extrajudicialmente, realizar
negócios dentro do ramo em que o mesma se dedica^ vender-.©-eompraF-íEiereadíSFias,- r-epresentá-lo-pãFaRte-as
repartições públicas em geral, ministérios e seus departamentos e onde mais preciso for e com esta seapresentar,
a bem e na defesa de seus direitos e interesses, juntar, desentranhar, retirar, apresentar e assinar papéis,
documentos, guias e requerimentos, certidões, certificados, alvarás de licença, formulários, esclarecer dúvidas,
apresentar provas e recursos, pagar impostos, taxas e emolumentos, abrir, movimentar e encerrar contas correntes
em quaisquer bancos e caixas econômicas, inclusive Banco do Estado de Minas Gerais e Bahia, emitir, endossai',
descontar, aceitar, assinar e protestar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e quaisquer outros títulos dê
crédito, dar instruções, autorizar abatimentos, prorrogações, assinar contratos e borderôs, entregar franco de
pagamento ou para simples cobrança, podendo, ainda, contratar e constituir advogados com poderes da cláusula
"ad-judicia" para o foro em geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive na esfera trabalhista e
mais os especiais de transigir, desistir, firmar compromissos, acordos e composições, propor contra quem de
direito as ações que entender conveniente, defendê-la nas contrárias, requerer medidas assecuratórias de seus
direitos, preventivas e/ou preliminares, usar dos recursos legais, receber notificação, citação e intimação, cobrar e
receber amigável ou judicialmente tudo quanto lhe for devido ou tiver direito a qualquer título ou pessoa,
assinando recibos e dando quitação, constituir advogados, dar ciente em títulos e documentos, enfim, praticar
Iodos os demais atos indispensáveis ao cabal e fiel cumprimento do presente mandato, podendo inclusive
substabelecer. E, de como assim o disse, mepediu e eu ibe lavrei este instrumento que, depois de lido em voz alta
e achado em tudo conforme, aceitou, outorgou e assina. Dispensando expressamente a presença e assinatura de
testemunhas instrumentárias para o presente ato, de acordo com a Lei N° 6.952 de 06 / 11 / 1.981. Eu.
Rogério Araújo Santos, Escrevente .-Juramentado com funções de Tabelião, que o escrevi, conferi, digitei,
subscrevi, assino e raso.

Salto da Divisa - MG, 24 de janeiro de 2.008.

I

19069
PRAÇA ORCZ1S3BO PEIXOTO,72

(IWÍRORGANTE

, Em test°

íogério Araújo

da verdade.

<?

] REpass^*.. a rogo de Mardem Nunes Moraes
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DECLARAÇÃO

-l**-**~T*tfl-t*j*4*fíil-

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQÜA

RECEBIDO:

Eu, Carlito Longutnho de Souza, brasileiro, casado, pescador,
residente e domiciliado na Rua Joaíma, n°. 30 - Cansanção, nesta cidade, portador da
carteira de Identidade n°. MG-10.207.142 - SSP/MG, afiliado à ASSOCIAÇÃO DE
PESCADORES DE SALTO DA DIVISA - MG, declaro para os devidos fins e efeitos
que, não aceito o Projeto de Piscicultura de Tanques Redes da Empresa Itapebi Geração
de Energia S/A e ao mesmo tempo aceito a indenização.

Por ser verdade assina o Sr. Jorge Alexandre dos Santos à rogo meu,
por eu ser analfabeto, deixando a minha impressão digital à margem desta declaração.

<f,,H
'" i'{£ .

Salto da Divisa, 21 de janeiro de 2008

hc^ ^-^
/a^rogo de Carlito Longuinho de Souza

3V%* . <•>

-RECONHECIMENTO-
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE NOTAS

Praça Orozimbo Peixoto, 73•Cenlro - Saltada Divisa MG
CNPJ:20.840 492/U00 1-30 /

Reconhece Verdadeira 0-x Firme JQ<&( GLAAIÓvI
Caí

da verdade,

DTahí

te dou tè eni (c ate mim ho

^M de d
Subitiluto

C\àuü\c José fl, Banlua
CPF 517 MB 3iJB-53

AO ,

fvrlTl'-

de&&%
Escrevente

JíogyiJa A. S.njit&a
cPFea: 195.306.9?
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DECLARAÇÃO.

::^'---^^-Z^l

<7
PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA ,

DATA: iuJ\J&f®.*
RECEBIDO:

Eu, Aldo Pereira de Souza, brasileiro, casado, pescador, residente edomiciliado na
Rua Almenara, n°.415- Cansanção, nesta cidade, portadorda carteirade

Identidade n°.MG-5644474-SSP/MG, afdiado á ASSOCIAÇÃO DE
PESCADORES DE SALTO DA DIVISA-MG, declaro para os devidos fins e
efeitos que, não aceito oProjeto dePiscicultura deTanque Redes da Empresa

Itapebi Geração deEnergia S/A e ao mesmo tempo aceito a indenização.
Por ser verdade assina o Sr. Jorge Alexandre dos Santos á rogo meu, por ser
analfabeto, deixando minhaimpressão digital á margemdesta declaração.

Salto da Divisa, 22 de janeiro de 2008.

*i*l?« w-t^-b • » __ ... \# %r u <n_

n&mm- ?***>.* - t..

X.^W^
de Àtdo Pereira de Souza

-RECONHECIMENTOCARTÓRIO DO SEGÍSTRO Cl "t f DE NOTAS
l-MfJ.20-840 492/0001-3Q

Reconheço Verdadeira

oude
a .Firma

.doufeemiesiemunho

SubvilEulo
ciàui«o Jdjéí .simD(

CPFSt7 11S.146.5J

Eücravenlf..
Rogório n. Sanlo j
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DECLARAÇÃO.

Salto da Divisa, 21 de Janeiro de 2008.

A rogo de Florisvaldo Soares Costa

^Ü*±r^ •.$i^^f&&^^-r-£&
í Fl3_. ^•zW

IP.-oc:.o_>?2.^
lífc»

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

DATA:7^/^/Q8
Eu, Florisvaldo Soares Costa, casado, pescador, residente RECEBIDO:

Domiciliado na Rua do Tombo, n°. 01- Saudade, nesta cídaae,
Portador da carteira de Identidaden0. M-7762040_ SSP/MG, e C.P.F.003.615.316.80,

Afiliado á ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DESALTO DA DIVISA-MG, declaro.
Para os devidos fins e efeitos que, não aceito o Projeto de Piscicultura Tanque Redes da.

Empresa Itapebi Geração de Energia S/A e ao mesmo tempo aceito a indenização.
Por ser verdade assina o Sr. Jorge Alexandre dos Santos á rogo meu, por eu ser

analfabeto, deixando a minha impressão digital á margem desta declaração.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE MOTAS
PraçaOrozimbo Penotn, 72- Cenlro - Saltoda Divisa MG

CNPJ: 20.840 492/0001-30

Reconheço Vertiadeira jgTi

da verdade. s

0 TahcliSü

jjh^Jí'
iitestemunho S&.J

uúL** ____.
Subuituio

Clãuíflo José A. Sjpiloa
CPF 517 11B SJG-53

do JQQÀ
Esci-uvenle

CPF SBZ 195.&0G-ÍÍ7
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DECLARAÇÃO. 1*°™*^

.TA: /{DATA:_^/^g/0g
RECEBIDO:

Eu, Ariomar Pereira Tavares, brasileiro, solteiro, pescador, residente e domiciliado na
RuaJosé Lúcio, n°. 166- Centro, nesta cidade de Jacinto, portador da carteira de

Identidade n°. 20.846.420, afiliado á ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE SALTO
DA DIVISA-MG, declaro para osdevidos fins e efeitos que, não aceito o Projeto de

Piscicultura de Tanque Redes da Empresa Itapebi Geração de Energia S/Ae ao mesmo
tempo aceito a indenização.

Ariomar Pereira Tavares.
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DECLARAÇÃO

.""Il-t t^VX^iBLicr-!i.' -~"tj-1-

ç\ó\
PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUÃ

DATA: 7ü) {PjOB
RECEBIDO:

Eu, MARIA DE LOURDES RODRIGUES SAN*—, _. , ...

517.116-306-59 e RG n°. MG-6.757.643 - SSP/MG, brasileira, solteira, do lar, residente
e domiciliada na Rua Aimenara, n°. 635 - Cansanção, nesta cidade, companheira por
mais de vinte e seis (26) anos com o Sr. Vicente Gonçalves de Souza, afiliado à
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE SALTO DA DIVISA - MG, FALECIDO em
20 de maio de 2.007, neste ato eu estou sendo representada por minha procuradora,
MARIA IVAJUDA RODRIGUES DE SOUZA, CPF n°. 090.862.796-35 e RG nn.
36.848.917-6 - SSP/SP, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua
Aimenara, n°. 635 - Cansanção, nesta cidade, conforme procuração particular assinada
por mim e com firma reconhecida pelo Cartório de Notas de Salto da Divisa - MG, em
data âc 29-01-2008, declaro para os devidos fins e efeitos que, não aceito o Projeto de
Piscicultura de Tanques Redes da Empresa Itapebi Geração de Energia S/A e ao mesmo
tempo aceito a indenização.

Por ser verdade assina minha procuradora a presente declaração.

•V.i;:.-,i.

Ví

Saito da Divisa, 31 de janeiro de 2008

Maria D'Ajuda Rodrigues de Souza
éfUQUro,

S
d_

..^EGOMHSCSWIEMTO-
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE «OTAS

Praça Orozliflbo Peixoto, 72 - Centro - Salto da Divisa MG
CNPJ:20 840 492(0001 ""

Reconheço Verdadeira

e

1"" j L
Éi fim»

dou fÈ em tealenuiitho

OI
$Uhitilu!o

Cláudio Jqsc A Santul
CPF 517 tlB 346-53

de
JUtf

Regi? rio A 5a rua 5
CPF Ba? 195Í06-97
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•w-Mí.<V;

PROCURAÇÃO

í:,:.;Z,V11-

- — . .. k

OUTORGANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES SANTOS, CPF N°. 517.116-306-
59 E RG N°. MG-6.757.643 - SSP/MG* BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO
LAR, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA ALMENARA, N°. 635 -
CANSANÇÃO, NESTA CIDADE.

OUTORGADA: MARIA D'AJUDA RODRIGUES DE SOUZA, CPF N°. 090.862.796-35
E RG N°. 36.848.917-6 - SSP/SP, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO LAR,
RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA ALMENARA, N°. 635 -
CANSANÇÃO, NESTA CIDADE.

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PROCURAÇÃO, NOMEIO E CONSTITUO A OUTORGADA MINHA BASTANTE
PROCURADORA, OUTORGANDO-LHE PODERES ESPECIAIS PARA REPRESENTAR-
ME JUNTO A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. E/OU ONDE SE FIZER
NECESSÁRIO, PODENDO PARA TANTO A DITA PROCURADORA, RECEBER
VALORES A QUE TENHO DIREITO COMO COPANHEIRA POR MAIS DE VINTE E
SEIS (26) ANOS DO PESCADOR VICENTE GONÇALVES DE SOUZA, FALECIDO
EM 20 DE MAIO DE2.007, ASSINAR DOCUMENTOS, DAR QUITAÇÃO E PRATICAR
TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO BOM E FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE
MANDATO, ASSINAR QUALQUER DOCUMENTO PARA O REFERIDO FIM, E TUDO
MAIS FAZER E ASSPNAR PARA DESEMPENHO DESTE MANDATO, O QUE DAREI
POR BOM FIRME E VALIOSO.

SALTO DA DIVISA - MG, 29 DE JANEIRO DE 2.008.

"wÜjí..

,9<^ -

' '• K'.
2.í'ÍSi

*•&

*-' MARIA DE LOURDES RODRIGUES SANTOS

•AUTENTICAÇAQ--
CARTOiílODE NOTAS

-RECON-HECIMENTO-
CARTÓRÍO OO REGISTRO CIVSL £ DE MOTAS

Praça Oroiimbo Peixoto, 72- Cehlro - Saltoda Oiviss MG
CNPJ: 20.840 49210001-30

Reconheço Ve rdadeira iyC fIrmai yà&l Í^^Xt

Cí,w*^4xí. dou ikerrftestemmitio

ÍASb'/€>-\ {l

PRAÇA OROIIMBOPEIÍOIO 71 -CENTRO -SALTO DA DM5*'«í!? *erlla<ie-

CONFERE COM ORIGINAL 0U£ «MIM E0I APRESENTADO .[BuSÓ Tabelião

SALTO Dí WISA

íXVd
FíogcíloA SanEDg

CPF 881 19SSÍ6-9!

ÊM TESTEMUNHO

O TABELIÃO

DE YEfIDAOÉ
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DECLARAÇÃO

rr-1r-is,: :^r£r-'V2-

i ffobr,:

PR0T0C0L0/TBM4A

DILIC/DIQUA
N°: l.JSflO .„
DATAif^/ ÍJ//03
RECEBIDO: •

EU. ADALBERTO BORJE DE CARVALHO.

PESCADOR. A FILIADO A ASSOCIAÇÃO DOS
PESCADORES DE SALTO DA DIVISA/MG.

PORTADOR DO. RG:7761968 SSPMG.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA. TANQUE REDES.

DA IMPRESA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
POR SER VERDADE. EUASSINO A PRESENTE

DECLARAÇÃO.
%,

W^ /
w 1% M

&üV\'•_$__
ADALBERTO BORJE DE CARVALHO

• i.,-.'. ,. ••• i:í

âS^^P^^Í^ NOTAS
SÍOTO, 72

-RECONHECIMENTO
CARTÓRIO OO HCGISTRO CÍVEL E DE NOTASPm* Oroamhc, Pai,o,o, 7J -Centro -S.lto dfoS» " G

CWPJ:J0.840 492/0001-30

c L#*www"ír"^-^
Rer.onl) eço Ve rda ttcrra Ç<_ Flrma í CLCí^£

Oou fè emtestemunho UL"
f

Oi

0 Tabelião

é.j_X&Ã
Subi (duto £*r7mav,t- "

CPF $u fie 146-51 CPFE3? IS5.006-97
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DECLARAÇÃO
PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

N°: 1
DATA:

RECEBIDO:

EU.VALMIR PEREIRA DO SANTOS.

PESCADOR. AFILIADO ASSOSIAÇAO DOS PESCADORES
DE SALTO DA DIVISA/MG.

PORTADOR DO. RG:M-3250013.SSP/MG.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA. TANQUE REDES.

DA IMPRESA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENRGIA S/A
POR SERVERDADE. EUASSINO A PRESENTE

DECLARAÇÃO.

.:&£/os

'^^Íoiyrn^ Y^tU^-Q\j> S~>-n \0s

VALMIR PEREIRA DOS SANTOS

^.84^.^9^/0001-30
.RECONHECIMENTO-
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL EDE NOTAS

CNPJI20.B40 492ÍOOO1-30 /SAUÜ£SA^â&CA8?Ó«!0
OOfiESl^pCÍVÍtE MOTAS

.__* McSfitíflÜrfíTO DE FIRMA

0 Tabeilio

dou sm testemunho_

<Xde Oi
Üulmiluto

Cláudio JoieA Saiuos
CPF S17 11B3*16-53

*Ç____f
Regeria A.Sanioí

CPF332 195.006-97

-^!>"
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Çbi
PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQüA
N°: 1.É04 .7
DATA: JZ-/(K/08
RECEBIDO:

Eu, Roseli Maria de Jesus, brasileira, solteira, pescadora, residente e
domiciliada na Rua Porto de Areia, n°. 338 - Ipê, nesta cidade, portador da carteira de
Identidade n°. M-7.759.762 - SSP/MG, afiliada à ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES
DE SALTO DA DIVISA - MG, declaro para os devidos fins e efeitos que, não aceito o
Projeto de Piscicultura de Tanques Redes da Empresa Itapebi Geração de Energia S/A e
ao mesmo tempo aceito a indenização.

Por ser verdade assina o Sr. Jorge Alexandre dos Santos à rogo meu,
por eu ser analfabeto, deixando a minha impressão digital à margem desta declaração.

,ÍH3

W .^^ORO^ilí^^^0-72

Salto da Divisa, 21 de janeiro de 2008

à rogo de Roseli Maria de Jesus

• RECONHECIMENTO.
CARTÓRIO DO REGSSTRO C!V!L E DE MOTAS

PMf.-i Orozimbo Peixolo. 72 - Cenlro - Salto da Divisa MG
CNPJ:20.840 432/000 1-30 /

Reconheço VertfadelrajÇX

CÃ-^22\___i\^-.
Firma

dou fè am testemunho

L=> de O! de gccfí
SubfliLuto Escrevente

Ctaudlo J«êA. Santos Rogério A. Sanloa
CPF5U l1fl.3.tC-53 CPF S9Z lí5.0DD-y7
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DECLARAÇÃO

•j%>tAf

Pfcn
PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA
N°: 1..605
DATA:l/V
RECEBIDO:

/08

EU. SEBASTIÃO PINHEIRO DE MOURA.
PESCADOR. AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DOS

PESCADORES DE SALTO DADIVÍSA/MG.
PORTADOR DO. RG: MG- 3.172.472 SSP-MG.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO
O PROJETODE PISICULTURA TANQUE REDES. MAS

ACEITO A INDENIZAÇÃO
DA IMPREZA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

POR SERVERDADE EU ASSINO A PRESENTE

DECLARAÇÃO.

[ - •'-

K ;f-

SEBASTIÃO PINHERO DE MOURA

^

"RECONHECIMENTO-
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE NOTAS

Praça Oroiimbo Peixoro. 12• Centro - Salto da Divisa MG
CNPJ:20.S40 492/0001-30 i

Reconheço VerdarJoira ^in Firma ,fV^í„ .£*-'-'• 'C-^t'J'"t ~
dou fé emtestemunho,

a ££E2
Substituto ^icrtvenle

Claudia José A. Samoa Rouü'\q A Sanlo»
CPF 517 11S3Í6-S3 CPF BB? 1950015-37
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DECLARAÇÃO

j-m i»ii^c.v.u^a,(nilliguii&i|íi

Fls.: 2^Z^fc

ip^;lH'/V

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

N°: l-lW/Y? •DATA:/íl/LÍ2./08
RECEBIDO: /-" /

Eu, Juvenal Pereira do Nascimento, brasileiro, solteiro, pescador,
residente e domiciliado na Rua Angelina Nascimento, n°. 666 - Ipê, nesta cidade,
portador da carteira de Identidade n°. M-5.844.455 - SSP/MG, afiliado à
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE SALTO DA DIVISA - MG, deciaro para os
devidos fins e efeitos que, não aceito o Projeto de Piscicultura de Tanques Redes da
Empresa Itapebi Geração de Energia S/A e ao mesmo tempo aceito a indenização.

Por ser verdade assino a presente declaração.

Salto da Divisa, 21 de janeiro de 2008

71 - .-•- .

Ir , ,

', Jf

Juvenal Pereira do Nascimento

CARTÓRIO DO REGÍSTRO CSVIL E DE HOTAS
Fraca Oroiiinbo Peixoto 72 - Centro - Salto da Divisa MG

CNPJ: 20.340 492/0001-30

Reconheço Verdadeira (X Firme V&&1 £Xs\s{fvi-'-\ Jt

da verdade

OTaheli

do o fè em teeíemunlio

isa,L// OI de i7W7
Sutinilutu Escrevente

ClòurJlo JoacA, Santui Rcrjrjrlo A. Sanloi
CPF 517 118.341-53 CPF V.M 135.01JG-97



«-i '&'

W>



v^,

u

DECLARAÇÃO

:-•--•.I^IV- :•

PRÓTOÇQLCHB&LIc
ÜIQUA/ÍBAMÁ -

N°:,U>oV
DATA:\Q /ÇQ/OB
RECEBIDO:

Eu, José Alves Pereira de Souza, brasileiro, solteiro, pescador,
residente e domiciliado na Rua Joaíma, n°. 454 - Cansanção, nesta cidade, portador da
carteira de Identidade n°. I2I2I7429 - SSP/BA e CPF n°. 065.085.256-70, afiliado à
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE SALTO DA DIVISA - MG, declaro para os
devidos fins e efeitos que, não aceito o Projeto de Piscicultura de Tanques Redes da
E^mpresa Itapebi Geração de Energia S/A e ao mesmo tempo aceito a indenização.

Por ser verdade assina o Sr. Jorge Alexandre dos Santos ã rogo meu,
por eu ser analfabeto, deixando a minha impressão digital à margem desta declaração.

Salto da Divisa, 21 de janeiro de 2008

-^- -. Jttg^TxS..

rogo de José Afves Pereira de Souza

.RECONHECIWIEMTO-
CARTÓRIO DO REGISTRO C1VSL E DE NOTAS

Praça Oroiimbo Peiíoto. 72-Centro • Salto da Divisa MG
CNPJ; 20.340 492IO0O1-30

Rwniilii.m\JprrÍRdnir.i_ej___ Firma ;<á)C>'\ •Q-^- '^^Q
(2^- CÍGlÇCC dou fe am testemunho ^s^

i -

<la verdade. Sriito rt.i Dlvisfa

0 Tabelião

OI de iJCOl?
Suti i titulo EsciEvenle

, CtaudioJn^eA S.iiitoa RogenoA Sanioí
L- CPF 517 i.iaiifi-53 CPF 692 155 006-97
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DECLARAÇÃO PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

DATADA/Q^/08
RECEBIDO: Q )ÇY(

EU. JUAREZ LONGUINHO DE SOUZA.

PESCADOR. AFILIHADO ASSOCIAAO DOS PESCADORES
DE SALTO DADIVISA/MG.

PROTADORDO. RG: M-1214201-SSP/MG.

DECLARO PARAOS DEVIDOS FIMS QUE NÃO A
CEITO O PROJETO. DE PISICULTURA. TANQUE REDES.

DA INPRESAITPEBI GEREAÇÃO DE ENRGIA S/A
POR SER VERDADE ASINO APRESENTE DECLARAÇÃO.

- ,í_

l/ •'-.,-

'i- Y^

^'^ '

V&

20.840.4S2 "£801-30

SALTO ÇU MlllÉii''*
do#Üé

Í^SSí^
_00tfí»&

PRAÇJCOT
if^JjTM

A
R««nHUNTDDEFinlU

AKM 93306
— • - ::&£ • V

._<C «? ?^lô? •/•<- <ary?r ,3, rT=r- ___
JUAREZ LONGUINHO DE SOUZA

^ f si^-. &?43'fr-- CTâr—

CARTÓRIO DO HEGiSTRO CIVIL P?« MOTAS
CNPJ20-S40 492Í00O1-JU /

Reconheço Verd»deira__£L_l:i™i>

Salto da Qlnjsa -tyf/,.da verdade

O Tabelião

de

dou t6em teBteniiinha_____SF^s£—-

M. de^
Sub.iitmn í"?™e"tc, .

Cláudio JMi A. Santo) ^'"^sriWflf
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DECLARAÇÃO

T""*

lPrcc--£Xl>/_?

PROTOCOLO/II
DILIC/DIQUA

N°: lf609^9
DATA:/^/Q^/08
RECEBIDO:

EU. EDIGARD BOMNIFACIO DOS SATOS.

PESCADOR. AFILIHADO ASSOCIAAO DOS PESCADORES
DE SALTO DADIV1SA/MG.

PROTADORDO. RG:5.601.207.

DECLARO PARAOS DEVIDOS FIMS QUENÃO A
CEITO O PROJETO. PISICULTURA. TANQUE REDES.

DA ÍNPREZA ITPEBl S/A-AO MESMO TENPO ASEITO A
FNDENISAÃO

'<&,

W, -e™.iravé, w '&<$ J £7; sj,

EDIGARD BONIFÁCIO DOS SANTOS

^mmmM^yç ^ft f
li .iJi.^íidlflSí.lH-iÉk-iilí).-*. i-1-.

-4%

• KECONHECIMENTO.
CARTÓRIO DO HSGISTRO CIV3L E DE NOTAS

Praça Orozimbo Peiioto. 72 - Centra • Salto da Divisa MG
CNPJ:20.B40 492/0001-30

!X)3TO. TÂ
\-*zmttt\*

HS>KlSBf ",<ln • iV^ • "f

Reconheço Verdadeira ^*- Firma

ídctde

<4}&í qua/^ti-

eu

ria vprdflds.

0 laDfilião

_dou fèamlestemunho_

Dinisi,^/ de„._.j2/„
-Sa.

de^XOg
5 ulii titulo Escrevente

Cláudio José A. Samoa RogerioA Saulca
CPF 517 11B 3*6-53 CPF ÍUI? 195 ÜÜ6-97
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^B> SajÉfe RKONHKlUEtlTO DE FIBMA

DECLARAÇÃO

X^fío
i nwr.:__ a^-*

PROTOCOLO/IBÂ^T*-^
DILIC/DIQUA
N°: 1..&10
DATA:/2VfJÍV08
RECEBIDO:.

r\o\

EU. PEDRO VIANA.

PESCADOR. AFILIHADO ASSOCIAAO DOS PESCADORES
DE SALTO DADIVISA/MG.

PROTADOR DO. RG: M-1270032747-SSP/BA.

DECLARO PARAOS DEVIDOS FIMS QUE NÃO A
CEITO O PROJETO. DE PISICULTURA. TANQUE REDES.

DA ÍNPREZA ITPEBl GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
., PORSER VERDADE ASINO APRESENTE DECLARAÇÃO.

-P

M2íOQüí^í

CL ••ÓL-/WÁ/

PEDRO VIANA

S N T
E C.RECO N "ctkÍ» âviL BDE NOTAS

CARTÓRIO ©O ^íjr "w-S.it»*> ^,M f I

^^
»-^«r s?.««»

0 Tabelião_

v
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L

BieLÂMete

EU, MILTON ALVES DE SOUZA.
PORTADOR DO RG: M-7. 759.585.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DOS
PESCADORES DE SALTO DA DIVISA/MG.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDE DA IMPRESA ITAPEBI

GERÇÃO DE ENERGIA S/A. AO MESMO TEMPO ACEITO AINDENIZAÇÃO
PORSER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

lPs^eJL}J_âl?

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

DATA: lZ^/QZ/08
RECEBIDO:

r\ (jo.yq^-Q

IQÁ^OSH-S

pRAÇWOReznwsoTeraenw, 1t
âBíSfiMÉHttNTO DE FIRMA

MILTON ALVES DE SOUZA

.«ÊCONHECIMENTO.
CARTÓRIO DO REG1STKO CIVIL E DE MOTAS

Praça OrozimboPeixoto 72 - Centro -Salto da Divisa MG
CIMPJ: 20.840 492/0001-30

Weçgnfíeço Verdadeira f^l- Firma

'-rlÇsí Ç2ÍC{ Qifc' dou fe em têatemunho

U
eBleitiunhu ^_y^-^

ipccÇ
E^creuente

Po{|erLú A Santos
CPFâa? 105 006-97

>
v*y
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DECLARAÇÃO

r ———-i—^wat

PSOTOCOLO/IBAMA
DlLIC/DIQtjA ;
N°: 2-M2 - •
^••iZ/moB
RECEBIDO;^^

EU. AGUIMAR FRANSICO DE OLIVEIRA.

PORTADOR DO RG: M- 8.850.572.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃODOS
PESCADORES DE SALTO DA DIVISA/MG.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES DA

EMPRESA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.
AO MESMO TEMPO ACEITO A INDENIZAÇÃO

POR SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO.

n,!IByi$N-":ii!:v\!

SALTOI

DO RH&MM^o-t* vul. SDFrjWHR»»
. 95298

PRAÇA ORlHteSBÒ^IXOTO, 72
CBfíRO

j?) AA^A^WtA ~\ ry^^/W^ O íaA"^

AGUIMAR FRANCISCO DE OLIVERA

.RECONHECIMENTO-
CARTÓRIO DO RSGSSTRO CIVJL E BE BOTAS

Praça Orozimbo P^oto, 72 -Centro -Salto da Divisa J..G ,
CNPJi20-B40 4O2ÍOO01-30 / /

ricrnnlieçoVsrdadeira *^ Flrma_g^j _„~ .

ÇáX^A£ç rítÇ dou fó om instemunho X-/
,,.1U oi to-X&S

Substituto Esciavmilo
Cláudio José A.Santos RoaírloA.Sanlo»

CPF S17113.34553 CPFÍJ!19S.1ní-^

da verdade.

0 Tabelião
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r&>3smr-:r nrw-- -r ^^
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Fis---Z£___Z_
Proc.:__i_\ryq7\
iíubr.: x^

DECLARAÇÃO

EU. VALDIVO NINO DA SILVA.

PESCADOR. FIADO ASSOCIAAO DOS PESCADORES DE
SALTO DADIVISA/MG.

PROTADOR DO. RG: 691954 SSP/DF.

DECLARO PARAOS DEVIDOS FIMS QUE NÃO A
CEITO O PROJETO. PISICULTURA. TANQUE REDES.

DA 1NPRESA ITPEBl GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
POR SER VERDADE ASINO APRESENTE DECLARAÇÃO.

VALDIVO NINO DA SILVA

ÍUÍÜ. ííí..'tw i->Jh J

KBCOTQ, 72
4_1_\. AECONHECIdtEfflItfílW

95100

^çaOrozimboP^tar^^. ClV,LJE ?E MOTAS

dou fé omteatemunho

„,. Sübslltulo c •———
CIjucTIü JogéA íajlí ^ tacrevünít!
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DECLARAÇÃO PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQOÁ

—IDO^
EU. RUBEMS RIBEIRO DE SOUZA.

PORTADORDO RG: M-6. 756.639.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃODOS
PESCADORES DE SALTO DA DIVISA /MG.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO
ACEITO O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES

DA ÍMPRESA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
AO MESMO TEMPO ACEITO AINDENIZAÇÃO POR

SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO.

'yk*\K

'•\H. VUAx* Mx*

RUBEMS RIBEIRO DE SOU^A

.i-WTfS >_^_^_^_^^i_^__^_W___\_^r^''"1|

" ""ANOTAS

JsV^iA . **•

'"ECOMHECIMíNTOCARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL EDE MOTASPraça Oroz.mbc, Pei.otr,.72 -Cmll0 -a.ltodfiCa MG
CNPJ:20 840 492/0001-30 /

HeCnnr)eeoVerdadeir3__&;__F|rmB p&t ^^ 7^
" £z£í£xC orai Ik nu, Ijatenunho

dsvcrdada.

OTabpliio

^
7-

"'"ffijjV de Ç)/ de J^SSÍS'
SuhHihjIo EWHIE

Wil' llfl 1,16-j] CPrB;i.?5wei37





w

PRA

DECLARAÇÃO

ÍFtaOL2££4
?^.:.£__\_lâ2\

i flubt:
i§@ô£Õ7^?BAMA

DILIC/DIQTJA

DATA: /{__:/_Q//Q8
RECEBID0:ftrt

EU. ATAILTON DO NASCIMENTO LIMA

PORTADOR DO RG; M-5. 579.548.
PESCADOPR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE

SALTO DA DIVISA/MG.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES DA

IMPRESA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A. AO.
MESMO TEMPO ACEITO A INDENIZAÇÃO POR SER VERDADE

ASSINO A DECLARAÇÃO.

Jk
//
'syfá plto^-nTlcísi^s&ii<J^> JuávPfáK.

ATAILTON DO NASCIMENTO LIMA

• RECQNHECIMEKTG-
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE MOTAS

Praça Orozimbo Peiioto, 72 - Csnlfii - Salto í(a Divisa MG
CNPJ:2O.04O 492/0001-20

Reconheço Vcrdndeifa

(Uc/ctc/e
da verdade.

0 Tabelião

£.<. Firma

douli emtestemunho^

ú2f de OIW INTO DE FIRMA

r&>
Z^W AKhU 95$^ •r

Subitiluto
Cláudio José A. Samoa

CPF517 1ia.3JÜ-S3

_,/_&€$?
ElCrevenle

líogêrlu A. Sanlon
cpf bb? 195.005.97
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DECLARAÇÃO

Proa: ^B>/??!

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQTJA

DATA:J^QÍ/o8
RECEBIDO:^~

EU; CARLINDO RODRIGUES PARANHAS.

PORTADOR DO RG; M-5 58] 164
-PESCADOR AFILIADO AASSOCIAÇÃO DOS

PESCADORES DE SALTO DA DIVISA/MG
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS OUE NÃO ACFlTn

rF » »E PISICULTURA TANQUE REtSa^SA ITAPEBI
GERÇAO DE ENERGIA S/A AO MESMO TEMPO ACEITO TrNDTWAr Ãn

POR SER VERDADE ASSINO APRESENTEDtJcLA^çIo^

CARLmDORÕmiGUÊsHrSAWAS

-RECONHECIMENTO-
CARTÓRIO DO HEGISTRO CIVIL E »£ NOTAS

Praça Orozimbo Paistjto, 72- Centro - Salto do Divisa MG
CNPJ:!0 840 492/000 1

Firma
"° X •/•

* AKff«W296
CEP 3S92Í"". ""* ' jW"SA - "Kr

Reconheço Verdadeira *S£-

cu<X&.o/ê
da verdade- Sal

O Tabelião

Kl^?

dou ié em testemunho

O/ de JQP*
Subilitulo Escrevente

Cláudio Jogo A. Sanlo í Rogério A. Eanlos
CPF51M19.3Í6.53 CPFÍ32 ISWDfl-P1

'A/
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DECLARAÇÃO

jproc: ^T>VV
= — : c

^OTocOLo/XBAMa

EU ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA.
PESCADOR. AFILIADO ASSOCIÃO DOS PESCADORES DE SALTO

D ADIVISA/MG.

PORTADOR DO. RG: M-3814143-SSP/MG.
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO

O PROJETODE PISICULTURA TANQUE REDES.
DA IMPREZA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A. MAS ACEITO

A INDENIZAÇÃO.
POR SER VERDADE ASSINO APRESENTE DECLARAÇÃO.

ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA

,«;«. "f "

• ií lECOMHECiiyltfi^TO-
CARTÓRIO OO REGISTRO CIVIL £ DE MOTAS

Praça Oroiimbo Paiioto, 72 -Centro -Salto daDivisa MG
CNPJ:20.B40 49 2/0001-3 0

C^Ct&t&Ç' doLireemteatemi!nho_

Reconhece Verdadeira (^ Firma pjWI CUO*-/^,CfL
itemis nho i -,_^y

21 „ a «jtâida verdade. ^Sattoda Divisa \£/ de *- '
''-£- tí- Substituto. EBcre^ems

, jrir^i nwv s i Cláudio Ja6QA-Sanlca RogèriaA-Santas
0 Tabelião Vyji-^^^/^u cpp St7 11B 3-1G-53 CPF aS? t05.0ÍH3-97
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DECLARAÇÃO

Fl5.:_ZJL2-J

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQOA

N°: 1,618

DATA: ig,/tf/08
RECEBIDO: ÇVT\P\

EU. JOSÉ DIAS DO SANTOS.
PESCADOR. AFILIADO ASSOSIAÇAO DOS PESCADORES

DE SALTO DA DIVISA/MG.

PORTADOR DO. RG: M-7344503-SSP/MG.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO
O PROJETO.DE PISICULTURA. TANQUE REDES.

DA IMPREZA ITAPEBI GERAÇÃO DE E NERGIA S/A
POR SER VERDADE ASSINO APRESENTE DE CLARAÇÃO.

«•-ií1. -.

JOSÉ DÍAS DOS SANTOS

wúüÜZUãfii

»- 7

•RECÜNHfiCIMSKTO-
CARTÓRIO DO HHG1STRO CIVIL E DE NOTAS

Praça Orozimbo Peixoto, 72 -Centro -Salto da Divisa MG
CNPJ:20.B40 493/0001-30

Reconheço Vc rdadará &~ Firma

da verdade.

0 Tabelião

_ki_>i„ ct-uTCí-iri-

dou 16em testemunho

<u__M_it <ot JCCÍS
Substituto

Claudta JoícA.Eanlua
CPÍSÍ7 11B 346-33

E»cfevi?nti?
Rogería A. Sanios
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DECLARAÇÃO.

_^-?2-^
o nw

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQTJA

DATA:/^/_^/08

R™R™ <f oSc°f^ braSlleir°' C3Sad0'peSCad0r' residente edomiciliado na
6Om «n Spm°; "r , P6'fcSta Cld3d^POrtad°r da Cartdra de Identidade "°-nríSÂl?r ~ ' °3ASS0CIAÇA0 DE PESCADORES de SALTO DA

GERAÇÃO nP^PrrAPc?ft0 ^ PÍSÍCUltUra tanqUe redeS da ™PRESA ITAPEBIGERAÇÃO DE ENERGIA S/A, mais aceito aindenização, epor ser verdade eu assino
a presente declaração.

X.-'- -• f:-

jír'

W-v»'«s^^A^s.â*^p&-
OSVALDO ALVES SOUZA

.OTO,ra

--2K'"íWM«i,

«ef*"!

GEMI

BBTTOsr^.-r

-RECO » " f™ C,VÍL EDE MOTAS
CARTÓRIO DO «J^T™ "s. rTdaDivise MG ;

Reconheço Verdadaira^ Firma

p/sÍQüX£i -dou tÉ em t6!,emmh0
de. de

»s& s®S*

gOp%
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DECLARAÇÃO
PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N°: 1

DATA:

RECEBIDO:
l:Ü/mm

p/M
EU. JOÃO ALVES DE SOUZA.

PORTADOR DO RG: M- 6321409.

PESCADOR AFILIADO A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE
SALTO DA DIVISA/MG.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDES DA

IMPRESA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.
AO MESMO TEMPO ACEITO A INDENIZAÇÃO POR

SER VERDADE ASSINA A PRESENTE DECLARAÇÃO.

-foâõ M*<, s& Sbç̂ £L.

AS

72

JOÃO ALVES DE SOUZA

.RECONMECifílENTO.
CARTÓRIO DO BEGISTRO CIVJL E DE HOTAS

Praça Orozitnbo Pei.oto, 72 -Cenlm -Salto daDivisa MG
• CNPJ:20.B40 492Í0ÜG1-3Q

Reconheço Verdadeira &*- Firma }Ç^Í

cdcxa- f

11U Uü UIVIÍ& mu ,

C___________<~

2
da verdade.

0 Tabelião

dou ÍÉem ieíteinunho

Vde O' __JÇO%
Substilutü Esgrewtnle

Cláudio José A, Santa! Rogério A. Sünlai
CPFS1M1B3A6-51 CPFM7 195.306-0:
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DECLARAÇÃO

-ií»-U*Hw[t(¥

•7--7
M

|t-roc.: o "í 51/7.7

Ffcrç.
PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

RECEBlbÕ: T

Eu, Francisco Alves dos Santos, casado, pescador, residente e
domiciliado na Rua Alvaci Ferreira dos Santos, n°. 796 - Ipê, nesta cidade, portador da
carteira de Identidade n°. MG- 14.422.1056 - SSP/MG, afiliado à ASSOCIAÇÃO DE
PESCADORES DE SALTO DA DIVISA - MG, declaro para os devidos fins e eFeitos
que. não aceito o Projeto de Piscicultura de Tanques Redes da Empresa Itapebi Geração
de Energia S/A e ao mesmotempo aceito a indenização.

Por ser verdade assina o Sr. Jorge Alexandre dos Santos à rogo meu,
por eu ser analfabeto, deixando a minha impressãodigital à margem desta declaração.

Vi>

L^-IíVi/i^l'

Salto da Divisa, 21 de janeiro de 2008

,o de Francisco Alves dos Santos

-KECONHECirVltríTO-
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVSL E DE MOTAS

Praça Orozimbo Peixoto 12 • Centro • Salto da Divisa MG
CNPJ: 20.B40 492Í0001-3Q

ReconheçoVerdadeira C%- Flrmfl
/ i ———"

C^i-C^i-^ <- do» feern teateirwnho

Ida Divisa ^' rJe &lda verdade.

OX COU.7õHf/ -

U-, ,™~^^0NKECII^T0DEFIRMa
L^"W*KM T53W1*' '" G TsibDlislo

Substilulo Escrevente
Cláudio JoséÂ. Santos Rogério A. Sanlo3

CPF 517 líJí 3-1(j.S3 CPF HB? 195.006-97



km ,^s



w

r&MiHf-•

•Prcc.:_^_> >7/f/
i Rufe,-,:

í

DECLARAÇÃO
PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQTJA
W°: 1.6^2^
DATA:[rj/Q^J08
RECEBIDO: K~/£)M

EU. JOSÉ IRÃ BARREIRA
PESCADOR. AFILIADO ASSOSIAÇAO DOS PESCADORES

DE SALTO DA DIVISA/MG
PORTADOR DO. RG: M-5894532-SSP/MG

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO ACEITO
OPROJETO. DE PISICULTURA. TANQUE REDES

DA IMPREZA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
POR SER VERDADE ASSINO APRESENTE DECLRAÇÃO

%•

P/P' TMAAZLrtMO^tÇLnjiJis/^^
JOSÉ IRA BRREIRA

'̂pEtXOTO, 72
RO -

CARTÓRIO DO IÍEGISTRO CSVSL E DE HOTAS
Praça Orozimbo Peixoto. 12 -Cenlro -Salto da Divisa MC

CtUPJ: 20.B40 492(0001-30

ReconheçoVerdadcjra <Â Firma yÇ&l ÇUJ7&-J^.CH '•
Ca cALacjÇ1^ dou fé mtgstBmmt0 <Jt)

ria verdarle.

0 Tabelião

do o/ de

Substituto £lcrevsr>le
CláudioJosc A. Santos KonòrioA Samoa

cPFiiMmuaii.sj CPFsaí lastiitfi-o?
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OUTORGANTH:: JOSÉ //E/j BARREIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PESCADOR,
RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ARAÇUAI. N°. 328 -
CANSANÇÃO, NESTA CIDADE, PORTADOR DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE N". M-5.894.532 - SSP/MG E CPF Nr>. 942.649,536-34.

OUTORGADA:: ÇRJSTIANE BARREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO LAR,
RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ARAÇUAI, NQ. 318 -
CANSANÇÃO, NESTA CIDADE, PORTADORA DA CARTEIRA DP.
IDENTIDADE Ú'. 36.507.006-3 - SSP/SP E CPF N°. 085.400.576-54.

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PROCURAÇÃO NOMETO E CONSTITUO A OUTORGADA MIN MA BASTANTE
PROCURADORA, OUTORGANDO-LHE PODERES ESPECIAIS PARA REPRESENTAR-
ME IIJNTO A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. E/OU ONDE SF FIZER
NECESSÁRIO, PODENDO PARA TANTO A DITA PROCURADORA. RECEBER
VAEORES A QUE TENHO DIREITO COMO PESCADOR. ASSINAR DOCUMENTO,
DAR QUITAÇÃO E PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO BOM E FIEL
CUMPRIMENTO DO PRESENTE MANDATO. ASSINAR QUALQUER DOCUMENTO
PARA O REFERIDO HM, E TUDO MAIS FAZER E ASSINAR PARA DESEMPENHO
DESTE MANDATO. O QUE DAREI PORBOM FIRME EVALIOSO.

ÍK*CW, SALTO DA DIVISA - MG, 07 DE DEZEMBRO DE 2.007.

mmMm

Pfi/ifcKtfWSifcsisícijsssffiífA"-"'';!-! í':í.

JOSÉ IRA BARREIRA

•Reconhecimínto-
CARTomo DO KKGISTEtO CIVIL E BE MOTAS

Praça Oroiinibo Pmxofp, 12 -Centro . Salto da Divisa MG
CMPJ; 20.840 «2/0001-30

lieconheço *"'-'^>'\(Ç___^niii,a__J^\l Qí-^iX'£^''4' '

-^.^.£k£Sl-™-_„.il<Jii fé em 't,sti™uiiii"____i^2___^
ÚOC?tia verdade. ^Ita^U^^é^-^.__JJ.

OTalislião ( '£%H—••
Subslíliuo "ÊstravenlL-

CljiuitioJosoA Soutos RtouiioA S.mlm
Í.FF51? 115 W-',l cpf m 1gí mt>.s!
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DECLARAÇÃO

i-L-t, LL-.ía*i-jcf4j^.n^i -h

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQüA
N°: 2.623- '• '

^cebido:^^
EU. VILSON ARAÚJO SOUZA.

PESCADOR. AFILIHADO ASSOCIAAO DOS PESCADORES
DE SALTO DADIVISA/MG.

PROTADOR DO. RG: M-34758489-5-SSP/MG.
DECLARO PARAOS DEVIDOS FÍMS QUE NÃO A

CEITO O PROJETO. PISICULTURA. TANQUE REDES.
DA ÍNPREZA ITPEBl GERASÃO DE ENERGIA. S/A

POR SER VERDADE EU ASINO A PRESENTE
DECLRAÇÃO.f.'

'^h
\*.

Máí-

'ja\Q m
VILSON ARAUJE SOUZA

^kHTÓR»
ElNOVAS

XOTO, 72

HEÇOKHECIHi))ffií^fl
30-2- «jau? , v-

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE MOTAS
Praga Oroilmbo Peixoto. 72 -Centro -Solto da Divisa MG

CNPJ:20.S40 492ÍÜG01-30

\PT
?ç

[Oi &MReconheçoVe rdaitelra & Flrma, tü-'

CA- C22ftkCÍÇ dotifeeinteatemuntio

(7&^CrL

GTatjeliâci

Estreu Grile
[?ogrirlü A SanlUD

CPF Hfl? 195iinfir97
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DECLARAÇÃO
protocõlo/IbaÍíía.*''
dilic/diqdá
N°: 1..62 4 ,w-,

EU. JOSÉ SANTOS.
PESCADOR. AFILIHADO ASSOCIAAO DOS PESCADORES

DE SALTO DADIVISA/MG.
PROTADORDO. RG: M-66757649-SSP/MG

DECLARO PARAOS DEVIDOS FIMS QUE NÃO A
CEITO OPROJETO. DE PISICULTURA. TANQUE REDES

DA ÍNPREZA ITPEBl GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
POR SR VERDADE ASINO APRESENTE DE CLARAÇÃO

*%,..

SALTODADiVlSACARTÓRJO

^^^*BWPfflPÁ . 'r-

JOSÉ SANTOS

•RECO W„Íl<tRO CIVIL EDE NOTASCARTÓRIO DO BECISTBO CIVU. iwm ^
Praía Orozimbo^i^P^^- £Q QQ1 .3„ y /

MconHp. ver^i.a._^_F'̂ -^Í
Ci <X,qçc__%- m'6 er",eB,e,nlin'"1

dava-d.de. SrfofeS!^^ do
0 Tabelião

OAAlBd

a j*£^
, Escrete"**-'
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Em virtude da participação desta Coordenação conjuntamente

com a CGLIQ/DILIQ no processo de renovação do licenciamento

ambiental da UHE ITAPEBI, no que se refere as demandas inerentes

a área de recursos pesqueiros, recebemos, para análise e

considerações, o projeto de tanque-rede a ser proposto aos

pescadores atingidos pelo enchimento do lago da represa da UHE
ITAPEBI, que fazem parte da Associação dos Pescadores de Saito da

\^ Divisa.

A Análise do projeto foi realizada no intuito de observar se as

condições estabelecidas nas discussões realizadas ao longo do ano

de 2006 foram contempladas.

Após análise do projeto, identificamos alguns pontos que

precisam ser meihor esclarecidos e apresentados de forma mais clara,

encaminhamos a COEND/CGENE/DILIC o Informe COOPE/CGREP

N° 24/07, com vários pontos a serem respondidos pelo Empreendedor.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE -MMA !^br.\_____^ j
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS"

NATURAIS RENOVÁVEIS

INFORME COOPE/CGREP U° ljA°\ 107 Brasília, 03 de dezembro 2007

Assunto: Projeto Tanque-Rede UHE ITAPEBI
protocolo/ibama
dilic/diqua

Interessado: CGLIQ/DiLIQ N„. 15.233

RECE##Q:

/;>R
Sr.Coordenador,



<?
ívrte Sí/ra Couto

Secretária

.-r1

?



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEÍO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

A Empresa ITAPEBI respondeu aos questionamentos através do

Ofício ITP-IBA -008/07, ao qual apresentamos nossas considerações.

A Empresa apresentou argumentações satisfatórias aos itens 1,

5 e 7 sendo que os demais necessitam de melhores esclarecimentos

pelos motivos abaixo discriminados:

/•

Item 2 - Plantas baixas das estruturas e localização do que estão

expostos no projeto;

O projeto em questão não apresenta de forma técnica as plantas

situacionais das plantas em escala da área do empreendimento, do

entorno, do projeto, das estruturas de instalações e apoio dentre

outras necessárias a análise do projeto.

Item 3 - Permanência de técnico durante a vigência do prazo de

desenvolvimento do projeto.

W Durante as reuniões de entendimento ficou acordado a

permanência de um técnico no projeto e não a visita uma vez por mês

do técnico responsável, necessitando da inclusão deste ponto no

projeto.

Item 4 - Cenários em relação as variações de preços apresentado pelo

mercado.
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fria.: U.2Í
Iproc.:£222^-l

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

Uma vez que o mercado comprador de tilápia no Brasil

apresenta variações no preço de compra do peixe inteiro de RS 1,90 -
aproximadamente o preço de produção em tanques-rede - a R$ 3,00,
torna-se necessário a inclusão de cenários e das estratégias que

serão utilizadas para fazer frente as demandas do projeto.

Item 6 - Planejamento do beneficiamento e da comercialização

Para fazer frente as necessidades do projeto foi acordado que

haveria inclusão da planta de beneficiamento e das estratégias de

comercialização para agregação de valor a produção.

Item 8 - Estatuto da cooperativa (minuta);

Há necessidade de inclusão deste ponto, uma vez que o

^ empreendimento de tanques-rede não utilizaria a associação de
pescadores existente, pelo fato de que nem todos pescadores serão

atendidos pelo projeto.

Item 9 Fundo reserva e Item 10 - inclusão dos salários no

planejamento.

Ambos os Itens fazem parte do acordo estabelecido entre a
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

ITAPEBI e a Associação de Pescadores, em que seria constituído um

fundo de reserva e que as indenizações pagas atualmente aos

pescadores seria repassados a Cooperativa durante os dois anos de

implantação do projeto.

Portanto, sugerimos enviar estas considerações à CGLIQ/DILIQ

para conhecimento e providências

í?

Mat , ,,,Tec Especializai iv

q_ Ci_ ^o4

MaíV 14433',W
bc Especial'

COOPE/CGRHP/í

à~-_-. é>\\// 2 / ^ >•
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cÈ^ f 05/l<f/oX

Maria NiMaAugusta Vieira Lehe
CawMnacaihGeral &Autmfcajao^

Uwe Gesiâo de Faunae R«. Raquete
Coordeiwlofa*ir8tSutis!ltuia+tet 684405
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMO Nü 097/2007 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA

Brasília, 24 de abril de 2007.

De: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Para: José Dias
Coordenador Geral de Recursos Pesqueiros

A/C dos Técnicos Ângelo Ramalho e Rogério Carvalho.

Assunto: Projeto Tanque-Rede àAssociação dos Pescadores de Salto da Divisa

Prezado Senhor,

1 Esta Coordenação vem conduzindo a possivel implantação de um projeto tanque-
rede no reservatório da UHE Itapebi à Associação de Pescadores do município de Salto da
Divisa/MG como forma de mitigação aos impactos causados pela instalação da usina;
2 Dessa forma, o engenheiro Ângelo Ramalho c o Zootecnista Rogério Carvalho,
dessa Coordenação, vêm prestando assistência aos direcionamentos do projeto. Assim sendo, foi
emitido o INFORME COOPE/CGREP Nu 024/07, dessa Coordenação sobre análise ao projeto
encaminhado pelo empreendedor, apontando 10 (dez) itens que deveriam ser mais bem
esclarecido: Tal Informe foi encaminhado ao empreendedor que respondeu com o documento
ITP-IBA-008/07, cópia em anexo.

3. Segue para análise, e logo que V. Sa. tenha resposta a respeito do exposto, favor
nos encaminhar para que possamos dar seguimento à questão. v

Atenciosamente, ^j^W^^fyJ %

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenado/de Energia Elétrica, Nuclear eDutos 1/iâ?Sf* a:-..-:.;. ••", y./.^fa

Rideci Farias. Memo Coope 24 04 2007
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Salvador, 17 de Abril de 2007
1TP-IBA-008/07

lNST,TUTO BRASILEIRO DO MEK> AGENTE EDOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
D,RETORIA PE LICENCIAMENTO EQUAUDADE AMBIENTAL ^ ^^
M^rS^Sa^SeareDutos :IBftM&;-

Assunto: Proieto de aquicultura em tanque-rede ^W^XX,

SenhorCoordenador:

- // - -

'A-

« h„H„ ao OFÍCIO N•083/2007-COEND/CGENE/DIL1C/1BAMA, de 15 de
^ de200Z , eessa Coordenação solicita esclarecidos sobre
Str-Tpi* *•** de pe.es "^de;ara^
colnidade de pescadores de Salto da Divisa, ,nd,cados no INFORME
COOPE/CGREP N, 024,07, datado de 15,02/2007, estamos env,ando em
anexo detalhes dos 10 (dez) tópicos abordados.

í

mente.

*jUá£ÍL
Carlos Mulas
Jiretor Presidehte

- ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIASA 3370-5424
-CEp 41.186 900 Salvador - Bahia w (0,'1) 33A) =*í.Av Edgard San.os. 300 - Narsndiba; CEP ^^^[ÕBohüO^
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ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS DO INFORME COOPE/CGREP-N:?O24/07

Projeto Tanque-Rede da UHE Itapebi

Questão 1: Detalhamento da produção e manejo de alevinos até 30 gramas.

Visando uma resposta rápida ao manejo, o primeiro estoque de alevinos será nos
tanques-rede de engorda com juvenis de maior porte, de peso médio entre 20 e 30
grama. Esses alevinos serão adquiridos em laboratórios específicos.

^ Considerando uma mortalidade de 10% nesta fase de engorda, e, prevendo
compensar essa perda, a densidade inicial será de 278 peixes/m3 e ciclo de 4 meses.
A produtividade média esperada será entre 1.800 e 2.250 kg de peixes/tanque-
rede/ano (considerando três cultivos anuais).

Quanto ao manejo de alevinos até 30 gramas, para cada unidade de 24 tanques-rede
de engorda final haverá 06 tanques-rede berçários, quantidade essa suficiente para
assegurar rotatividade na produção e garantir sempre o repovoamento da unidade dos
tanques de engorda com alevinos de maior tamanho, diminuindo assim o tempo de
engorda final. Os tanques berçários serão povoados com alevinos de peso médio
entre 5,0 e 10 gramas, tendo, portanto, características com menor risco de perdas no

Q, manejo, embora seja calculada uma mortalidade esperada em torno de 20%, o que
pode ser considerado normal.

Os alevinos entre 5,0 e 10 gramas serão engordados durante cerca de 45 dias, com

rações específicas e teor de proteína de 32%, o que se espera um peso médio
individual entre 25 e 35 gramas, quando serão transferidos para o viveiro de engorda
final. Essa transferência será feita através de puçás com malhas adequadas ao

tamanho dos alevinos, evitando emalhamento. Como os viveiros de engorda estão

próximos dos berçários, ou seja, fazem parte dos 24 TR de engorda final, o tempo de
manejo é o mínimo possível, proporcionando menor stress ao peixe.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandiba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax (71) 3370-5424
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Otanque-rede berçário tem as dimensões de 2,0m x2,0m x1,5m. Adensidade dos T-
Rberçários será de 1.389 alevinos/m3, representando um total de 8.334 alevinos em
cada T-R berçário (6,0 m3 x1.389 alevinos/m3 =8.334 alevinos).

Considerando uma mortalidade de 20%, durante o período na fase de berçário, a
quantidade de alevinos no final dessa fase seria de 6.667 alevinos (o que representa
uma densidade final de 1.111 alevinos/m3 no berçário).

Adensidade final nos T-R engorda será de 250 peixes/m3, totalizando 1.500 alevinos
em cada tanque-rede (6m3 x 250 peixes/m3). Como foi dito anteriormente, visando
compensar a mortalidade nessa fase - esperada em 10% -, a densidade de estoque

C para engorda será de 278 peixes por m3.

Omanejo dos alevinos na fase de berçário terá acompanhamento técnico direto, feito
por técnicos especializados contratados pela UHE Itapebi, conforme proposta
apresentada no projeto, além dos próprios associados que já terão tido treinamento
para todas as fases do cultivo contempladas no projeto.

Questão 2: Plantas baixas das estruturas e localização do queestão expostos no

projeto. 7

A área do projeto localiza-se entre as coordenadas 8.231.446N / 407.642E e
8.232.264N / 407.740E.

,-C*~~

O local dista 3,5 km do Centro dos Pescadores, situado na cidade de Salto da Divisa,
sendo o acesso via lago em 20 minutos de barco - doado pela Itapebi - com
velocidade média de 2,95 m/seg. O loca! é denominado pelos pescadores como

"pedreira".

Próximo ao ponto selecionado inicialmente para implantação dos tanques-rede, existe
uma pequena ilha de 1,71 hectares, identificada nos mapas cedidos pela Itapebi
Geração de Energia S/A como sendo a Ilha n° 5, que já é utilizada pelos pescadores de
forma precária como um ponto de apoio, inclusive com pequenas plantações de
subsistência.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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A vegetação da ilha é totalmente antropizada e predomina uma vegetaçSobrde^
gramínea, herbácea, sem presença de espécie do ecossistema nativo. Esta ilha deverá
ser utilizada como uma unidade de apoio ao cultivo e produção, com a construção de

um galpão para trabalhos diversos relacionados ao manejo e manutenção dos T-R,

depósito de insumos, abrigo para operadores do cultivo e uma pequena sala de

monitoramento e pesquisas. Poderá servir como base para implantação de passarelas

entre os conjuntos de tanques-rede (baterias).

Os desenhos, lay-out e relação de materiais estão identificados como: Desenho

Esquemático das Estruturas de Apoio ao Manejo de Culotivo, Descrição dos Materiais,

Modelo de Passarela para Manejo, Balsa de Despesca, Detalhe das Estruturas de

Passarela de Manejo e Lay-Out do Galpão de Apoio na Ilha 05.

Questão 3: Permanência do técnico durante a vigência do prazo de

desenvolvimento do projeto. 7

Tratando-se de um projeto que visa o desenvolvimento de uma comunidade a partir de

alternativas socioeconômicas compensatórias, é necessário que o planejamento

contemple outros segmentos que estejam inseridos diretamente na produção. Desta

forma, considerando os aspectos socioeconômicos, estão previstos cursos de

capacitação técnica operacional e administrativa, bem como comercialização e

sustentabilidade, de modo a alcançar os resultados esperados a partir da inclusão dos

beneficiários em várias etapas da cadeia produtiva.

Evidenciando o princípio da auto-sustentabilidade, com a inserção de temas

ambientais, o projeto prevê treinamento e acompanhamentos técnicos e administrativos

para que a sustentabilidade econômica, social e ambiental seja alcançada a médio e

longo prazo.

Desta forma, a mão-de-obra a ser utilizada será a dos 42 pescadores beneficiários do

projeto tanque-rede filiados à Associação dos Pescadores de Salto da Divisa/MG,

mediante treinamentos específicos e acompanhamentos.

Vale ressaltar que, até atingir a auto-sustentabilidade - prevista para ser obtida em até

dois anos -, com os integrantes dominando as diversas práticas envolvidas, a Itapebi

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandiba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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Geração de Energia S/A se responsabilizará pelos custos de implantação e operação ^^
do projeto - materiais, rações, assistência técnica no manejo e na comercialização,

treinamento e capacitação.

O projeto prevê assistência e acompanhamento técnico durante um período de 12

meses a partir dos primeiros povoamentos para engorda e mais um ano para

consolidação da administração por parte da Associação. Durante esse período, a

coordenação do projeto estará fazendo as avaliações de mudanças de comportamento

e evolução para alcançar as metas pretendidas dentro dos prazos previstos. As

avaliações poderão ser realizadas por outros órgãos envolvidos no licenciamento,

mediante a aplicação de questionários ou indicadores socioeconômicos e ambientais.

A administração será exercida pelos próprios 42 beneficiários do projeto mediante a

criação de uma associação específica para tal fim e que funcionará com base em

critérios e normas contidas no seu estatuto. Os associados, após treinamento realizado

por profissionais específicos, elegerão um Conselho Administrativo. Este conselho

deverá ser composto por representantes da associação e da Itapebi Geração de

Energia S/A, sendo esses últimos em caráter temporário até que os próprios

beneficiários estejam aptos a gerir o empreendimento - a nível administrativo, técnico e

financeiro -, o que se estima o tempo de 2 anos.

A assistência técnica será prestada por profissionais contratados pela Itapebi, através

de visitas mensais à área do projeto, onde repassarão aos envolvidos as orientações

necessárias à implantação e desenvolvimento das atividades projetadas. Incluem-se

nesta assistência, treinamentos, cursos e capacitação em diversas etapas da cadeia

produtiva.

Questão 4: Cenários em relação as variações de preços apresentado pelo

mercado.

Hoje, o preço da tilápía inteira gira entre R$ 2,70 e R$ 3,00 - base estado da Bahia. As

negociações de preços podem variar de acordo com o mercado a ser coíocado,

tamanho do peixe, peso etc. O preço aqui coíocado é em função do peixe inteiro sendo

vendido no local de produção.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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F Grupo Neoenergia , ^t|c

Questão 5: Cronograma de Produção. ( ^t^~

0 Sistema de Unidades Produtivas de Piscicultura em Tanques-Rede a ser implantado
na Barragem de Itapebi será composto de 336 T-R de engorda e 84 T-R berçários,
totalizando 420 T-R.

Aunidade produtiva projetada é otanque-rede com dimensões de 2,0m x2,0m x1,5m,
correspondendo a 6,0 m3 de área cultivável.

O Sistema Produtivo é composto de 14 baterias de tanques-rede. Cada bateria possui
6 T-R berçários e 24 T-R de engorda. Adistância entre cada bateria é de 20 metros.

Cada bateria (30 T-R) ocupará uma área útil de 282 m2 (60m x 4,7m). Como serão 14
baterias, a área útil total a ser ocupada será de 3.948 m2.

Entre cada bateria haverá um espaçamento de 20 metros, o que ocupará uma área
total de 16.800 m2 (20m x60m x 14 baterias). Nesse caso, a área total a ser ocupada
pelo Sistema completo com os espaços entre tanques e entre as baterias será de
20.748m2.

Para uma relação de 1:8 entre a área ocupada pelas estruturas com seus
espaçamentos ea área a ser utilizada, será necessário requisitar uma área de 165.984
m2, aproximadamente 16,6 hectares, conforme disposto no Decreto N° 4.895, de 25 de

C novembro de 2003, e na Instrução Normativa Interministerial N° 06 de 31 de maio de
2004 da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República -

SEAP.

Como a bacia de acumulação da Barragem ocupa 62 km2 (6.200 hectares), a área total
a ser utilizada pelo sistema de unidades produtivas será correspondente a 0,267 %da
área total do reservatório da barragem.

Concepção do Sistema Produtivo e Princípios Administrativos:

O Sistema Produtivo é composto de 14 unidades produtivas (baterias), contendo cada
uma 06 (seis) tanques-rede berçários e 24 tanques-rede engorda, totalizando 30 T-R.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandiba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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Cada unidade será auto suficiente em alevinos para repovoamento, pois os JTOHg^^.
berçários ficarão na mesma bateria dos tanques de engorda, ou seja, cada unidãdT
terá seus tanques berçários.

Aquantidade de tanques-rede para cada bateria foi definida em função da mão-de-obra
dos 42 pescadores que irão trabalhar. Como o módulo que cabe para cada pescador é
composto de 08 tanques-rede de engorda e 2 tanques-rede berçários, cada unidade
produtiva (bateria de 24 T-R engorda e 6 T-R berçários) necessitará de 3 (três)
pescadores. Nesse caso, as 14 unidades x 3 pescadores totalizarão 42 pescadores,

quantidade esta exatados associados a serem beneficiados pelo projeto.

C- Pretende-se implantar 2 unidades produtivas (baterias) de tanques-rede a cada mês,
totalizando 60 tanques-rede por mês. A medida que forem implantadas as baterias, os

pescadores irão acompanhar todo o processo, havendo revezamento nas tarefas.

Ao final de 7 (sete) meses, todas as 14 unidades produtivas (baterias) já estarão

implantadas e a sua maioria devidamente povoada de forma planejada.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandiba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

"~---^^ Meses

Atividades ^*"---\
1o

mês

2°

mês

3o

mês

4o

mês

5o I
mês

6o

mês

7o

mês

8o

mês

9o

mês

10°

mês

11°

mês

12°
mês

1. Aquisição de barco
c/ motor e carreta de
transporte

X

2, Aquisição de
materiais para
demarcar área do
projeto

X

3. Limpeza da área
de apoio (ilha)

X

4. Construção do
galpão de apoio

X

S. Aquisição de
material para
construção de
passarelas

X

6. Demarcação da
área do projeto com
bóias de sinalização
e âncoras

X X

7. Construção de
passarelas de apoio
ao maneio

X X X X X X X X

8. Aquisição dos
equipamentos de
monitoramento e
maneio
9. Aquisição de 420
tanques-rede

X X X X

10. Aquisição de
utensílios de manejo
(balde, puçás,
luvas)

X X X X X X X

11. Montagem de 2
Unidades

Produtivas (60 T-R)
X X X X X X X

12. Aquisição de
2.526 kg de ração
empo

X X X X X X

13. Aquisição de
100.000 alevinos

(povoamento de 2
Unidades

Produtivas)

X X X X X X X X X

14. Povoamento de

2 U.P, (60TR)
X X X X X

15. Aquisição de
material para balsa
despesca

X

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandiba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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ANEXO DA ITP-IBA-008/07

CRONOGRAMA DEPRODUÇÃO - POVOAMENTO

Fia.: %l VI J
Proc.^^W

Rubr.:
MÍHf&J-* -o——*nL———/<W—rt*—t.i^_rVS

(equivalente aos primeiros povoamentos - acada mês, 2unidades produtivas (60 TR) serão povoadas)

Meses

Atividades

1o

mês

2o

mês

3o

mês

40

mês

5o

mês

5°

mês

7o

mês

1o Povoamento X

1o Povoamento X

1o Povoamento X

1o Povoamento X

1o Povoamento X

1o Povoamento X

1o Povoamento X

CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO - DESPESCA

(despesca seguindo período de povoamento)

Meses

Atividades

5o

mês

6o

mês

70 I
mês

8o |
mês

9o

mês

10°

mês

11°

mês

Despesca X

Despesca X

Despesca X

Despesca X

Despesca X

Despesca X

Despesca X

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandiba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424

8/18



N^



-w

Lê itdOebi ANEXO da itp-iba-oo8/07
f Grupo Neoenergia í;_,v /ls_$A.

':.• -XoMirf?
Questão 6: Planejamento do Beneficiamento e da Comercialização. ^^.

Para desenvolver essasatividades serão necessários treinamentos de pessoal para
qualificação. Para o manejo produtivo e suas rotinas diárias, todos os pescadores
serão treinados para executar as respectivas tarefas de alimentação e manutenção.

Quanto à comercialização o projeto prevê palestra que visa expor as diversas
formas de agregar valores ao produto: beneficiamento; evisceração; defumação;
salga; embalagem; fishburguer; aproveitamento dos subprodutos (vísceras, pele e

outros).

Aimplantação de unidade de beneficiamento somente se dará após a total absorção
das atividades inerentes ao projeto e a aceitação da atividade econômica em
produção de peixes em tanques-rede pelos pescadores beneficiados.

Questão 7: Metodologia de trabalho dos associados.

Como foi dito anteriormente, o Sistema Produtivo é composto de 14 unidades
produtivas (baterias), cada uma contendo 6 (seis) tanques-rede berçários e 24
tanques-rede engorda, totalizando 30T-R.

Considerando que 2 homens têm condições de operar e manejar cerca de 30
unidades de tanques-rede (24 T-R engorda e 6 T-R berçários), 3 pescadores
poderão realizar o manejo de maneira folgada com relação à disponibilidade de
tempo para outras atividades.

Os pescadores poderão se revezar em turnos e dias alternados, não impedindo de
realizarem suas tradições de pesca com rede.

Simulação do revezamento em uma Unidade Produtiva (bateria) de 30 TR (6
berçários e 24 TR de engorda):

Os três pescadores serão treinados especificamente para realizar manejos nos
tanques-rede berçários e nos tanques-engorda. Tendo em vista que os alevinos
que povoarão os berçários serão de peso médio entre 5e 10 gramas, torna-se

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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**** ' =Jmais fácil seu manejo com relação à resistência e a própria rusticTdWaa

espécie,

1o Dia de manejo:

Pescadores 1e2farão omanejo, enquanto que opescador 3ficará de folga
para desenvolver outras atividades extra projeto (trabalho particular e mesmo a
pesca tradicional).

2° Dia de manejo:

Pescadores 1e 3farão todo o manejo, enquanto que o pescador 2 entra em
folga.

3oDia de manejo:

Pescadores 2e3farão todo manejo, enquanto opescador 1entra em folga.
4o Dia de manejo:

Pescadores 2e1farão todo manejo, enquanto opescador 3entra em folga.
5o Dia de manejo:

Pescadores 3e1farão todo manejo, enquanto opescador 2entra em folga.
6o Dia de manejo:

Pescadores 3e2farão todo manejo, enquanto opescador 1entra em folga.
7o Dia de manejo:

Todos os três pescadores irão realizar o manejo e bíometria.

Obs.; Todas as atividades diárias serão acompanhadas por um técnico, oqual
dará toda assistência e aperfeiçoamento no treinamento aos pescadores.

Essa é uma das metodologias de trabalho dos associados que poderá sofrer
modificações e ajustes em comum acordo com os envolvidos, desde que não
comprometa a rotina diária do cultivo.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandiba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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Grupo Neoenergia

ANEXO DA ITP-IBA-008/07

REVEZAMENTO DE ATIVIDADES DE MANEJO

DIAS / PESCADOR 1o 2° 3o 4o 5o 6o 7o

Pescador 1 X X Folga X X Folga X

Pescador 2 X Folga X X Folga X X

Pescador 3 Folga X X Folga X X X

Obs.: Durante uma semana, cada pescador terá 2 dias de folga, sendo que em um dia, todos

os três irão trabalhar juntos.

Questão 8: Estatuto da Cooperativa.

Considerando que o princípio cooperativista requer um perfil e características

mínimas dos seus associados, e que os pescadores em questão ainda não possuem

o espírito de empreendedorismo diante da atividade proposta, faz-se necessário a

implementação inicial de um sistema de produção associativista, de modo a

introduzir e amadurecer a nova cultura de produção entre eles. Daí é que o sistema

de gestão deve ser construído juntamente com os pescadores e ser ajustado aos

princípios do associativismo.

O projeto não pretende implantar de início uma cooperativa, para que não se repita o

que vem ocorrendo em vários Estados de se criar tal instituição sem a mínima

preparação dos envolvidos. Por ser uma nova forma de produção entre os

pescadores, os quais não estão acostumados a trabalhar em associativismo, o

projeto pretende ir introduzindo as novas maneiras de produção através de

treinamentos, exemplificando com o próprio resultado do trabalho que diversas

etapas da cadeia produtiva só são alcançadas se desenvolvidas em conjunto.

O estatuto será estruturado a partir da consolidação do modelo de gestão escolhido

juntamente com os pescadores.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandiba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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MMÊ itapeDl ANEXO DA ITP-IBA-008/07
r Grupo Neoenergia

Questão 9: Fundo de Reserva.

0 projeto foi concebido de forma que a unidade produtiva destinada a cada

pescador seja auto-sustentável. Em razão do associativismo preconizado, os

associados deverão disponibilizar 5% da produção para constituição de um fundo de

caixa para fazer frente a imprevistos e incutir nos pescadores o princípio da

poupança. De qualquer maneira, esta é uma questão a ser discutida com os

associados que decidirão quanto à conveniência de existir e de como deve funcionar

o fundo de reserva.

Questão 10: Inclusão dos salários no planejamento.

Tendo em vista que o projeto visa a implantação de uma atividade econômica

empreendedora, e não uma alternativa de renda, os pescadores não serão

assalariados e sim empreendedores, evidenciando que terão um ganho.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Av. Edgard Santos, 300; Narandiba - Salvador/BA; Tel (71) 3370-5367; Fax: (71) 3370-5424
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Lê itapebi
J Grupo Neoenergia

ANEXO DA ITP-IBA-008/07

DETALHE DAS ESTRUTURAS DA PASSARELA DE MANEJO

jproc.:Jl>;»/7*!
<Rubr.: A^*^ '<

Linha d'água

Cinta de borracha
- Pneu usado -

Bombonas de 50 litros

0,60 m

Perfil das estruturas da passarela de manejo
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Lêitapebi
f Grupo Neoenergia

ANEXO DA ITP-IBA-008/07

LAY OUT DO GALPÃO DE APOIO NA ILHA 05
.-.•À-. A**Z> . •

10,00 m

Bancada de Biometria e Manejo

Área de trabalho

Depósito

- Ração -

Depósito

Materiais de

Manejo -

WCe

Banheiro

D

Para a sinalização e demarcação da área serão utilizadas bóias de plástico injetado
PEAD (Polietileno de Alta Densidade), com volume de 24 litros (alça de amarração
de cor amarela). Os cabos de long line são de cordas torcidas de Poliéster 12 mm
de diâmetro,

18/18

15,00m



-J

-J



c

C

SERVIÇO PÍUÍLICO FEDERAL
MIMSTÉRIO DO MEIO AMBIENl'E

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

Coordenação Geral de InTra-Estrutura de Energia l£lclrica
Coordenação de Energia Elélriea, Nuclear e Dutos

SCEN. Trecho 2. Cd. Sede do IBAMA. Bloco C. Brasília/Dl7. CEIJ: 70 S18-900
'['ciclone: 61 3316.1282. Fax: 61 3225.0564 - c-mail: anlonin horgesíííiliama.eov.bi-

Ofício nn %0 . 2008/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Ao Sr. Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Avenida Edgar Santos, 300 - Narandiba
CEP: 41186-900 - SALVADOR/BA

Fone: (071) 3370-5367 - Fax: (071) 3370-5424

Assunto: Adesão dos pescadores ao projeto de tanques rede.

Brasília. 28 de fevereiro de 2008.

Senhor Diretor,

Referenciando processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
encaminhamos anexo, as declarações referentes à adesão ou não adesão, dos pescadores ao
projeto de aquicultura em tanques-rede

Tendo em vista o significativo número de pescadores que não tem interesse em
aderir ao projeto, é necessário que o desenho do projeto seja readequado.

Solicitamos ainda que V. Sa. informe a esta COEND/DILIC, o mais rápido
possível, quais os encaminhamentos dados à questão.

Na oportunidade nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que
porventura se fizerem necessários.

Atenciosamente.

fjHÍJCM.'Vi'1 Vi.'.
i Pf^K-: :í .

ANTÔNIO CELSO JUNQUEIRA BORGES
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

CGENE/DILIC
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

Coordenação Geral de Inlra-Estrulura de Energia Elétrica
Coordenaçflo de Energia Klclriea. Nuclear c Dulos

SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA. Bloco C. Brasília/Dl". CLP: 70.HIK-9U0
Telefone: 61 3316.1282. Fax: 61 3225.0564 - e-mail: antemio.borgesdí1ibama.sov.br

Ofício n° li - 2008/COEND/CGENE/DTL1C/IBAMA

A&^>

Ao Sr. Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Avenida Edgar Santos, 300 - Narandiba
CEP: 411 86-900 - SALVADOR/BA

Fone: (071) 3370-5367 - Fax: (071) 3370-5424

Brasília, 28 de fevereiro de 2008.

Assunto: Projeto técnico de aquicultura em tanques rede.

Sr. Diretor,

Referenciando processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.
encaminhamos anexo, o informe COOPE/CGREP n°.149/07 acerca do projeto de aquicultura
em tanques-rede.

O Informe apresenta diversas considerações técnicas e solicita informações, as
quais são fundamentais para a implantação do projeto.

Pelo exposto, solicitamos a V. Sa. que encaminhe essas informações, a esta
COEND/DILIC, o mais rápido possível.

Na oportunidade nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que
porventura se fizerem necessários.

Atenciosamente,

enunde Anii'.; ; ischer
EhBOIUC/IBAMA
iJMfctentsl
.*»?15

ANTÔNIO CELSO JUNQUEIRA BORGES
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

CGENE/DILIC
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAI. "'™=--™-«.«--"*.r~r':"^;*'..;
MINISTÉRIO DO MITO \MBIENTE

INSTITUTO BR \SII.EIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATUR US RE\0\ A\ l-TS
Diretoria de Licenciamento Ambiemal

Coordenação Geral de infra-Li si lutara de Fnerisia F.liincíi
Cooidcnação Je F.nergi.i Flélrica. Nueleai c Diilns

SCFN. Tredio 2, Fd Sede do IBAMA. Bloco C. Hiasíliü/Dl-, CEP 70 Hlfi-VOO
Tciclone1 61 3316 12S2. I;ax 61 3225.0Í64 - e-mail. antonioborgcs!ií'iliaitiu gnv br

Ofício n° 453 - 2008/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 20 de maio de 2008.
Ao Sr. Carlos Mulas

Diretor Presidente

itapebi - Grupo Neoenergia
Avenida Edgar Santos, 300 - Narandiba
CRP: 41186-900 - SALVADOR/BA

Fone: (071) 3370-5367 - Fax: (071) 3370-5424
5 6 Mi-

Assunto: Renovação da Licença de Operação n° 291/2002- UHE Itapebi.

Senhor Diretor.

Referenciando processo de licenciamento da UHE Itapebi. solicitamos
informações quanto ao cumprimento, da condicionante 2.3 da Licença da Operação da UHL
Itapebi, em especial no que se refere ã elaboração do PACUERA (2.3. incorporar ao Plano
Diretor os seguintes itens: - não permissão da implantação de praia no reservatório: -
mancha de Floresta de caducifólia degradada e Floresta de caducifólia conseirada. bem
como as áreas próximas ao Córrego dos Guandos e a Ilha Marau: - a aprovação do plano
ambiental de conservação e uso do entorno dos reservatórios artificiais deverá ser
precedida da realização de consulta pública, sob pena de nulidade do ato administrativo,
na forma da Resolução CONAMA n" 09, de 3 de dezembro de 1987, daquilo que for
aplicável, informando-se ao Ministério Público com antecedência de trinta dias da
respectiva data).

A solicitação deve-se a estarmos em processo de análise da referida Licença
com vistas à sua renovação.

Na oportunidade, reiteramos as solicitações contidas nos Ofício n° 80. de 28
de fevereiro de 2008 (Adesão dos Pescadores ao Projeto de Tanques-rede) e Ofício ir 81. de
28 de fevereiro de 2008 (Projeto Técnico de Aquicultura em Tanques-rede) e. nos colocamos
à disposição para os esclarecimentos que porventurase fizerem necessários.

Atenciosamente.

ANTONIO-eELSO JUNQUEIRA BORGES
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos



•7

^J



PREENCHER COM LETRA DE FORMA AR
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOMF OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

\j
_[ I l_

ENDEREÇO / ADRESSE

CEP I CODE POSTAL CIDADE ILOCALITÊ UF

_L

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIÍMNACION NATUREZA DO ENVIO ,' NATURE DE LENVO!

fJJ PRIORITÁRIA/PRJORíT/líRE
r~l EMS

[ | SEGURADO / VALEUR DÉCL/IRÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR I SIGNATURE DU RFCr-PTPUR DATA DE RECEBIMENTO

DAIE DE LIVNANON

Artur Manuel Barroí
Rsn, 0B1S4-1

•QM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

N° DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR I ÓRGÃO EXPEDIDOR

Q

RUBRICAEMAT DOJ5MPREOABO/,..;. -lílriu
SIGMATVBEDE t-ãgBjJT Un IflK. tUfJB

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO IÂÍ>RÈSS'E b\fff^^ltít)ANS LE VífRS
- J524Ü2Q3-G

CARIMpffl»
^UIÇlpAbWi

.•'ÇIUBEAU DE DESTttJMoNw

06MPRítf»

IKi 186 mm



•-;. jf, ••-•-••- •;- }•: - -.'••.• ••;• '̂"••'- -

EB
AVISO DE

RECEBIMENTO

-...AWSCW07
AR HH ci í- 6 T 0 S '1 E íã 3cl

CORR€IO<
eREs%T O

'ÜAi^CJE^POSTríÉÊft-; / OATE DE DEPOT TENTATIVAS DE ENTREGA/ TENTATIVESDELIVRAISON

/ •/
/ / / / / /ucÍÉfritfcáá .ítfflAflíl,,,,=!=»,,™^„at-1$%W

: h ; h : h.

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE í WOM OU RAISON SOCIALE DE LEXPÊÜITEUR

I I 1

>i-..r'l_ L*i-i I "..— IV11— I l_IHIl_l J *^"VI k>LI nü^l. L3^.^..-M_l_ !_•!_ I_ J_-T \-LJl I ,-\/r'

_l í
ENDEREÇO PAKA I

I I l

'"" '^../.,UÍJ.C
EVOLUÇÃOI AQRh.SSt:

ç__™igitj$2A^3É.
-icriMrka.Wwi^rs.-iüEra-COrND

scENTíí-cho^-^.:.

1 ' "r "'.a.",' i"~" i • i i "

r-.L*L. ! - tí-üCÍJ

CIDADE ILOCALITÊ

í-Aliciar

-j j i_

BRASIL

O



\^,'

tX-^XX
SX-X XWrWi
'' r.-.-. ,vc:, >y~. -* -:

prõíòcõlo/ibama
Grupo Neoenerg.a DILIC/DIQUA

ITP-ÍBA-001/08 N°: 5^45 c
DATA CMX?08
RECEBIDO :Ç:0X\

Sr. Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA

COEND/CGENE/DILIC

Brasília - DF

Itapebi, 13 de Maio de 2008.

Assunto: Projeto Tanque-Rede

Prezados Senhores

Em resposta aos Ofícios 80 e 81/2008/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA datados
de 28/02/2008 e em atendimento ao INFORME COOP/CGREP 149/07 datado

de 03/12/2007, em que solicita esclarecimentos sobre alguns pontos do projeto
de criação de peixes em tanques-rede para a comunidade de pescadores de
Salto da Divisa, estamos enviando detalhes dos tópicos abordados.

(tem 02: Plantas baixas das estruturas e localização do que estão
expostos no projeto.

A área do projeto localiza-se entre as coordenadas 8.231.446 / 407.642 e
8.232.264/407.740.

O locai dista cerca de 3,54 km do Centro dos Pescadores (sede do município
de Salto da Divisa), e acesso via lago em 20 minutos, através de barcos, com
velocidade média de 2,95 m/seg, os quais foram doados pela Empresa Itapebi
Geração de Energia S/A. O local da implantação do projeto é denominado
pelos pescadores como Pedreira.

Próximo ao ponto selecionado inicialmente para implantação dos tanques-rede,
existe uma pequena Ilha de 1,71 hectares, que foi identificada nos mapas
cedidos pela Empresa Itapebi Geração de Energia S/A, como sendo a Ilha n° 5,
a qual já é utilizada pelos pescadores de forma precária como um ponto de
apoio, inclusive com pequenas plantações de subsistência.

A vegetação da Ilha é totalmente antropizada e predomina uma vegetação de
gramínea, herbácea, sem presença de espécie de ecossistema nativo. Esta
Ilha deverá ser utilizada como uma unidade de apoio ao cultivo e produção,
através da construção de um galpão para trabalhos diversos relacionados com
o manejo e manutenção, depósito de insumos, abrigo para operadores do
cultivo e uma pequena sala de monitoramento e pesquisas. Poderá servir com

4
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base para implantação de passarelas entre os conjuntos de tanques-rede
(unidades produtivas).

Informamos ainda que procederemos à elaboração dos projetos das estruturas,
o que incluirá as plantas baixas dos mesmos bem como todos os demais itens
necessários, tão logo tenhamos aprovado o projeto em questão.

Fotografias do local escolhido para implantação do Sistema Produtivo

Vista parcial da Ilha N° 5, local de implantação da unidade de apoio ao
cultivo e produção e vista do local de implantação dos Tanques-rede.

Coordenadas do Local: 8.231.446 / 407.642 e 8.232.264 / 407.740
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Item 03: Permanência do técnico durante a vigência do prazo de
desenvolvimento do projeto.

Toda atividade de produção econômica deve levar em consideração os demais
seguimentos que compõem a cadeia produtiva. Tratando-se de um projeto que visa
o desenvolvimento de uma comunidade a partir de alternativas socioeconômicas
compensatórias, é necessário que o planejamento contemple outros segmentos
que estejam inseridos diretos na produção. Desta forma, considerando-se os
aspectos socioeconômicos, é que estão previstos cursos de capacitação técnica
operacional e administrativa, bem como comercialização e sustentabilidade,
visando alcançar os resultados esperados, à partir da inclusão dos beneficiários em
várias etapas da cadeia produtiva.

Evidenciando o princípio da auto-sustentabil idade, com a inserção de temas
ambientais, o projeto prevê treinamento e acompanhamentos técnicos e
administrativos para que a sustentabilidade econômica, social e ambiental seja
alcançada a médio e longo prazo. Desta forma, a mão-de-obra envolvida no projeto
será dos próprios pescadores da associação beneficiada (Associação dos
Pescadores de Salto da Divisa - MG), mediante treinamentos específicos e
acompanhamentos.

Vale ressaltar que, até o projeto atingir a auto-sustentabilidade com os integrantes
dominando as diversas atividades envolvidas, a Empresa Itapebi Geração de
Energia S/A, se responsabilizará pelos custos de implantação e operação do
projeto (materiais, rações, assistências técnicas de manejo e na comercialização,
treinamentos e capacitações).

O projeto prevê assistência e acompanhamento técnico durante um período de 12
meses, com a permanência direta de um técnico especializado nesse projeto, a
partir da sua implantação e por mais um ano para consolidação da administração
por parte da associação. Durante esse período, a coordenação do projeto estará
fazendo as avaliações de mudanças de comportamento e evolução para alcançar
as metas pretendidas dentro dos prazos previstos. As avaliações poderão ser
realizadas por outros órgãos envolvidos no licenciamento, o que poderá ser através
da aplicação de questionários ou indicadores socioeconômico e ambiental.

A administração será executada pela associação dos pescadores de Salto da
W Divisa, através de critérios específicos, tendo por base as normas contidas no

estatuto de funcionamento. Os associados, após treinamento realizado por
profissionais específicos conforme previsto no projeto, elegerão um Conselho
Administrativo. Este Conselho deverá ser composto por representantes da
associação e representantes da Empresa Itapebi Geração de Energia S/A (técnicos
específicos), sendo esses últimos em caráter temporário, até que os próprios
beneficiários estejam aptos e capacitados a gerenciar e administrar o
empreendimento nas esferas administrativa, técnica e financeira, o que se estima
ocorrerá em tempo médio de 2 anos.

A assistência técnica será prestada por profissionais contratados pela UHE -
Itapebi, os quais estarão dedicados e disponíveis no local do projeto, onde
repassarão aos envolvidos, as orientações técnicas necessárias à implantação e
desenvolvimento das atividades projetadas. Incluídas nesta assistência:
treinamentos, cursos e capacitação em diversas etapas da cadeia produtiva.
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Item 04: Cenários em relação às variações de preços apresentados pelo '"'"
mercado.

Hoje, o preço da tilápia inteira gira entre R$ 2,70 e R$ 3,00 - base estado da Bahia.
As negociações de preços podem variar de acordo com o mercado a ser colocado,
tamanho do peixe, peso etc. O preço aqui colocado é função do peixe inteiro,
sendo vendido no local de produção. Vale ressaltar que, o programa federal da
CONAB - Compra antecipada, poderá ser inserido na etapa de comercialização,
tendo em vista que o programa, além de proporcionar um melhor preço do produto,
em especial aos característicos do PRONAF, torna-se mais uma alternativa para
essa etapa da cadeia produtiva Uma outra alternativa é a parceria com prefeituras
da região para aquisição do produto e distribuição na merenda escolar. A parceria
na busca de dar sustentabilidade à cadeia produtiva da tilápia é uma das formas
que pode assegurar o escoamento da produção e a conseqüente remuneração
justa à Associação.

Item 06: Planejamento do Beneficiamento e da Comercialização.

Para desenvolver essas atividades serão necessários treinamentos de pessoal
para qualificação. Para o manejo produtivo e suas rotinas diárias, todos os
pescadores serão treinados para executar as respectivas tarefas de alimentação e
manutenção.

Quanto ao beneficiamento está previsto no projeto, palestra que visa expor as
diversas formas de agregar valores ao produto. Beneficiamento; evisceração;
defumação; salga; embalagem; fishburguer; aproveitamento dos subprodutos
(vísceras, pele e outros). A implantação de unidades de beneficiamento se dará
após a total absorção das atividades inerentes e a aceitação da atividade
econômica em produção de peixes em tanques-rede.

É prematuro colocar uma unidade de beneficiamento antes da operacionalização
do projeto. Vale ressaltar que, a etapa de beneficiamento na cadeia produtiva
deverá ser a última tendo em vista que esta etapa da cadeia só pode ser
contemplada dependendo do comportamento do mercado. Sendo assim, faz-se
necessário colocar como planejamento posterior à implantação de uma unidade de
beneficiamento, o que não impede de apresentar ao IBAMA uma planta de unidade

/

^ de beneficiamento. i 7}
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DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO

PEIXE FRESCO

DIAGRAMA DE FLUXO DO PROCESSO

1ECEPÇÃO

LAVAGEI

SELEÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO

+
^CONDICIONAMENTO

DISTRIBUIÇÃO E

COMERCIALIZAÇÃO
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PRÉ-REQUISITOS NA ELABORAÇÃO DO PESCADO FRESCO

1. ÁGUA

2. GELO

3. EQUIPAMENTOS
4. ÁREAS DE RECEPÇÃO (suja) EDE MANIPULAÇÃO (limpa)
5. DEPÓSITO DE EMBALAGEM
6. EQUIPAMENTOS
7. DEPENDÊNCIAS PARA OS OPERÁRIOS

VL1L

LAYOUT OPERACIONAL DE UM ENTREPOSTO DE PESCADO FRESCO

ÁREA DE CIRCULAÇÃO EXTENSÃO DA COBERTURA - SALA DE

ÁREAOE CIRCULAÇÃO

LAVAGEM
DE CAIXAS

PLÁSTICAS
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DIAGRAMA DE FLUXO DE PRODUTO PETXE CONGELADO

RECEPÇÃO

LAVAGEM

INSPEÇÃO

PROCESSAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

CONGELAMENTO

GLACIAMENTO

ESTOCAGEM

EXPEDIÇÃO

PRE-REQUISITOS NA ELABORAÇÃO DO PESCADO CONGELADO

1. ÁGUA
2. GELO

3. EQUIPAMENTOS
4. FRIO INDUSTRIAL - CONGELAMENTO e ESTOCAGEM

5. EMBALAGENS

x^Xx
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SUGESTÃO DE UM "LAYOUT' OPERACIONAL PARA ELABORAÇÃO DE
PESCADO CONGELADO

REFERENCIAS

A - Huss, H. H. Garantia da Qualidade dos Produtos da Pesca - FAO Documento
Técnico sobre Pescas N° 334, Roma. FAO 1997, 176 P.
B - Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
RIISPOA, aprovado pelo decreto n° 1255, de 25-06-1962.
C - DIPOA/DPA - Estabelecimento Industrial de Pescado (em elaboração).

1Assessor Técnico do Serviço de Inspeção de Pescado e Derivados - SEPES /
L- DIPOA / MA - Brasília - DF .

Fonte: ITAL -Instituto de Tecnologia de Alimentos //Ij? •
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Item 08: Estatuto da Cooperativa i! ' ':

Para atendimento a este item, informamos que solicitaremos à Associação de
Pescadores de Salto da Divisa, MG, sua proposta de estatuto social para a
cooperativa e o encaminharemos como complemento a esta correspondência em
tempo oportuno. A Itapebi entende que, por se tratar de assunto interno aos
integrantes do empreendimento, este estatuto deverá ser elaborado pelos mesmos,
para o qual a Itapebi se prontifica a prestar assistência técnica, quando solicitada.

Itens 9: Fundo de Reserva e Inclusão dos salários no planejamento.

De acordo com a produtividade, o projeto em cada um dos módulos de cada
pescador, são auto-sustentáveis, porém, na qualidade de associado, eles deverão
disponibilizar cerca de 5% da produção para a associação como forma de fundo de
caixa. É uma questão a ser discutida com os própriosassociados que têm idéias de
como funcionará o fundo de caixa.

Tendo em vista que, o projeto visa a implantação de uma atividade econômica
empreendedora, e não uma alternativa de renda, os pescadores não serão

lw assalariados e sim empreendedores, evidenciando que terão um ganho mínimo e
que poderão aumentar suas rendas a partir da aquisição de novas unidades de
tanques-rede e de manejos e administração corretas em outras localidades.

Vale ressaltar que a atividade de criação de peixes em tanques-rede não é uma
fonte alternativa de renda e sim uma atividade econômica rentável, na qual várias
empresas de grande porte têm investido cada vez mais.

O processo de remuneração dos associados que irão participar do projeto poderá
ser feito até a primeira despesca, quando os mesmos terão seus lucros
constatados através de avaliações.

No mais, todos os termos do acordo firmado com a associação de pescadores
serão cumpridos pela Itapebi.

Adicionalmente, em relação ao questionamento específico relativo ao
posicionamento da Itapebi, expresso no Ofício 81/2008 supracitado, em relação à

C^ não adesãode parte dos pescadores abrangidos pelo Termo de Ajuste de Conduta
firmado entre a Itapebi Geração de Energia S/A, MPE com a interveniencia do
GADDH - Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa,
informamos que consideramos o Projeto Tanque Rede como o único a possibilitar
uniacompensação pelos danos sofridos. •• ?'

Ressaltamos que a proposta do Projeto Tanque Rede foi amplamente discutida
com o IBAMA e com os impactados, constituindo-se este Projeto na única
possibilidade de voltar a desenvolver suas atividades profissionais, em que o fruto
de seu trabalho seja o adequado para o seu digno sustento e o de sua família.

Assim sendo, entendemos que dos 40 (quarenta) beneficiários do Projeto, os que
não aderirem ao mesmo, implicitamente, deixam constância de que não dependem
dessa atividade para manutenção própria e de sua família e devem, desde já, abrir
mão dos pagamentos periódicos previstos no mesmo TAC (realizado de acordo
com o estoque pesqueiro observado no reservatório) em favor da Cooperativa a ser
formada para o desenvolvimento do projeto. J a
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Lembramos ainda que o objetivo do projeto é sanar o impacto à atividade pesqueira "
introduzido pelo empreendimento e que o pagamento puro e simples de
indenização não reparará o dano e acabará por ampliar o grau de dependência dos
impactados para com o empreendimento, ou favorecer pessoas que não
desenvolvem a atividade profissionalmente.

Enfatizamos que o objetivo da Itapebi é devolver a atividade profissional aos .
impactados e entendemos que o tanque rede é a única opção técnica disponível. s' "• "*~'

Em face do exposto, solicitamos, respeitosamente, que o IBAMA se manifeste
favoravelmente ao Projeto Tanque Rede para que possamos enviar nosso !
posicionamento ao MPE a fim de buscar a formalização do entendimento final para
o caso, após o que serão informados os que serão abrangidos pelo projeto.

Atenciosamente,

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Dino Rogério Padilha
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A.P.S.D
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISSA

CNPJ: 05.474.062/0001-17

RUA ODI BARREIRA, 210 - BAIRRO BARRO PRETO - FONE (33) 37251616
CEP: 39925-000 - SALTO DA DIVISA - MINAS GERAIS

Ofício nQ. 026/2008

Associação de Pescadores de Salto da Divisa
Solicitação Faz:

Prezado Senhor,
Antônio Celso gunquelra Borges.

Salto da Divisa, 26 de maio d

Vimos à presença de V.Sa., com a nossa cordial considen

respeito, solicitar desse conceituado Órgão IBAMA urna resposta do projeto de pisen

em salto da Divisa e da indenização dos pescadores que não a seita o progeto. Po

L^ passarão 5 anos e este projeto não sai.com todo respeito pedimos a intervenção de

que posa fazer este progeto sair do papel, pois perecíamos de uma colusâo. Definitivi

Contando com aquiescência da mesma aguardamos uma rei

satisfatória a nossa solicitação, e antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente.

Jorge Alexandre dos Santos
-M k_ Bt I l_ Q_lA l_ DL!

Ilmo.sr.

ANTÔNIO CELSO .ÍUNGÍJRfRA BORGES
COHDENADOftPJE ENKGrA ELÉTRICA NUCLEARE PUTO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN - Trecho 2. Edifício Sede do IBAMA, Bloco C
CEP 70818-900. Brasflia-DF

Fone (61) 3316-1282. Fax (61) 3235=0*145

Ofício n'VTü/2008/COEND/CGENE/DILIC7IBAMA

Brasília. 06 de junho de 2008.

Ao Senhor

Jorge Alexandre dos Santos
\m^ Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa

Rua Odair Bareira, n" 210. bairro Barro Preto, centro. Salto da Divisa/MG
Tel: (3.3)37251497 c tf• ?<i-f®&-QOO

i t1 í b

Assunto: Projeto de aquicultura em tanques-rede e indenização aos pescadores.

Senhor Presidente.

1. Referenciando Ofício n° 026 de 26 de maio de 2008, o qual solicita informações acerca dos
encaminhamentos dados à implementação do projeto de aquicultura em tanques-rede c
indenização aos pescadores que não tem interesse cm aderir ao projeto, estamos
encaminhando anexo cópia dos Ofícios n° 80-2008/ COEND/ CGFNE/ DIIJCV IBAMA.
81-2008/ COHND/ CüENE/ DILICY IBAMA. 153-2008/ COEND/ CGF.NF./ Dll K"
IBAMA e a respectiva resposta da Itapebi (Ofício 1TP-IBA-00I/0S).

t^. 2. Informamos ainda que já encaminhamos o Ofício ITP-IBA-001/08 à arca técnica de pesca do
IBAMA afim de que esta analise tecnicamente as considerações da Itapebi acerca do projeto.

3. Especificamente a respeito da indenização aos pescadores chamamos especial atenção á
posição da Itapebi expressa no reierido Ofício em seu item 9: Fundo de Reserva e Inclusão
dos salários no planejamento, e solicitamos que essa APSD se posicione à respeito.

íl Cl."

Atenciosamente.
.OJ 'X)

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL i,,.,...„ -., •-•• '•'

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN Trecho 2 Edifício Sede do Ibama - CEP 70818-900 - Brasília/DF

Memorando n°ic4 /2008-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 06 de junho de 2008.

Ao: Coordenador Geral/CGREP

Referenciando Informe COOPE/CGREP n° 149/07 de 03 de dezembro de 2007:o
qual solicita esclarecimentos acerca do projeto de aquicultura em tanques-rede proposto pela

í Itapebi Neoenergia, estamos encaminhando, anexo, o Ofício ITP-IBA-001/08 que responde aos
questionamentos apresentados.
Na oportunidade pedimos urgência na análise do referido documento posto que o mesmo é peça
importante para a renovação da Licença de Operação do empreendimento.

O. r. fe £. ii l

Atenciosamente, ÇS / _0jp_jIQm
mÇd^-

Antonip^Celso Junqueira Borges
Coorçjeííador de E. Elétrica, Nuclear.e Dutos

/ COEND/DILIC/IBAMA

\^_A

SCFM Trecho 02 - Setor de Clubes Esportivos Norte, Bloco "C" - Térreo, Ecí. Sede Tel [61) 316-1247, fax (61) ??5-0SMr ChP /ü-818 9UU. hrasilífi/ Oi .





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN - Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco C
CEP 70818-900, Brasília-DF

Fone (61) 3316-1282, Fax (61) 3307-1801

Ofício n0^^/ 2008 / DILIC / IBAMA
Brasília, .i.9 de junho de 2008.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Júlio Gonchorowski

Diretor de Unidades de Conservação de Proteção Integral
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade F ™O ,'-•" n (

/ SCEN Trecho 02, Bloco B, Brasília/DF £© QX '". ' ._,
^ Fone: (061) 3316-1163 ~~'' ^'-^

CEP: 70.818-900 feí—^^

Assunto: L.O. 291/2002 da UHE Itapebi - Cumprimento de Condicionante.

Senhor Diretor,

1. A Licença de Operação da UHE Itapebi, LO n° 291/2002, estabelece em sua condicionante
2.11. Dar continuidade ao Programa de unidades de Conservação, destinando os recursos a
REBIO do UNA/BA e a Mala Escura/MG.

2. O cumprimento dessa condicionante se dá através da implementação do Programa de
(^, Consolidação de Unidades de Conservação e é operacionalizado através de Termo de

Compromisso firmado entre a Itapebi Neoenergia e o órgão gestor dessas unidades de
conservação. Vale ressaltar que as ações do programa dependem diretamente das deliberações
e definições operacionais desse órgão gestor.

3. O Termo de Compromisso estabelece também que o órgão gestor deve tomar as medidas
necessárias no sentido de efetivar a utilização dos recursos financeiros disponíveis e
apresentar ao empreendedor anualmente e até setembro uma planilha orçamentária com a
previsão de desembolso.

4. O montante de recursos financeiros destinados à Rebio-Una/BA totalizam R$ 2.304.000,00
devendo estes serem totalmente aplicados na regularização fundiária da UC. Foram aplicados
até o momento, de acordo com os relatórios disponíveis, apenas RS 329.915,66, sendo o
motivo a não solicitação de recursos por parte do órgão responsável pela sua aplicação.

5. O montante de recursos financeiros destinados à Rebio Mata Escura/MG totalizam R$
5.737.600,00 (base novembro/02) e contemplam a elaboração de estudos referentes à criação
da UC, Piano de Manejo, regularização fundiária, implantação de infra-estrutura de proteção e
manejo e ainda, recursos para operacionalizaçào das atividades de proteção e manejo da UC
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durante dez anos. Até o presente, segundo os relatórios disponíveis, foram deseniboísados -gj
apenas R$ 180.405,81, sendo osaldo disponível de R$ 7.221.168,79 (base maio/GÒ^^^^íS

6. Pelo exposto e considerando que, muito poucas ações foram realizadas, a demanda pelos
recursos foi muito baixa, o Programa de Consolidação de Unidades de Conservação é de
suma importância para a proteção destes remanescentes de mata atlântica, as ações dependem
diretamente da capacidade do órgão gestor em operacionalizar os recursos financeiros
disponibilizados pelo empreendedor, é urgente definir um cronograma de execução para as
ações propostas que estabeleça metas e prazos e assim, dêem cumprimento à condicionante
2.11. nos termos estabelecidos pela Licença n° 291/2002.

Atenciosamente,

Vai

Diretor Substituto
ágata

ciamerito Ambiental
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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•ÜMINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA -?J
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAM^

SCEN Trecho 2 Edifício Sede do Ibama - CEP 70818-900 - Brasilia'DF

Memorando n°.{0íf /2008-COEND/CGENE/DILIC/1BAMA

Brasília. 06 de junho de 2008

Ao: Coordenador Geral/CGREP

Referenciando Informe COOPE/CGREP nD 149/07 de 03 de dezembro de 2007 o
qual solicita esclarecimentos acerca do projeto de aquicultura em tanques-rede proposto pela

^ Itapebi Neoenergia, estamos encaminhando, anexo, o Ofício ITP-IBA-001/08 que responde aos
questionamentos apresentados.
Na oportunidade pedimos urgência na análise do referido documento posto que o mesmo é peça
importante para a renovação da Licença de Operação do empreendimento.

Atenciosamente,

Antonip^Celso Junqueira Borges
Coordenador de E. Elétrica, Nuclear.e Dutos

COEND/DILIC/IBAMA

Vi^ma de 0;ívc;ra :k: rAme-Mb,
Cosríar.dgãííi^i-.xfj-.-^í.Bira.;;.- ,•••'>.; <-::-••• Cerzuna

PROTOCOLOÍCGREP

SCen Treclio 02 -Setor de Clubes Esportivos Norte, Bloco "C" - Térreo, Etf. Sede Tel (61) 316-1347, l-ax (61) 235 0^64. CH;,'h'.ã'lri =ÍDO.'r:i.^.!.n.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E FLORESTAS
COORDENAÇÃO GERAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO E GESTÃO DE FAUNA E RECURSOS PESQUEIROS

SCEN Av. L-04 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco "B" - Subsolo - CEP: 70818-900 - Brasília/DF

Cx. Postal: 09.870 - Telefone: (61) 316.1480/1481- Fax: (61) 316.1238- Emailcoordenacao.pesca.sede@ibarria qov.br

P..
Informe N° /COOPE/CGFAP

Brasília, 30 de junho de 2008.

Senhor Coordenador,

O presente informe trata da solicitação de análise da
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, através do Memo n° 104/08, sobre o envio de
esclarecimentos enviados pela Empresa ITAPEBI através do Ofício n° ITA-IBA
001/08, no que se refere a solicitação desta Coordenação, através do Informe n°
149/07, de 03 de dezembro de 2007, de esclarecimentos em relação ao projeto
de implantação de tanque-redes na UHE de ITAPEBI, como forma de atender aos
pescadores atingidos com a conclusão do empreendimento.

Ao analisarmos o documento, constatamos que a Empresa apresentou as
informações que foram solicitadas de forma adequada, atendendo as solicitações
de esclarecimentos emitidos por esta Coordenação.

Portanto, sugerimos enviar à COEND/CGENE/DILIC, a informação de que
o projeto apresentado pela Empresa ITAPEBI atendeu as condições
estabelecidas para implantação do projeto tanque-rede através das modificações
apresentadas pelo empreendedor.

É o informe.

*: :a,. 2-.. rj^_3Ai N
^^r-X^'>L^L^A^iK-^

k CQ£W jCGtttt/D! UC

PROTOCOLO/IBAMA

D1UC/DIQUA

Ne; 7.660

DATA:^5^7 /08
RECEBI?

f,

CSMSraçaí&rai ile Autabaçào de Um b
| Gasl*i<fc Fama eRecPesquemos

CoeiUíriMBEfGetS Subsfflita -Uai. 684405
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE ' """

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

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

SCEN. Trecho 2. Ei Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF, CEP: 70.818-900
Telefone: Gl 3316.1290. Fax: 61 3307.1801 -e-mail antoiiio.borges@ihania.gov.br

Ofício n°33S~- 2008/COEND/CGENE/DIUC/IBAMA

Brasília, 08 de julho de 2008.
Ao Sr. Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Avenida Edgar Santos, 300 - Narandiba
CEP: 41186-900 - SALVADOR/BA

Fone: (071) 3370-5367 - Fax: (071) 3370-5424

Assunto: Projeto técnico de aquicultura em tanques rede.

Sr. Diretor,

Referenciando processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
encaminhamos anexo, o Informe n° 89/COOPE/CGFAP-2008 que aprova o projeto de
aquicultura em tanques-rede, encaminhado através do Ofício ITP-IBA-001/08.

Assim sendo, solicitamos a V. Sra. que providencie a implantação do referido
projeto, o mais rápido possível.

Na oportunidade nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que
porventura se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ANTÔNIO CELSO JUNQUEIRA BORGES
Coordenado^üe Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

CGENE/DILIC/IBAMA
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Oficio de N°35
Salto da Diviso-MG/8/7/08

A sua senhoria.

Sr, Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de energia elétrica nuclear e duto,
Assunto. Projeto tanques redes

No âmbito do processo das, negociaçàos, e de implantação do projeto de
pisicutura tanque no reservatório da itapebi Geração de energia S.A. no

<w município de salto da divisa/MG solicitamos deste órgão. Competente
O IBAMA mais de talho sobre os valores dos salários renvtdicados pelos
pescadores. Onde ao receber este ultimo relatório enviado pela a in presa
Itapebi e o TBAMA. Nâo esta definidos quantos salário são, onde
solicitamos dois salários mensais por uin ano, referente á quantidade de
tanques. Vale lembra que a ponas 10 quer o projeto, mas quaremos saber a
quantidade de tanque que será implantado. Referente o transporte para
levar o pescado para os mercados, não foi sitado em momento algum um
veiculo para transportar o produto ate os mercados. Com relasão ao entre
posto, a o ficar definidos por completo. A implantantacão do projeto.

aoiiçiramos que a construção comece imediatamente, ao mesmo tempo.

Solicitamos uma resposta o mais urgente silve para podermos finaliza este
proseso, solicitamos ainda que nos responda o mais rápido possível. Via

r fax Semais para o momento, cantamos com a compreensão deste órgão
competente o IBAMA. E nos colocamos a disposição

Atenciosamente Associação dos Pescadores de salto da Divisa/MG

., „__ „ „ . „ __j___

0107- "*
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A sua senhoriaA sua ^ciiiiu. i" _

Sr Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de energia elétrica nuclear eduto.
Assunto. Projeto tanques redes

No âmbito do processo das, M?^^s'* Í^^OTer^a S.A. no
pisicutura tanque no reservatório da itapcbjGwM Competente
Lnicipio de saho da divisaWG^&*peto.
OIBAMA mais de talho sobre os valores^^^^ peia _in presa
pescadores. Onde ao receber este ultuno«^^sao, onde
itapebi eoIBAMA. Não esta^^^X^*̂ ^*
solicitamos dois salários mensats por um ™°J* mas quaremos saber a
ianques. Vale lembra que apenas 10 quei° P^ ^0tran5porte para
quantidade de tanque que será ™P^^;rT etn momento algum um
levar opescado para os mercados, não loi snaa ^ ^^ a0 entre
veiculo para transportar oproduto f » "JXitontaçto do projeto,posto, aoficar definidos por completo. Atmpianwn v

Solicitamos que aconstrução comece ^^^^p^S toto este
Solicitamos uma resposta omais urgente silve par p ^ ^
proseso, solicitamos ainda que nos «^°£^U> deste órgãoL Semais para omomento, cantamos com^»en
competente oIBAMA. Enos colocamos a^^eaSttMfibWMfi

Atenciosamente VinrhQ^"PwJ>doregiS£fflB "^

Jorge Alexandre dos santos
presidente
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS HENOVÁVKIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
Coordenação de Energia Rlétrica, Nuclear c Dutos

SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C. Brasil ia/DF, CEP: 70.818-900
Telefone: 61 3316.1290, Fax: 61 3307.1801 -e-mail: antonio.borges@ihania.gov.hr

Ofício n°7SS- 2008/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 10 de julho de 2008.
Ao Sr. Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Avenida Edgar Santos, 300 - Narandiba
CEP: 41186-900 - SALVADOR/BA

Fone: (071) 3370-5367 - Fax: (071) 3370-5424

Assunto: Solicitação de informações sobre o projeto de aquicultura em tanques rede.

Sr. Diretor,

Referenciando processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
encaminhamos anexo, o Ofício APSD n°35 de 08/07/2008 o qual pede esclarecimentos acerca
do projeto de aquicultura em tanques-rede e indenizações pecuniárias pagas aos pescadores.

Assim sendo, solicitamos que nos sejam encaminhados os subsídios necessários à
preparação de resposta desta COEND/IBAMA à APSD.

Tendo em vista a natureza dos esclarecimentos pedidos, e ainda, afim de evitar que
permaneçam quaisquer dúvidas, solicitamos que as informações a serem encaminhadas sejam
elaboradas com o máximo de clareza e detalhamento possível.

Na oportunidade nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que
porventura se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ANTÔNIO GÉLSO JUNQUEIRA BORGES
Coordenado/ae Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

Coordenação Geral de Infra-Eslnitura de Energia Elétrica
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear c Dutos

SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF, CEP: 70.818-900
Telefone: 61 3316.1282, Fax: 61 3225.0564 - c-niail: anton io.horges@ihaina.gov.br

Oficio n°r,\i_r- 2008/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 11 de julho de 2008.
Ao Sr. Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Avenida Edgar Santos, 300 - Narandiba
CEP: 41186-900 - SALVADOR/BA

Fone: (071) 3370-5367 - Fax: (071) 3370-5424

\^ Assunto: Renovação da Licença de Operação n° 291/2002 - UHE Itapebi.

Senhor Diretor,

Referenciando processo de licenciamento da UHE Itapebi, reiteramos o Ofício
n° 153-2008 / COEND / CGENE / DILIC / IBAMA o qual solicita informações quanto ao
cumprimento, da condicionante 2.3 da Licença da Operação da UHE Itapebi, em especial no
que se refere à elaboração do PACUERA (2.3. Incorporar ao Plano Diretor os seguintes
itens: - não permissão da implantação de praia no reservatório: - mancha de Floresta de
caducifólia degradada e Floresta de caducifólia conservada, bem como as áreas próximas ao
Córrego dos Guaridos e a Ilha Marau; - a aprovação do plano ambiental de conservação e
uso do entorno dos reservatórios artificiais deverá ser precedida da realização de consulta
pública, sob pena de nulidade do ato administrativo, naforma da Resolução CONAMA n° 09,
de 3 de dezembro de 1987, daquilo quefor aplicável, informando-se ao Ministério Público
com antecedência de trinta dias da respectiva data).

/ A solicitação deve-se a estarmos em processo de análise da referida Licença
com vistas à sua renovação.

Atenciosamente,

ANTÔNIO CELSO JUNQUEIRA BORGES

Coordenadora Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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1TP-IBA-002/08

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

Ne: 8.772 <. •

DATADO Q^TÓS
RECEBIDO^ •

A Sua Senhoria o Senhor

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis- IBAMA
COEND/CGENE/DILIC

Brasília - DF

-—~«ã*? - \

\ Kuhi.

Itapebi, 18 de julho de 2008.

Assunto: Renovação de Licença de Operação n° 291/02 - UHE Itapebi

Prezado Senhor

Em resposta ao Ofício n° 153-2008/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA datado de
20/05/2008, em que solicita esclarecimentos sobre cumprimento da condicionante 2.3
da licença supracitada, temos a informar que a comprovação do cumprimento desta
condicionante foi enviada ao IBAMA, através da carta ITP-IBA-028/03, encaminhada
aos cuidados do Dr. Nilvo Luiz Alves da Silva, em 14 de julho de 2003.

Naquela carta, a Itapebi Geração de Energia S/A apresentou a V.Sa. o relatório
complementar ao Plano Diretor Integrado ao Meio Ambiente já contemplando as
determinações da condicionante no tocante às inclusões da "não permissão da
implantação de praias no reservatório" e das "manchas de floresta de caducifólia
conservada, bem como as áreas próximas ao Córrego dos Guaridos e a Ilha de Maraú".

Foi enviado, juntamente com a correspondência mencionada, o relatório das consultas
públicas realizadas em cumprimento à Resolução CONAMA n° 09 de 03 de dezembro
de 1987.

Em relação aos questionamentos relativos aos ofícios 80 e 81, de 28 de fevereiro de
2008, informamos que ambos foram respondidos através da carta ITP-IBA-001/08,
enviada a V.Sa. em 13 de maio de 2008, para a qual solicitamos confirmação do
recebimento.
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Sem prejuízo do exposto, aproveitamos esta oportunidade para enviar cópia dos
documentos acima referidos.

Assim sendo, reiteramos, respeitosamente, ao IBAMA manifestar-se favoravelmente à
renovação da licença de operação da Usina Hidrelétrica de Itapebi.

Atenciosamente,

Dino Rogério Padilha
Gerente
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Salvador, 14 de Julho de 2003
ITP-IBA-028/03

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

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Ai Dr. Nilvo Luiz Alves da Silva

Diretor

Assunto: Condicionante 2.3 da LO 291/02

Senhor Diretor:

Dando continuidade ao processo de licenciamento do AHE Itapebi, apresentamos a seguj; informações
sobre o cumprimento do Condicionante 2.3da Licença de Operação n,° 291/02, expedida poreste Instituto
em 12 de dezembro de 2002.

Condicionante 2.3: Incorporar ao Plano Diretor os seguintes itens:

• não permissão da implantação de praias no reservatório.
• mancha de Floresta de caducifólia degradada e Floresta de caducifólia

conservada, bem como as áreas próximas ao Córrego dos Guaridos e a Ilha
Marau.

• a aprovação do plano ambiental de conservação e uso do entorno dos
reservatórios artificiais deverá ser precedida da realização de consulta pública,
sob pena de nulidade do ato adimistrativo, na forma da Resolução CONAMA n.°
09, de 3 de dezembro de 1987, naquilo que for aplicável, informando-se ao
Ministério Público com antecedência de trintadias da respectiva data.

Esclarecimento: "Em atendimento ao que fora requerido nos dois primeiros sub-itens (nãopermissão de
praias e inclusão de manchas de floresta e áreas do córrego dos Guaribas e ilha do
Maraú), foi elaborado relatório complementar ao Plano Diretor, cuja cópia
apresentamos em anexo. Em relação ao terceiro sub-item informamos que à épocade
elaboração do PDIMA foram realizadas consultas públicas nos quatro municípios
diretamente afetados pelo empreendimento, conforme descrição e atas apresentadas
no relatório Consultas Públicas, também em anexo."

;:ülicitamos, portanto, a aprovação do Plano Diretor Integrado ao Meio Ambiente do AHE Itapebi.

Atenciosamente,

Carlos Mulas Orosa

Diretor Presidente

Anexos.; Relatório Complementar do Plano Diretor Integrado ao Melo Ambiente doUHE Itapebi;
Relatório Consultas Públicas.

Av. EtfgadSantos, 300-BI. A4.1*andar-Narandiba-CEP 41.186.900-SalradorBahiaS[0ri)37O-S367 Fax (071)370-5424
CNPJ - 02.397.0eOJ0001-96
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i PROTOCOLO/IBAMA

APSD - Associação de Pescadores de Salto da Divisa, MG DILIC/DIQUA
Att.: Sr. Jorge Alexandre dos Santos - Presidente N~- j^^c-
Rua Odi Barreira, 210 - Barro Preto I1ATA$%(Ç(0 10»
Salto da Divisa, MG . RECEBI!

C_ Itapebi, 28 de Julho de 2008.

Ref.: Resposta ao Ofício 03572008

Prezado Senhor,

Em resposta ao seu ofício em epígrafe, a Itapebi Geração de Energia
informa que se encontra à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas

w relativas ao Projeto Tanque-Rede.

Por envolver assunto tratado no Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), datado de 25.11.2002, a Itapebi solicita que o convite seja
estendido também aos seus demais signatários, ou seja, o Grupo de
Apoio e Defesa dos Direitos Humanos (GADDH) e o IBAMA. Para facilitar,
estamos copiando essas duas instituições nesta resposta.

Assim, solicitamos que a reunião seja coordenada e agendada com os
demais interessados, juntamente com a Itapebi e MPE/MG com adequada
antecedência para que possam todas, as partes enviar representante à
reunião, na forma de sua solicitação.
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Reiteramos que, em nome da produtividade dos trabalhos, participasse
dessa reunião, além de V.Sa., representantes do segmento contrário ao
Projeto Tanque-Rede.

Atenciosamente,

c.c.:

Itapebi Geração de Energia S/A
Dino Rogério Padilha

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA - COEND/CGENE/DILIC

Att.: Sr. Antônio Celso Junqueira Borges
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C
Brasília, DF
CEP: 70.818-900

GADDH - Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos
Praça Natalino Peixoto 100,
Salto Da Divisa, MG
CEP: 39925-000
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MIMSTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECl RSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambienta!

Coordenação ücral de InIra-Estrutura de Energia Elétrica
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear c Dutos

SCEN. Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA. Bloco C. Brasiba/DF, CEP' 70.818-900
Telefone: 61 3316.1290, Fax: 61 3307.1801 - c-mail: antonio.borgcs(íf)ibama.gov.br

Ofício n0£}>- 2008/COEND/CGENE/DILiC/IBAMA

Brasília, 10 de julho de 2008.
Ao Sr. Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Avenida Edgar Santos, 300 - Narandiba
CEP: 41186-900 - SALVADOR/BA

Fone: (071) 3370-5367 - Fax: (071) 3370-5424

Assunto: Reitera solicitação de informações sobre o projeto de aquicultura em tanques
rede.

...--J'

Sr. Diretor,

Referenciando processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi, reiteramos as
solicitações contidas no Ofício n°138 - 2008 / COEND/CGENE/DILIC/IBAMA esclarecendo
que os Ofícios ITP-IBA-001/08 e ITP-IBA-002/08 não detalham nem esclarecem ponto a
ponto as informações solicitadas e, por este motivo, não atendem a demanda apresentada pela
ASPD em seu Ofício n°035 de 08/07/2008.

Assim sendo solicitamos, novamente, que nos sejam encaminhados os subsídios
necessários à preparação de resposta desta COEND/IBAMA à APSD.

Tendo em vista a natureza dos esclarecimentos pedidos, e ainda, afim de evitar que
permaneçam quaisquer dúvidas, solicitamos que as informações a serem encaminhadas sejam
elaboradas com o máximo de clareza e detalhamento possível.

Na oportunidade nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que
porventura se fizerem necessários e informamos que o atendimento da presente solicitação é
uma das condições indispensáveis para a renovação da L.O. 291/2002.

Atenciosamente.

ANTÔNIO Oráo JUNQUEIRA BORGES
Coordenadot>de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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ASSCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA
CNP.T: 05.474.662/0001-17

RUA ODI BARREIRA2lOBARRIO BARRIO PRETO TLF (33)37251616
CEP: 39925-000 SALTO DA DIVISAS MINAS

A sua senhoria.

Sr, AntônioCelso Junqueira Borges
Assunto. Projeto tanques redes

No âmbito do processo das, negociaçãos, e de implantação do projeto de
Ç* pisicutura tanque rede no reservatório da Itapebi Geração de energia S.A.

no município de salto da divisa/MG venhamos respeitosamente Solicitamos
este Órgão competente o IBAMA.
Para reunirmos juntamente com a empraza ITAPEBI o Ministério publico
dacomarca de jacinto /MG Como reza o TAC. A reunião estará agendada
para 25/8/2008. As 10: hor da manhân no centro comunitário do Bário vila
união em Salto da Divisa /MG. Semais para o momento dês de já
comtamos com a premência de vossa Senhoria.
A tenciosamente.

&&aí«/C.
Jorge Alexandre dos santos

presidente
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RUA ODI BARREIRA210BARRK) BARRIU PRETO TLF (33)37251616
CEP: 39925-000 SALTO DA DIVISAS MINAS
GERAIS

Oficia de KT°40
Salto da Diviso-MG/11/8/08

A sua senhoria,

Sr. Dortor Bruno Medei.ro Jardim
Assunto. Projeto tanques redes

No âmbito do processo das, negociação», e de implantação do projeto de
pisicutura tanque redes no reservatório da itapebi Geração de energia S.A.
no Município de salto da divisa/MG respeitosamente venhamos
Solicitamos o Ministério Publico.

Dr.Burno Cessar Medeiro Jardim.

Para reunirmos juntamente com a empraza ITAPEBI o Ao mesmotenpo
estamos solicitando a presencia da do IBAMA. Como reza o TAC. A
reunião estará agendada para 25/8/2008, As 10: hor da manhãn no centro
comunitário do Bárrio vila união em Salto da Divisa /MG. Semais para o
momento dês de já comíamos com a premência de vossa excelência.
A rendosamente.

Jorge Alexandre dos santos
presidente
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ITP-IBA-005/08 DATA^Ü/Jjoa
Ao
Sr. Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA
COEND/CGENE/DILIC
Brasília - DF

RECEBIDO:!

Itapebi, 15 de agosto de 2008.

Assunto: Projeto Tanque Rede

^ Prezados Senhores:

Em resposta ao seu ofício n° 277-2008/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA
onde reitera solicitação de detalhamento de informações sobre o
projeto de piscicultura em tanques rede e indenizações pecuniárias a
serem pagas aos pescadores, temos a esclarecer os seguintes
pontos:

1. Aos pescadores participantes do projeto a Itapebi intenciona
manter a forma atual de indenização até a primeira despesca,
como tratado no projeto, conforme detalhado nos itens
seguintes. Estas indenizações terão por base os critérios atuais
estabelecidos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
aplicável e seus aditivos sem, no entanto, considerar a
população de peixes no reservatório uma vez que os
beneficiados estarão desenvolvendo atividades relacionadas ao
projeto sem poder exercer a atividade de pesca extrativista.

í 2. Lembramos que TAC prevê indenizações progressivas
dependendo do volume de peixes no reservatório, porém, para
este fim, a Itapebi manterá o pagamento no limite máximo
estabelecido independente do volume medido, ou seja, a
Itapebi pagará através de cheque administrativo
trimestralmente a indenização referente aos três meses
subseqüentes no valor máximo atualizado.

3. As indenizações serão pagas seguindo os mesmos critérios
atuais, ou seja, (a) não serão devidas durante o período de
defeso da atividade pesqueira (piracema); (b) os pagamentos
serão realizados de forma adiantada contemplando os três
meses posteriores. Assim, serão pagas em (l)fevereiro
contemplando março, abril e maio; (2) mato contemplando
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junho, julho e agosto e; (3) agosto contemplando todos os
meses seguintes até o início do período de defeso.

4. Atualmente, esta indenização está fixada em R$419,64 por mês
por pescador beneficiado tendo como valor base o custo de
R$5,00 por quilograma de pescado. Está em curso negociação
avançada para atualização deste valor para R$5,44 o que
levará a indenização ao valor de R$456,57, retroativo a Io de
julho de 2007 com reajustes anuais tendo como base a
variação do IGP-M apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Além
disso, a indenização terá reajustes anuais de acordo com a
variação do mesmo índice.

5. Em relação ao questionamento sobre o transporte do pescado,
informamos não está previsto no projeto o fornecimento de
veículo de transporte ficando a cargo cooperativa a definição de
forma de transporte do pescado.

6. Em relação à redução da quantidade de beneficiados pelo
(^ projeto a partir da manifestação de não-adesão expressada por

alguns dos representados no TAC, informamos que solicitamos
ao nosso consultor um estudo de impacto na viabilidade do
projeto face à redução do mesmo. Informamos que
manteremos este órgão informado sobre os resultados deste
estudo.

7. Ainda sobre a não-adesão, informamos também que a empresa
avaliará o estudo citado no item anterior antes de manifestar
seu posicionamento definitivo sobre a questão e fará conhecer
ao IBAMA tempestivamente sua decisão.

Colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas que
possam permanecer sobre o projeto.

Atenciosamente,

rAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Dino Rogério Padilha
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ITP-IBA-004/08

PR0TQC0L0/I8AMA

DILIC/DIQUA

N": 12694 . -

OfiTAÇOl JWOS
RECEBIDO: f\0^\

Ao

Sr. Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
Inst. Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais Renováveis - IBAMA
COEND/CGENE/DILIC

Brasília - DF

Itapebi, 15 de agosto de 2008.

Assunto: Renovação de Licença de Operação n° 291/02 - UHE Itapebi

Prezado Senhor

Em resposta ao Ofício n° 245-2008/COEND/CGEiME/DILIC/IBAMA datado de
11/07/2008, em que solicita esclarecimentos sobre cumprimento da condicionante
2.3 e referenciando as correspondências enviadas por esta empresa de número

i<—' ITP-IBA-023/08 e ITP-IBA-002/08, informamos que os documentos apresentados a
este órgão são, em sua totalidade, as evidências do Plano Diretor de Meio-
Ambiente elaborado por esta empresa para atendimento ao requisito e
apresentados tempestivamente a este órgão.

Face às conversações traçadas entre este órgão e a Itapebi, no sentido de
esclarecer o rea! teor dos planos solicitados e ainda de acordo com as providências
acordadas entre ambos, vimos através desta solicitar a este órgão que emita
Termo de Referência com os requisitos necessários para que a Itapebi faça a
adequação de seu Plano Diretor para atendimento das expectativas do IBAMA.

Considerando ainda que a Itapebi apresentou tempestivamente a este órgão, ainda
em 2003, o plano solicitado conforme seu entendimento e ainda que o mesmo foi
apresentado à época aos técnicos responsáveis pelo licenciamento do
empreendimento, o que demonstra o compromisso da empresa com as
determinações recebidas, solicitamos a este órgão a oportunidade de desenvolver
plano de ação para atendimento dos requisitos adicionais a serem indicados neste
mesmo Termo de Referência de forma que o processo de licenciamento possa
prosseguir sem prejuízo à empresa.

Em face do exposto, solicitamos, respeitosamente, que o IBAMA se manifeste
favoravelmente às solicitações aqui dispostas possibilitando a resolução dos itens
da Condicionante 2.3 da LO 291/02 da UHE Itapebi definitivamente e no menor
prazo possível.

Atenciosamente,

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Dino Rogério Padilha

n.:ir:- IIIFRE ETRILADEIT-PESI
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MPF
Ministério Público Federal

Procuradoria

da República
no Bahia

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N^: 10.413

DATA: <73l&3 im
RECEBIDO:

OFICIO 802/2008-GAB/EUN/AS

A Sua Senhoria o Senhor

ROBERTO MESSIAS FRANCO

Diretor de Licenciamento Ambiental - DILIC

SCEN, Trecho 2, ED. Sede do Ibama
CEP: 70.818-900 Brasília/DF

Eunápolls/BA,"2Z de rV^^ de.2008

Ref.: Procedimento Administrativo n° 1.14.000.OOO758/200O-13
(MA RESPOSTA, FAVOR FAZER REFERENCIA AO N° DO OFÍCIO E/OU DO PROCEDIMENTO)

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, e visando instruir o procedimento

administrativo em epígrafe, requisito a Vossa Senhoria informações objetivas acerca do

'cumprimento das condicionantes ambientais relativas ao licenciamento ambiental da UEA de

Itapebi/BA, consoante mencionado no item 4 do ofício 743/2005 CGLIC/DILIQ/IBAMA (cópia

anexa), devendo, ainda, prestar informações sobre o atendimento do empreendedor no que

atine aos ajustes apresentados ao Projeto Básico Ambiental, conforme Informação Técnica n°

68/99/IBAMA anexa.

Atenciosamente,

AnderWi VágrierTÍois4los-^ntos
PROCURADOR DA REPÚBLICA

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS

Rua Pau l.i no Mendes "Lima, n° 635, Centro, Kunãpol is/RA, CY.W (15.820-625
TeLefax (73.) 3261-57J 9

Analista Arnúiental
Matrícula 14397:98 -
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO <^-}-> /2005 CGLIC / D1LIQ / IBAMA

Brasília, ^. X de dezembro de 2005.
A Sua Senhoria, a Senhora,
Fernanda Alves de Oliveira

Procuradora da República
Rua Marquês de Paranaguá, 191 - Ed. Paranaguá - Centro, Ilhéus/BA
Fone: (73)3231-6902
CEP: 45.660-000

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezada Senhora,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Uma equipe técnica deste Instituto realizou vistoria no período de 19 a 22 de julho de 2005
com objetivo de colher anseios junto às comunidades afetadas pela implantação da UHE
Itapebi, instalada no rio Jequitinhonha. Foram realizadas reuniões com representantes da
comunidade local com vistas a verificar demandas que têmsido encaminhadas ao IBAMA;

02) No dia 31 de outubro de 2005 foi realizada, neste Instituto, reunião entre técnicos do IBAMA
e representantes da comunidade local para se discutir sobre os anseios colhidos junto à
comunidade quando da vistoria realizada no período de 19 a 22 de julho de 2005;

03) No dia 15 de dezembro de 2005 foi realizada visita a um Projeto Tanque-Rede em
Linhares/ES, com a presença dos pescadores de Salto da Divisa/MG, para que os mesmos
pudessem conhecer os procedimentos de produção de pescados utilizando tanque-rede, Tal
medida tem como objetivo sinalizara implantação de um projeto similar no reservatório da UHE
Itapebi à Associação de Pescadores do Município de Salto da Divisa, afetada pela implantação
da usina;

04) Este Instituto está trabalhando em um Parecer Técnico com andamento das condicionantes
bem como aos assuntos pertinentes ao Licenciamento Ambiental do empreendimento. Logo
que terminarmos, estaremos encaminhando a V. Sa.;

05) Segue o relatório da vistoria realizada no período de 19 a 22 de julho de 2005.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

MPF

PRM-Ilhéus-Bahia
2006.000018

VaíterA
Coordenador Geral de Licenciamento Ambienta PROCURADORIA DA REPÚBLICA

Ofício Procuradoria da República 22 12 2005
y

DATA HORA
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INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 68/99 - IBAMA/DCA/DEREL

Brasília-DF, 14 de setembro de 1999.

Assunto- Apresente Informação Técnica tem por objetivo apresentar os ajustes aos
Programas Ambientais propostos no Projeto Básico Ambiental - PBA referente a
UHE Itapebi considerados necessários no sentido de melhor mitigar e monitorar
os impactos decorrentes da implantação do empreendimento.

1. Quanto ao Projeto de Monitoramento Limnológico ede Qualidade da Água (atender no prazo
de trinta dias):
11 aumentar onúmero de pontos de amostragem a montante ea jusante do reservatório,
incluindo também os tributários do rio Jequitinhonha; e
1.2. estender o Projeto por toda a vida útil da Usina.

2. Quanto ao Projeto de Proteção das Margens eRecuperação de Áreas Degradadas (atender
no prazo de sessenta dias):
21 justificar a localização das unidades de manejo propostas no Sub-Projeto de
Recuperação Vegetativa das Margens do Reservatório.
22 detalhar o Programa de Fomento Florestal.
93 em todas as atividades que envolvam revegetaçâo, contemplar as espécies ameaçadas
foroteodas por lei que extern, ou existiram na região, como opau-bras.l (Caesa/pniaeS olacaranda^da-bahia (Daíbergia nigra), eacanela-sassafras (Ocorea pretiosa).
9a indicar as áreas dos tributários que serão contempladas com a recomposição de matasciarei^ estendendo também esta "ação às margens do rio Jequitinhonha ajusante da
barragem até a Rodovia BR 101.
25 o monitoramento das áreas revegetadas e recuperadas deverá se estender por, no
mínimo cincoranos, quando deverá ser reavaliada anecessidade de sua continuação.
26 Diferenciar os tratamentos a serem operacionalizados para cada tipo de degradação
existente particularizando aquelas decorrentes da obra.
27 Incorporar ações de recuperação das áreas degradadas das áreas diretamente afetadas,
tais com^caníeiro de obras, estradas de acesso, áreas de emprest,mo ede jazidas.

3. Quanto ao Projeto de Monitoramento eConservação da Ictiofauna (atender no prazo de
sessenta dias):
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32 Contemplar os tributários e trechos do rio Jequitinhonha a montante do reservatório no
monitoramento da "fase reservatório" do Sub-Projeto de Monitoramento da Icfiofauna
33 Implantar as estações de monitoramento da ictiofauna no mesmo local daquelas do
monitoramento limnológico ede qualidade da água, de maneira a permitir uma correlação de
dados.

34 Estender oSub-Projeto de Monitoramento da Ictiofauna por, no mínimo, três anos após o
enchimento do reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de sua
continuidade.

3.5. Apresentar justificativas técnicas que indiquem o papel da Estação de Piscicultura na
transposição de peixes pela barragem.
36 Apresentar um estudo de viabilidade gerencia! e econômica da operação da Estação dePiscara pela comunidade, demonstrando aautc-sustentabilidade da atividade, ao term.no
do terceiro ano de sua operação.
37. Avaliar a necessidade eapresentar proposta de resgate de peixes na fase de desvio do
rio (ensecadeiras) e após ofechamento da barragem.

4 Projeto de Monitoramento eResgate da Fauna (atender em cento evinte dias):
41 Selecionar as áreas que serão utilizadas na soltura dos animais resgatados e
translocadTs indicando suas localizações e caracterizando-as, inclusive quanto sua
capacidade de receber animais excedentes,
42 Detalhar os procedimentos operacionais da translocação e monitoramento das seis
espécies selecionadas, previstas para aFase 2do resgate de fauna, bem como analisar os
riscos, oscustos e os benefícios daoperação.
4.3. Considerar como prioritárias nas ações de resgate aquelas espécies da fauna
ameaçadas e protegidas por lei.
44 Definir e indicar as áreas prioritárias para o resgate.
4.5. Definir os critérios utilizados para soltura ou aproveitamento científico da fauna
resgatada.
46 Aoresentar a relação de instituições formalmente contatadas eamanifestação oficial das
mLmaTSSSa do interesse em receber material zoológico, incluindo especialmente, aquelas
do Estadoda Bahia e de Minas Gerais.
4.7. Corrigir ocronograma, de maneira que as ações de resgate se estendam ao período de
enchimento do reservatório.
48 Definir as áreas eonúmero de trilhas aserem implantadas no Monitoramento da Fauna
Terrestre e estender sua duração por, no mínimo, dois anos após o enchimento do
reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de sua continuidade.

5. Apresentar, no prazo de cento evinte dias, proposta detalhada de projeto para resgate da
flora das áreas que serão desmatadas.

6. Quanto ao Programa de Saúde Pública (atender no prazo de noventa dias):
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6.1. Identificar as espécies da fauna que sejam vetores e reservatórios de doenças
endêmicas.

reservatório,

proprietários rurais envolvidos.





SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

Cooiduuação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear c Dutos

SCEN. Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF, CEP: 70.818-900
Telefone-: 61 3316.1282, Fax;61 3225.0564 - e-mail: antonio.borges@ibama.gov.br

Ofício iOjít.- 2008/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 19 de setembro de 2008.
Ao Sr. Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Avenida Edgar Santos, 300 - Narandiba
CEP: 41186-900 - SALVADOR/BA

Fone: (071) 3370-5367 - Fax: (071) 3370-5424 ,q y Qo

Assunto: Adesão dos pescadores ao projeto de tanques rede.

'**"' Senhor Diretor,

isei

Jku,

Referenciando processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi, e resultados
da reunião ocorrida em Salto da Divisa/MG em 10/09/2008, encaminhamos anexo, as
declarações de não adesão dos pescadores de Salto da Divisa/MG ao projeto de aquicultura
em tanques-rede

Tendo em vista o não interesse dos pescadores em aderir ao projeto, solicitamos
que as negociações referentes às indenizações sejam efetivadas o mais rápido possível de
fonna a que possamos dar continuidade ao processo de renovação da Licença de Operação
para a UHE Itapebi.

Solicitamos ainda que V. Sa. informe a esta COEND/DILIC, quais os
encaminhamentos dados à questão.

Na oportunidade nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que
porventura se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ANTÔNIO CELSO JUNQUEIRA BORGES
Coordenadorae Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

DILIC/IBAMA
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DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS.
PORTADOR DO RG: M-715. 287 PESCADORES AFILIADOS

ASSOCIAÇÃO DEPESCADOR DE SALTO DADIVISA /MG NAÕ ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDE

DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.
AO MESMO TEMPO ACEITO A INDENIZAÇÃO,

POR SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

->*
/JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS

SALTO 11AI|^A
DOREGI

ISiuíí-

PRAÇA CR

Ç@°lfêtÍKHEClMENTO DE FIRMA

PROTOCOLO/IBAMA

DiLIC/DIQUA

DATA:^Y £o/0B
RECEBIDO: f |(J(

/.** X--./^

<

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DE NOTAS - SALTO DA DIVISA -MG

CNPJ: MMiffliOJM -klOfoíimiIm tem. 11 -CEf:33J2MM
RECONHEÇO por autenticidade a ts) firmais)

itidh —- —J£^L-

Dou fé Em testemurllio_
:>3»odaDMsaJ^0 t( da
Viciai

da verdade.
g_._ de Jíhg

_ i1- ,M"*fai4»4Mn!ní f>?Ho<ierfr> Araújo Santos
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DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA OPROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, FLÁVIO FRANÇA DE SOUZA
PORTADOR DO RG:M-1295546507.. PESCADORES AFILIADOS

ASSOCIAÇÃO DE PESCADOR DE SALTO DA DIVISA /MG NAÕ ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDE

DAITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A,
AO MESMO TEMPOACETTO A INDENIZAÇÃO,

POR SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

%ANi^ J.
<í> CJ <-^ .-w ,Q/y^-
FLAVIO FRANÇA DE SOUZA

mm,
SALTO Dl* r>n"S£.•

CEPmBfe-BECOWHECIM^ro DE FIRMA
-• ^P AMT 087#fA- *r

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DE NOTAS - SALÍO DA DIVISA-MG

CHPJ: I0MJS2.W1-J0 -Pfa Orasita tato, 11 - CEP: 35J2W0Q
RECONHEÇO par autenticidade y\%) firma js]

Salto da Otvt:

Oficial

LJÜauín Jíii fl?| Rogério
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DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, JOÃO ALVES DA SILVA.
PORTADOR DORG: M-5644478.. PESCADOR ATILADO ASSOCIAÇÃO
DE PESCADOR DE SALTO DA DIVISA /MG NAÕ ACEITO O PROJETO

DE PISICULTURA TANQUE REDE
DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.

AO MESMOTEMPO ACEITO AINDENIZASÃO,

POR SER VERDADE ASSINO APRESENTE DECLARAÇÃO

IC1MENTO DEFIRMA

A_MT 08789

Um Q>V/ c> sjq^s y v/o
JOÃO ALVES DA SILVA

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DE NOTAS - SALTO DA DIVISA - MG

CNPJ: aWWHOOOl-M -Pca Onwimbo Peixoto. 12 -CEP: 39.925-000
RECONHEÇO por autenticidade ajs] firma (s)

Doufé Emtesjemu.nh0.
Salta da Dlvls

Oficial

QCisüBuTíose
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DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, JOSÉ RODRIGUES SOARES.
PORTADOR DORG: M-5 298.242. PESCADOR AFILIADO ASSOCIAÇÃO
DE PESCADOR DE SALTO DA DIVISA /MG NAÕ ACEITO O PROJETO

DE PISICULTURA TANQUE REDE
DA ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA S/A

AO MESMO TEMPO ACEITO A INDEN1ZASÃO,

POR SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

_ ITODEFIftMâ

0879&

ÍJ-L
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JOSÉ RODRIGUES SOARES

RECONHECIMENTO
CARTÓWODENOTAS-SAL-ÍODADWISA.MG

Dou fé Emtes
Salto da DMia
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DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, HERALDO ALVES DOS SANTOS.
PORTADOR DO RG: M-7347661.. PESCADOR AFILIADO ASSOCIAÇÃO
DE PESCADOR DE SALTO DA DIVISA /MG NAÕ ACEITO O PROJETO

DE PISICULTURA TANQUE REDE
DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.

AO MESMO TEMPO ACEITO A INDENIZAÇÃO,

OR SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

;oto,T2

rJETEMNHEeOei«fiftlRHA

SS?5'".;t * '

ÍMI U.~7 l'íií/0
HERALDO ALVES DOS SANTOS

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DE NOTAS •SALTO DA DIVISA -MG

CNPJ: MM.19MM0 -Pi;! Ortwimbo Pmoto. 72 -CEP: 3942HQ0
RECONHEÇO por Autenticidade/a (si firma '

Dou fé-Em testemunho.
Salto da ütvl

Oficial .

• CTJU^Õ Santos£ntos~l$J Rogério Araújo



•^zS



C

Ffcr
rt/Mt

DECLARAÇÃO
••r.,.^.5-}^

DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, DAMIÃO ALVES SANTOS.
PORTADOR DO RG: M-6. 003.815.. PESCADORES AFILIADOS

ASSOCIAÇÃO DEPESCADOR DE SALTO DADIVISA /MG NAÕ ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDE

DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.
AO MESMO TEMPO ACEITO A INDENIZAÇÃO,

POR SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

PRAÇAORi

CO"
08

?££ FIRMA

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DE NOTAS •SALTO DAD1VISA -MG

CNPHOM.miOml-30-PçaOr^P—,12-CEP:Sil2WO0
RECONHEÇO por autenticidade a (s) Jirma (sj

At*. l4<c>2>

Dou fé Em testemuiirio,
Sallo da Dlvlsi

SfcoS

Oficial

LjCtóCu^jàw^wfioMS^* Araújo Srtcs
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DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, MARIO NUNES MORAIS.
PORTADOR DO RG: M-7759561. PESCADORES AFILIADOS

ASSOCIAÇÃO DE PESCADOR DE SALTO DADIVISA MG NAÒ ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDE

DAITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.
AO MESMO TEMPO ACEITO A INDENIZAÇÃO,

SERVERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

V\Ç\;lU? Y\VkWv'xY\"t Ç-cVO Oa
MARIO NUNES MORAIS

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DE NOTAS - SALÍO DA DIVISA - MG

CNPJ: Í0.84US2II1Õ01-3Ü • Pca Ornam!» Pendo. 11 •CEP: 33J2MO0
RECONHEÇO por autenticidade a |s) firma (s)
naAAC A/unct} Pfai.cu'^

__• RECOWHECIUEHTODEFIRMA,, Dou fé Emtesj
SaUodsDMsa.

\ JllfJÜ Iüí 5?Ro^íio Araújo S^ito;

\^^



mui'



i ?b_.„

DECLARAÇÃO *<n"f.

DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUENÃO ACEITA O PROJETO DE
PTSICULTURA TANQUE REDE

EU, MARDEN NUNES MORAIS.
PORTADOR DO RG:M-13, 260.803, PESCADORES AFILIADOS

ASSOCIAÇÃO DE PESCADOR DE SALTO DADIVISA /MGNAÕ ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDE

DAITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.
AO MESMO TEMPOACEITO A INDENIZAÇÃO,

POR SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

0 DE FIRMA

cs»hS& amT^,087^ _ r

;: '*-'/u > iXal^J^ ftW.:-i,r..-iX
MARDEN NUNES MORAIS

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DENOTAS- SALrO DA DIVISA - MG

CNPJ: M.&40.S92ÍD0Í1-30 -Pca Oroiimbo Peno», 12 -CEP: 39-92M0O
RECONHEÇO por autenticidade a (s) firma (s)
L/fMcêaA Á/UL-iez? /fcggu-3

Vju fé Em testemunho_-^^
"alio da DtvIsaltfó^Ai.
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da verdade. „
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DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, ADEMAR LEONCIO DOS SANTOS.
PORTADOR DO RG: M-4. 134.639. PESCADOR AFILIADO ASSOCIAÇÃO
DE PESCADOR DE SALTO DA DIVISA /MG NAÕ ACEITO O PROJETO

DE PISICULTURA TANQUE REDE
DAITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

AO MESMO TEMPO ACEITO A INDENIZAÇÃO,

POR SERVERDADE ASSTNO A PRESENTEDECLARAÇÃO

AlL'.n•tpn ^<ii}7->7A', fVor^òjftfA:

ADEMAR LEONCIO DOS SANTOS

i** ZSQã^^jí^v

RECONHECIMENTO

CARTÓRIO DE NOTAS -SALÍO DA DIVISA - MG
CNPJ: 2CU84CL492J0001-30 -Pç> Oraunto Pemoto. 12 -CEP: 39ÜMÜC
RECONHEÇO por autenticidade a (s) firma (s)
.ÀJe^çAt/T-t^LC-LO ÒJCAA

fictA,-. -A<Õ3 ~

Dou(é Emtestemunho.
Bailada Divisam //
Oficial

fàm êmt QS-7B2-*- ;.r • Cláudio Joie fos ^2'RogerfoAraLijo Sanlos
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DECLARAÇÃO
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DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, JOSÉ WILSON AVELINO DOS SANTOS.
PORTADOR DO RG, M-11584843. 64. PESCADOR AFILIADO

ASSOCIAÇÃO DE PESCADOR DE SALTO DA DIVISA /MGNAÕ ACEITO
O PROJETO DE PISICULTURA TANQUE REDE

DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.
AO MESMO TEMPO ACEITO A INDENIZAÇÃO,

R SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

/ ?, n, <'<"• í •*""" -i

SALTO QADW§êfiê§I^§ÍP

áskbé
í.6ríQ,72

n=P «BJÉgrBECONKECWEHTO OBffiUft , V
"***«• ÀMT 08783

v-C .S.?.' ^:\>(vt)L?-l •'L
JOSÉ WILSON AVELINO DOS SANTOS

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DE NOTAS - SALTO DA DIVISA -MG

CNPJ: 2DM4S2/0001-3Ü -Pça Oroiimoo Penolo, 72- CEP: 39.32M0C
R&C0NHEÇ0 oot- autenticidade a (si (irmã (s|
J&c UA/lê&t-i/ Ave/,',-ic>

,j*X&£> •foGíA^<lAJ7zz L— -

Dou fé Em testemunho
Salto daDMiafSíg II
Oficia

-T&T&V7
•C[aMTJosHrauj(rSántos [Z] Rogério Araújo Santo
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DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUENÃO ACEITA O PROJETO DE
PISICULTURA TANQUE REDE

EU, ADILSON DE JESUS SANTOS.
PORTADOR DO RG: 1274624495 PESCADOR AFILIADO ASSOCIAÇÃO
DE PESCADOR DE SALTO DA DIVISA MG NAÕ ACEITO O PROJETO

DE PISICULTURA TANQUE REDE
DAITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.

AO MESMO TEMPOACEITO A INDENIZAÇÃO,

POR SER VERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARAÇÃO

<ypA - -V

ÍM/r^ / - J (A r ,'a 'L__4i
3EJÉ!ADILSON DE JESUS SANTOS

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DE NOTAS - SALTO DA DIVISA - MG

CNPJ: 2OM2I0GM -Pça Onrarto Paio», 7! -CEP: 3S.9IWOD
RECONHEÇO por autenticidade a (s) ,i[nljU5i

Dou fé Em

Salto da Dtvls.

Oficial^
Qciaa fWRogerioArauioSantns

f&

1

'::•}
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DECLARAÇÃO
^..c. <?yn(trt".

DECLARAÇÃO DOS PESCADORES QUE NÃO ACEITA O PROGETO DE
PICICUTURA TANQUE REDE

EU CESARIO CASRDOSO DA SILVA NETO

PORTADOR DORG: 5660857. PESCADOR AFTLADO ASSOCIAÇÃO DE
PESCADOR DE SALTO DA DIVISA /MG NAÕ ACEITO O PROJETO DE

PISICULTURA TANQUE REDE
DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.

AO MESMOTEMPO ACEITO A INDENIZASÃO,

PORSERVERDADE ASSINO A PRESENTE DECLARASAO'"fel-PORSERV

Jl fí. rj-.. /' iLlL. &•' .'tir

CESARIO CARDOSO DA SILVA NETO

RECONHECIMENTO
CARTÓRIO DE NOTAS - SALTO DA DIVISA - MG

CNPJ: 20JB*0.«2.,000'V30 -Pfa Ofwmbo Psiiolo, 72- CEP: 39.92MCI
RECONHEÇO por autenticidade a (s) firma (5)

á,:lua Ue^c

lanlos ^RoqerloArau]o Santos
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ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA
CNPJ: 05.474.662/0001-17

RUA ODI BARREIRA, 210 BAIRRO BARRO PRETO TLF:

(33)37251616.
CEP: 39925-000 SALTO DA DIVISAS MINAS

GERAIS

Ofício de N°40
Salto da DÍviso-MG/11/8/08

A sua senlioria.

Sr. Antônio selso Junqueira
Assunto. Projeto tanques redes

(^ No âmbito do processo dasnegociações, e de implantação do projeto de
pisicutura tanque redes no reservatório da ITAPEBI Geração de Energia
S/A. No Município de salto da divisa/MG respeitosamente venhamos
Solicitar o IBAMA Para reunirmos e concluirmos os pontos finais das
negociações entre os pescadores que aderem o progeto de pisicutura e os
que não aderem.
Para reunirmos juntamente com Associação de pescadores de salto da
Divisa /MG, E a empresa ITAPEBI geração de energia S/A. Ao mesmo
tempo Estamos solicitando a presença do Ministério publico da comarca
de Jacinto /MG, Como reza o TAC. A reunião estará agendada para
10/9/2008, As 10: h da manha no centro comunitário do Bairro vila união
em Salto da Divisa /MG. Desde já contamos com a sua presença.
A tenciosamente.

9,w/fJ/tff/<tf?e (fa
Jorge Alexandre dos santos

presidente

ÍSkz2«!E^i_

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

N3: 9.711

DATA^S^£/08
RECEBIDO:

m^^ft^
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•J

o



"--li, •

, ^^ 144

!<:.

Jiitviy^

iLljAfA-AíV l.<;vw

,/[? é- rÂtodlM dl ôw%. bOUtoÂo JJW\ tírtXfoO W\WL pJÍ dl ^W^/u^i

ftX |A" &w^o' &famoufafrvrta/vvfc tJjMK^ M/fjfo Jywkfó :JÜ^^wO hi.dí..1.%OTiÚIj nL í\ htXZ/íjjüXÀjK)' O

bín 'IdlLÜiA.- nmhin .üaAX (\L
W/n(L rii XS ^/Jâ^yaaj \/&i\\jodhvO lWfoyyi#v^i? ^fccWviv wa/^iXJa/x? hoÃ^X-Ak/ ?,
' f\ I A f • fí

Ãl\ ,d^h.A h/xx «t. kiHifoj aW XffWA \DhcL fã ld o /za: Á/m ... rJs
•Q & '. Í€^A-'j)1, j^rJrtMA, c'Ua-q1 fllAAA th Al><Mj,\CV.Ap XâXlj //y-^ kiküAjM íTA r^Áo^M'd
(a*-, '' âjii. ^M/vvvA-A^yu; findei Mü/vá> Jfidth 0i MiA/xxX^y.^? ^c^dp J* ;KJ- 'VÍ*-> ' thXI. W-gV,VA tyU pMAft Tm/Vh JtfW? _íh /W^CWty*,

Ma> (il bà^-.-A. LVMAM ^ pLUk for/W Z*)y\tU'jt<X) p®M\ o tXC-K

PÂÀ^Xd) QUt CU ^JU..^ í(iJV< JWpA

d-A flAM dt '/}/'!-• (^•'C^

Xi>£eXjdÁ dXp/^íAA-:rj/7i_^XMC
•^AfAyyvyf^t. ''~i CV\Mrv/>gK .?u, KXí) Q>lf_J3

rr^iiA

(À/\A f£_\

&AAkxAT-'- ^kh?-?
>-. i\P ' li

d-Aj^j'>'^ ofu*-, ^ &y?n/^J/V^/^ÍXaa^ X/^^/JWA
tftflryp^^ ^<>^-pp Moc -7 ^f^ÃÍ) focl^ ,ç0 ft, ç̂ ^X

pfatXM X Mv Xy ®.^ j y y 0_/_ rt^Mi ize-% f-d> *€*$**£i
'M3da ' X^C^-^IA^^aX^CAC^

ffi^oet/fr.^/s/^. srjrftfirtA Xi^í fi.*A v1/1aaJXaa);)XXaa^-•fxãg w.

W^w^7 ^//AaA'T AJA/p
-^ y - -~~ • • -" - " -= • =T? yt,-"-y j"—^y" —-"•••^-. Tn^lX?sr»ldJAÀrf fty^/Á<?( .Xá? (y l

^•gys. :>
o-
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INSTITUTO HRASII.K1RO HO MITO AMItllilNI t ['. DOS IÍKÍ URSOS NA IVKAIS Rt.NOV UT.IS

Dirctoiiii de l.iecndruiieiHii AmhieuUil

ConrdeiiaeiUr Citrnl di; liili;i-l:sliulii[;i de 1'iiursiiíi Hétnwi

(..'nordcriudlo de fncrgki Héliini. NLidem" e Duliis
SCliN. '[fecho 2. lid. .Sede do IBAMA. Blocn C. fírasilWni-". l"!T: 70 S!«-')[]()

Tddimc 61 .UI6.I2K2. [•"a.v 61 3.107.1.12S

Oficio „*»- 2008/DILIC/IBAMA

Ao Dr, João Carlos Ferreira Neto

Delegado de Polícia Federal
Superintendência Regional no Distrito Federal
Departamento de Polícia Federal
SAIS Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul - Brasília/DF
CLP: 70610-902

Tel: {61} 37999637
Fax:(61) 33467921

Brasília. Q? de outubro de 2008.

Assunto: Solicita Processo de Licenciamento Ambiental da UHE ITAPEBI.

Sr. Diretor.

Referenciando Ofício n° 6875/2008 - 1PL 0844/2006 - SR/DPF/DF - DF1 .F.MAP11 de 11

de setembro de 2008, o qual solicita o encaminhamento, na integra, do Processo de Licenciamento
Ambiental da UHE Itapebi. bem como do EIA/RIMA e PBA correspondente, informamos que já
solicitamos ao empreendedor, o encaminhamento do EIA/RIMA e PBA cm meio digital.

Especificamente com relação ao Processo, informamos que no momento, estamos em fase
de renovação da Licença de Operação (L.O. 291/2002) para a UHE Itapebi e por esíe motivo o
referido está sendo muito utilizado.

Os volumes 1 a XI, de acordo com os Ofícios n° 1925/2007 - IPI. 0844/2006 --

SR/DPF/DF-DELEM APHc n° 2533/2007- IPL -0844/2006 -- SR/DP17DE - DELEM API [já foram
vistoriados e neste contexto perguntamos se não seria possível atender a presente solicitação enviando
cópia apenas dos volumes XI e XII (últimos volumes).

Por outro lado, caso seja necessária nova perícia nos volumes I a XI perguntamos se não
seria possível os mesmos serem consultados aqui mesmo no IBAMA o que evitaria a necessidade de
serem copiadas aproximadamente 3000 páginas de documentos.

Na oportunidade nos colocamos ã disposição para auxiliar no que se fizer necessário c
informamos que o EIA/RIMA e PBA serão encaminhados assim que os recebermos do empreendedor-

Atenciosamenle,

SebasttàolCustodio Pites

Diretor de Licenciamento Ambiental
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büILIC/DIQUA

Ns: 1138.

PROTOCQLO/IBAMA

MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAM/
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO DF

DATA:j3.jÜ_5/08 .
RECEBIDO:

MEMO N.° 333/2008 - GABIN/IBAMA/DF Brasília, 18 de setembro de 2008

DO: GABIN/IBAMA/DF

À: DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DILIC

Senhor Diretor,

Encaminho para conhecimento e providências de Vossa
Senhoria o Ofício n.° 6875/2008 - IPL 0844/2006 - SR/DPF/DF - DELEMAPH,
protocolado nesta Superintendência sob o n.° 02008.003386/08-61, para
que seja realizada busca em relação ao processo de licenciamento
ambiental da UHE ITAPEBI (EIA/RIMA e PBA).

Solicito que seja enviada resposta diretamente ao Dr. João
Carlos Ferreira Neto - Delegado de Polícia Federal, tendo em vista o Ofício
n.°2651/2008-GAB/IBAMA/DF, em anexo.

Atenciosamente,

fànry kfoes Coeffic
Superintendems Substituta

SUPRS-OF

SAS -QD. 05, lote 05, Bloco "H" - 1"andar - CEP - 70.070-000 - Fone (0 XX 61) - 3035-3400 3202-4279
FAX-(OXXfil)3202-4282
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS Quadra 07, lote 23, Setor Policial Sul - Brasília/DF - CEP: 70.610-902

Ofício n° 6875/2008 - IPL 0844/2006 - SR/DPF/DF - DELEMAPH

Documento

02008.003386/08-61

Brasília/DF, 11 de setembro de 2008.

A Sua Senhoria o Senhor

Gerente Executivo

IBAMA - GERÊNCIA EXECUTIVA
SAS Quadra 05, bloco H, lote 05, 1° andar
Asa Sul - Brasília/DF
70.070-000

í^eéfVfi

Senhor Gerente,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n°

0844/2006 - SR/DPF/DF, esclareço a Vossa Senhoria que o "CD" encaminhado por

este órgão contendo arquivos dos estudos e projetos ambientais do Aproveitamento

Hidroelétrico de ITAPEBI (EIA/RIMA E PBA), segundo os Peritos Policiais Federais

encontra-se incompleto, várias fotos, mapas, croquis e esquemas não constam do

corpo do arquivo texto contido no referido "CD", razão pela qual solicito o

encaminhamento, no prazo máximo de 10 dias, do original, na íntegra, do Processo de

Licenciamento Ambiental da UHE ITAPEBI (EIA/RIMA E PBA).

!&X!£ai&&
Coeffio

Superintendente Substituta
SUPES-DP

Atenciosa

AAA'
JOÃO ÇA|fl_ÔS FERREIRA NETO

Delegado de Polícia Federal-
Primeira Classe - Matrícula n° 8.958
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBD2NTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SUPERJNTENDÊNCIA DO IBAMA NO DF

OFICIO N.° 2651/2008 - GAB/IBAMA/DF Brasília, 18 de setembro de 2008

Senhor Delegado,

Em referência ao Ofício n.° 6875/2008 - IPL 0844/2006 -
'•w SR/DPF/DF - DELEMAPH, informo a Vossa Senhoria que após buscas da área

técnica desta Superintendência, não foi localizado processo de
licenciamento do empreendimento em tela.

Comunico que o referido Ofício foi encaminhado a Diretoria
de Licenciamento Ambiental - DILIC, conforme MEMO n.° 333/2008 -
GABIN/IBAMA/DF.

Atenciosamente,

w

#áwy Moes Coeífic
Superintendente Substituta

SUPES-DF

A SUA SENHORIA

DR. JOÃO CARLOS FERREIRA NETO
M.D. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DF - MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SETOR POLICIAL SUL, QUADRA 07, LOTE 23 - BRASÍLIA/DF

SAS - QD, OS, lote 05, Bloco "H"- Io andar - CEP - 70.070-000 - Fone (0 XX 61)- 3035-3400 - 3202-4279
FAX-(0XX61)3202-4282
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE UCENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL
COORDENAÇÃO GERAL DE LICENCIAMENTO

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Local: XIS/Wl /aUc&-*
Assunto: ÚLo^ /tjru, fmytw, c^k*Jc*U rA^üHe dkfall
Participantes: /(V^ e*-?-? c-rwtfc .
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URGENTE

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL .
SAIS Quadra 07, lote 23, Selor Policial Sul - Brasília/DF - CEP: 70.610-902 &>**

Ofício ns 10311/2008 - IPL 0844/2006 - SR/DPF/DF - DELEMAPH

tw-
'll&'«

Brasília/DF, 18 de dezembro de 2008.

A Sua Senhoria o Senhor

Diretor de Licenciamento Ambiental do IBAMA

IBAMA - Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF

Assunto: Solicita Processo de Licenciamento

Senhor Diretor,

PR0T0C0L0/1BAMA

D1LIC/DIQUA

N5; 15.817

Q/KTA:j3âJ Zj08
REGE

Em atenção ao ofício n? 800-2008/DILIC/IBAMA, informo que o exame
pericial a ser realizado no interesse da investigação em curso nos autos do IPF n-
844/2006 depende da apresentação por essa Diretoria de todos os volumes (originais
ou cópias) dos Processos de Licenciamento Ambiental da UHE FOZ DO
CHAPECÓ e UHE ITAPEBI, bem como cópia impressa ou em meio digital, mas
completa^ojUAmWlAjre^^

Assim, considerando que a continuidade da presente investigação
depende da referida documentação que vem sendo solicitada ao IBAMA desde junho
de 2007 (ofício n9 302/2007), não tendo sido apresentada de forma completa até a
presente data, solicito que tal documentação seja encaminhada a esta SR/DPF/DF no
PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS.

Outrossim, solicito também, reiterando o teor do ofício ne 302/2007, que
seja encaminhada a relação completa dos servidores que trabalham ou trabalharam na
Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA, inclusive os contratados pelo PNUD,
no período de 2000 a 2006.

Atenciosamente,

/

ií$x(Xk/~
ANNA FLAVIÂ ALVES DEE MELO MICHELAN
\ Delegada de Pofícia Federal

Terceira Ciasse - Matrícula n- 15.879

Z<\( 3??*f Téí> „

iis. 1 n
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SERVIDO PIBLIC O IF.DKR VI

UircloriEi deLicenciamento Amhiciilal
t wirdenatfo Geral de Irilra-fetml.,,, tfc i;nwB1D nétTÍea

St LN. Irecho 2, hri Saiu do I[1AMA. Bloco C. Brusflio/DF 1.1 l> 70 liI,S-W0
rulclonc: Cl .131fi. 12K2. I:ax: fi] J.107.1.128

Ofício n"$& 2008/DILIC/1BAMA

*..• Xd
V*,p ^
HÁ-''

Ao Dr. João Carlos Ferreira Neto
Delegado de Polícia Federal
Superintendência Regional no Distrito Federal
Departamento de Polícia Federal

CEP" ^T^oJ ^ 23' Set°'" P0'ÍCÍa' SU' -B-"ia/Dr.
Tel: (61) 37999637
Fax: (61)33467921

Brasília. €Qde outubro de 2008.

Assunto: Solicita Processo de Licenciamento Ambiental da UHK ITAPFBI.

Sr. Diretor,

de setembro^™?"''0 AA 6875/200S " IPL 0844«>« -SR/DPF/DF - DEI FMAFH * ||

,^w referido está sendo muito utilizado. ^"^> Ria a UHfc Itapebi e por este moliu> o

vistoriados en^^o^^7-^".0844/2.ü0? "SR"»™F "Mi.l-;MA|.|-f ja ,nram
copia apenas dos voluSl^^S^^u^.p08S,Vcl atCndCr *'"^«"^™»»""
-c* possívelh^rc^^tSt;;1^^^rz: •' ??~?*«*>
serem copiadas aproximadamente 3000 paginasse docümels " """'̂ "ncccssidadc ^
ínfoni,amoS^eTEW^Ae°ÍB^erS *"'Ti30 ^ aUXÍ1Íar "° (,"e se fi«r "«^rio <=q blA/KIMA ePBA setao «.caminhados assim que os recebermos do empreendedor.

Atenciosamente,

7\K)
Sebastião Custodio Pires

Diretor de Licenciamento Ambiental
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN - Trecho 2, Edifício Sede - Bloco C, Brasília - DF CEP: 70.818-900

Tel.: (Oxx) 61 3310-1347, Fax: (Oxx) 61 3307-1328- URL: http://www.ibama.gov.br

•Al

Oficio n° 027 /2009 - DILIC/IBAMA

A Sua Senhoria a Senhora

Dra. Anna Flavia Alves de Melo Michelan

Delegada de Polícia Federal
Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal
SAIS Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul - Brasília-DF
70.610-902, Brasília-DF

Brasília, 14 de janeiro de 2009.

Assunto: Processos de Licenciamento Ambiental da UHE ITAPEBI e UHE Foz do Chapecó.

Referência: Ofício nu 10311/2008 - IPL 0844/2006 - SR/DPF/DF - DELEMAPH

Senhora Delegada,

1- Em atendimento à demanda de Vossa Senhoria por meio do expediente em
referência, encaminho os processos de licenciamento ambiental da UHE Itapebi e de Foz do
Chapecó, constituídos, respectivamente, dos volumes I a XII (fls. 01/2330) ela XIX (fls. 01/3532).

2. Em relação aos exemplares de EIA/RIMA e PBA, informo que esse Instituto
determinou aos empreendedores que viabilizassem cópias para serem enviadas a Vossa Senhoria.
Esse procedimento foi adotado uma vez que a localização desses estudos (já analisados há bastante
tempo) está sendo dificultada em razão de recentes mudanças ocorridas no arquivo técnico desta
Diretoria, demandando, portanto, tempo demasiado.

3. Imediatamente ao recebimento de cópia dos estudos ambientais, se procederá ao
encaminhamento a essa Superintendência.

4. Quanto à identificação dos servidores da área de licenciamento ambiental como um
todo, encaminho relações anexas referentes aos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2008.
Especificamente aos empreendimentos em questão, os técnicos que participaram dos licenciamentos
da UHE Itapebi e Foz do Chapecó poderão ser identificados nos pareceres que integram os
processos de licenciamento ambiental.

5. Na oportunidade, coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para eventuais
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Sebastião Custódio Pires

Diretor de Licenciamento Ambiental

DILIC/IBAMA

COF-ND
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itapebi
Grupo Neoenergia

t^b

IT09-011-DRP Itapebi, 03 de agosto de 2009.

Ao

Sr. Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
Inst. Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais Renováveis - IE

COEND/CGENE/DILIC

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco C
CEP: 70.818-900 - Brasília, DF

Ref: Regularização do Cadastro Técnico Federal (CTF)

Prezado Senhor,

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQÜA

DATrifMu
RECEBIDO:

O^

A Itapebi Geração de Energia S/A, proprietária e operadora da Usina
Hidrelétrica de Itapebi, localizada na Rodovia BR101, km 669, no município de
Itapebi, Estado da Bahia, vem solicitar a V.Sa. a regularização do Cadastro
Técnico Federal (CTF) do empreendimento, que não pôde ser
automaticamente emitido via sítio do IBAMA devido a sinalização do sistema de
"licença ambiental não informada ou vencida", conforme pode ser verificado no
Anexo I desta correspondência.

Sobre a pendência apresentada, temos a informar que a Licença de Operação
LO n° 291 de 12 de dezembro de 2002 ainda encontra-se em vigor, conforme o
artigo 18, § 4o da Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997, uma
vez que sua solicitação de renovação foi protocolada neste órgão
tempestivamente e se encontra em processo de renovação, conforme o
Protocolo DILIC/IBAMA n° 7.815 de 19 de julho de 2006.

Atenciosamente,

Itapebi Geração de Energia S/A
Dino Rogério Padilha

A -
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itapebi
Anexo

Grupo Neoenergia

Tela do Sítio do IBAMA Relativo ao Certificado de Regularidade
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IP AH A - Senhos On-line

CNPJ: DZ.39í,.08ü/00DÍ-q&

Raí5o Social, ITAPEBI GEKAÇÃUDE: ENERGIA S/A
Cadastro I bom ar. 497535

WH * Data de Afííio: ia/07/Z00D 1ü;Q(hif8

Carja^irg KelatDjIüE SeiUlÇür:

Certificado de Regularidade
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

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

SCEN Trecho 2 Edifício Sede do Ibama - CEP 70818-900 - Brasília/DF

•-^LAO

Memorando rrV "ÍK /2009 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, /£ de junho de 2009.

De: Coordenador Substituto/COEND/DILIC/IBAMA

Ao: Procuradora Chefe/AGU/PFE/IBAMA/ICMBio/MG

Prezada Senhora,

Em atendimento ao Memo/AGU/PGF/PFE/IBAMA/MG n° 100/09, e Informação n° 244/09
(w encaminhamos anexo, a Nota Técnica n° 32 /2009 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA a qual

responde aos questionamentos apresentados.

Atenciosamente,

X

Alysson Bezerra Ramos

Coordenador de E. Elétrica, Nuclear,e Dutos

Substituto
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Folha: "W?"
Processo: offift?

Rubrica:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE

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

NOTA TÉCNICA N° 3£ /2009 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

____„ Brasília, JS de junho de 2009.

Assunto: Ação Civil Pública sobre o Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi.

Processo: 020001.000333/97-04.

Processo Judicial: 2007.38.13.005635-5

Empreendedor: UHE Itapebi Geração de Energia S/A.

1. Introdução:

A PFE/IBAMA/ICMBio/MG, através do Memo/AGU/PGF/PFE/IBAMA/MG n° 100/09,
encaminha a Informação n° 244/09 a qual informa estar o IBAMA intimado a nomear assistente
técnico e apresentar quesitos no âmbito da ação civil pública que a Associação dos Pedreiros
de Salto da Divisa, a Associação dos Pescadores de Salto da Divisa e a Associação das
Lavadeiras de Salto da Divisa ajuizaram contra a UHE Itapebi Geração de Energia S/A e
IBAMA.

2. Informação sobre o Documento:

A Nota Técnica n° 068-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA de 21 de dezembro de 2007
discorre e analisa em profundidade as questões levantadas na referida ação civil pública.

O único fato novo ocorrido após dezembro de 2007 se refere ao fato de os
pescadores com direito a serem indenizados terem optado pela indenização em dinheiro em
detrimento do projeto de aquicultura proposto pelo empreendedor e previamente aprovado pelo
IBAMAe Associação dos Pescadores de Salto da Divisa. Com base nisto o IBAMAestabeleceu
como condicionante para a renovação da Licença de Operação que fosse concluído o acordo
de indenização, especialmente no que se refere aos valores a serem percebidos por cada
pescador com direito à indenização. O IBAMA exigiu também que o acordo fosse formalmente
acompanhado e referendado pelo Ministério Público Federal. No momento estamos
aguardando a conclusão das negociações para efetivarmos a renovação da LO. Vale ressaltar
que a decisão pela indenização em dinheiro foi formalizada e oficializada individualmente por
cada pescador, inclusive com reconhecimento de firma em cartório.

Esclarecemos também, que o empreendedor possui toda a documentação referente
à este assunto.

3. Conclusão:

Pelo exposto, no que se refere à ação civil pública em questão, do ponto de vista técnico,
entendemos que nada há a acrescentar à Nota Técnica n° 068 - COEND /CGENE /DILIC



Folha: <^
\W¥Processo:

Rubrica:

/IBAMA de 21 de dezembro de 2007. Entretanto recomendamos, dada a natureza do assunto,
que este seja acompanhado na esfera jurídica, pela PFE/IBAMA no que couber.

É a Informação,

CarlosFerrando Fischer
Analista Ambiental

atrícula: 0684315

O
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SERVIÇO PUBLICOFEDERAL

ÀDVQGAC?A"GlrsRíii, DA UNFÃO
PROCURÂBORfA-GERÂL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JíJlWTO1 AO iBÃMA
Av. do Contorno, 8121, Bsirro Cidade Jardim. Belo Horizonte/M G, CEF: 30110-051, Tsl: (31) 3^55-

61/2

MEMO/AGU/PGF/PFE/1BAMA/MCVN0 /
(remetido via fax em 04/06/2009)

Belo horizonte, ••- 6s Junho de 2009.

Coordenador de bnergia Eieúlcy, Nuc-ear e Dutos oa DiLíC-iSAiViÂ-Sods

Sr. Antônio Celso Junqueira Borces

Assunto: Processe judicial n° 2007.38.13.005535-5

Senho1'0;onrcftnHdnr,

A par ds cumprirnanfá-io, informo Vossa Senhoris. do ieor ca anexa
Informação n° 244/09, solicitando atendimento no prazo assinalado, oara cumprimente? da
intirnsç-ão judicia! e promoção da defesa do IBAMA err juízü.

Atenciosamente,

Gsbi?$:a Afrss Furtado
Procuradora Chefe da ^FE/IBAMA/ICMBio/MG

\j~*&$?

(jjC/DIGUA

i •• ! i « - ;•
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA
Av. do Contorno, 8121, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, CEP: 30110-051, Tel: (31) 3^55-

6172

MEMO/AGU/PGF/PFE/IBAMA/MG/N0 J\ <QQ
(remetido via fax em 04/06/2009)

0 9i

Belo Horizonte, 4 de Junho de 2009.

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos da DILIC-IBAMA-Sede

Sr. Antônio Celso Junqueira Borges

Assunto: Processo judicial n° 2007.38.13.005635-5

Senhor Coordenador,

A par de cumprimentá-lo, informo Vossa Senhoria do teor da anexa
Informação n° 244/09, solicitando atendimento no prazo assinalado, para cumprimento da
intimação judicial e promoção da defesa do IBAMA em Juízo.

Atenciosamente,

Gabrpa A$rês Furtado
Procuradora Chefe da PFE/IBAMA/ICMBio/MG

\PROTOCOLO/IBAM*

«a- 7280,

oJjQd&i"
RECEBIDO".

ücc^oe

tu
1

dilA^
\s



(a CIwaajsL- •

4 /j«,-.-** úu» &«£^
'&&& p<^>A*£*•'-* t.A-,

Antjplô^iscJmira Borges
tlenador deE, ElétricaTRucleare DutK

COENOiCGMFMIO&WA

J

•**•.&/



C

W

c

X

d, ^A
SERVIÇO PUBLICO FEDESAL

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - IBAMA

Av. do Contorno, 8121, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, CEP: 30110-051

Informação n°
ÍU 03

Processo judicial n° 2007.38.13.005635-5

Senhora Procuradora-Chefe,

O IBAMA foi intimado em 03/06/2009 para nomear assistente técnico e

apresentar quesitos no âmbito da ação civil pública que a Associação dos Pedreiros de Salto

da Divisa, a Associação dos Pescadores de Salto da Divisa e a Associação das Lavadeiras de

Salto da Divisa ajuizaram contra à UHE Itapebi Geração de Energia S/A e contra o IBAMA.

As Autoras apontam a ilegalidade da licença ambiental concedida pelo IBAMA

e a omissão da Autarquia Ambiental na fiscalização das atividades da UHE. Aduzem que a

UHE não está cumprindo as condicionantes do licenciamento e os acordos realizados com as

Associações autoras, nem sequer os TACs firmados com o Ministério Público Estadual,

especificamente quanto aos fatos relatados na extensa petição inicia! anexa, aos quais se

reporta.

Formulam pedido em face do IBAMA para que exerça o seu poder de policia

fiscalizatório e para que indenize os danos de ordem hídrica e paisagística, impassíveis de

recomposição, causados pela UHE.

Subsidiou a defesa do IBAMA a Nota Técnica n°

068/COEND/CGENE/DILIC/IBAMA formulada por Carlos Fernando Anicet Fischer e Elenice

Zucuni Franco.

Constitui objeto da perícia os pedidos formulados pelas Autoras relacionados a

f 994 da decisão judicial anexa. Ressalte-se que o Juiz designará perito oficial um profissional

com habilitação em Engenharia Ambiental.

Embora tais pedidos não estejam direcionados ao IBAMA, mas somente à

UHE Itapebi Geração de Energia S/A. vislumbra-se eventual interesse indireto da Autarquia

Ambiental no que toca aos pedidos que possam repercutir nos atos e decisões do processo de

licenciamento ambiental em comento.

Sendo assim, já mantido contato inicial telefônico com o Sr. Carlos Fernando

Anicet Fischer, sugiro que seja instado a se manifestar o Sr. Antônio Celso Junqueira Borges,

Coordenador de Energia elétrica, Nuclear e Dutos da DILIC-IBAMA-Sede, a fim de dssignar

servidor com habilitação técnica bastante ao exercício do mister de assisídnte técnico do

IBAMA na produção da prova pericial, que deverá apresentar os quesitos de ordem técnica,

naquilo em que interessar ao IBAMA, objetivando o atendimento do interesse público-
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ambiental, especialmente, se for o caso, quanto à manutenção dos atos produzidos no '^ ,

processo de licenciamento em referência. •&><-• ^ ' p~*

O IBAMA foi intimado em 03/06/2009 (quarta-feira), exaurindo o prazo de 5 U~.0- $22/
(cinco) dias em 8/06/2009 (segunda-feira), razão pela qual sugiro resposta com nome e

matrícula do assistente técnico, bem como os quesitos de ordem técnica, até 8/U6/2009

(segunda-feira), até 14:00. Gentileza enviar a resposta digitalmente, para o e-mail abaixo

mencionado.

Belo Horizonte, 4 de Junho de 2009.

Atenciosamente,

Ricardo da Costa Possas

Procurador Federal

Mat.Siapen01358140

[tel.: (31)3555-6172]
ricardo.possas@agu.gov.br
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Documento: t. ^^ A n /«.a /,n f^ww»-,

02001.005-043/2010-87 ^ U^™' £«00^*
-j*- -u—^z SRW)A og7/10

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2010

Lê itapebi
F Grupo Neoenergia

A Sua Senhoria o Senhor
Antônio Celso Junqueira Borges
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02
CEP 70818-900 - Brasília - DF

Assunto: Solicitação de cópia do Processo de Licenciamento da UHE Itapebi

Ref:. Licença de Operação n° 291/2002

Prezado Senhor,

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na Av. Edgard Santos 300, BI. A4, 1o andar, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
02.397.080/0001-96, vem, respeitosamente, à presença de V.Sas. requerer vistas e
extração de cópias do processo mencionado em referência, para composição do acervo
técnico do empreendimento.

Atenciosamente

ç/
Solange Maria Pinto Ribeiro

Diretora de Regulação e Meio Ambiente

<&&*
**>>

Endereço para correspondência: wl^jj^**'
Praia do Flamengo, 200 ít° andar " V%.*
Rio de Janeiro - RJ

Cep: 22.210-901
Tel: (21) 3235-2800
e-mail: hnunes@neoeneraia.com

Contato: Hugo Nunes

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 200,11° andar. Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-901

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1
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MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA FORA DE USO - XXX

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
Datg rio documento N" do documento Nosso Número Banco Data do Processamento vencimento

22/06/2010 00000000017638338 001 22/06/2010 24/06/2010

(-) Valor iío documento (-) Desconto / Abatimento {-) Outras deduções (+)Mora/Mulla (+) Oulros Acréscimos (-(Valor cohrado

490,69 (********. ""•ti*" ""**"" .."""., 490,69

Nome: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIAS/A Informações:

CPF/CNPJ: 02.397,080/0001-96
Receita: 1287 -0 -958410 -Serviços administrativos diversos

Endereço: RODOVIA BR 101, KM 669
Urtid. Arrecadação: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

ITAPEBI - BA

CEP: 45855-000

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Finalidade: Solicitação de cópia do Processo de Licenciamento

da UHE Itapebi

Ref: Licença de Operação 291/2002.

Processo n" 02001.0000333/97-04

LD:00199Ü0412 OOOOOOOOüOG 1763833321'! 1 46430000049069 Autenticação uiucânica

.CEBtDO
AA

\AO
Em.

2a--

hf.j\ ?)•:*; í' 14 * rtWff |001| 00199.58412 00000.000000 17638.338214 1 46430000049069

Local de paganismo

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedenle

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

22/06/2010

N° da conta / Respons.

N°do documento

Carteira

18

Espécie

R$

Espécie DOC

Quantidade

Aceite Data de processamento

22/06/2010

Valor

Inslrucfios

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.

Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/cada pagamento. Não faça cópia do boleto.

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União • GRU - Cobrança
Sacado

Nome: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 669
ITAPEBI - BA

CEP: 45855-000

Sacado / Avalista

CPF/CNPJ: 02.397.080/0001-96

Gütliyn úv. Iiíiíkíi

Autenticação mecânica

Vencimento

24/06/2010

Agencia / Códrgo do cedente

1607-1 333118-0

Nosso Número

00000000017638338

(=) Valor do documento

490,69
(-) Desconto / Abatimento

{-) Outras deduções

(1} Mora I MirFla

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

490,69

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

COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Folha: 2344

Proc: 0333/97

Rubrica: P5CL

Aos 09 dias do mês de setembro de 2010, encerrou-se este volume, n° X]I, do

processo n° 02001.000333/97-04. referente à UHE Itapebi. iniciado na folha n° 2146

e finalizado nesta folha n° 2344. abrindo-se, em seguida, o volume de n° XIII.

Analista Ambientai
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