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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2013, procedemos a abertura deste volume
ne XVI do processo de nQ 02001.000333/97-04, que se inicia com a página nQ 2866. Para
constar subscrevo e assino.

IBAMA

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS

Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA

pag, i/i 28/02/2013 - 12:02
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESP. ABERT. VOL. 000078/2013 COHID/IBAMA

Folha: {.^
Processo:^33/Att-OH
Rubrica:

Brasília, 28 de fevereiro de 2013

Ao Arquivo Setorial do(a) SETORIAL DILIC

Solicitamos a abertura de volume XVI no processo nQ 02001.000333/97-04.
Após abertura tramite o processo a(o) COHID.

IBAMA

JANAINA JULIANA MARIA CARNEIRO SILVA
Analista Ambiental do(a) COHID/IBAMA

pag. 1/1 28/02/2013 - 09:02
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P itapebi
Processo:A3.y ^7-iVj
Rubrica: 3(

K (OiÕ í"? GCMA 01/13
p- *J^- Ijf Rio de janeiro, 06 defevereiro de2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Inclusão de profissionais na equipe de execução do Programa de
Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE Itapebi.

Ref.: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico - Processo

IBAMA 02001.000.333./97-04 - n° 164/2012

Prezado Senhor,

Reportamo-nos à Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico emitida

por este IBAMA para a execução do Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático

da UHE Itapebi.

Nesse cenário, conforme estabelecido na condicionante 1.6 da referida autorização,

informamos que serão incluídos 02 membros na equipe de execução do Programa e por

este motivo solicitamos a 2a retificação da mesma.

Seguem os dados dos 02 novos profissionais:

Jonh Rock Gonçalves

Biólogo/ Executor de Campo

CRBlO:87512/04-p

Cadastro IBAMA: 5467040

Link plataforma Lattes: http://laTtes.cnpq.br/45649l 1686454050

Franklin Melissandro Seara

Bióloga / Executor de Campo

CRB: 38.362/02

Cadastro IBAMA: 4971648

Link plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/OI46429407284l 19

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-285Ü
Página 1 de 2 iay
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Secretária CGEMi/DIUC
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Henrique Cesêrfêmos Jucê
Chefe daltqulpe

COTID/CGEfiiauCflBAMA
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Lê itapebi
Fotha: l%fâ
Processo;^, í13/°i7-f)\
Rubrica:

O currículo, o CTF IBAMA e a certidão de regularidade dos profissionais acima, encontram-
se no anexo desta correspondência.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo
em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,
pCâ-rti^r //Q\A&tAA. /Ãííyft/ -

Flavia Pompeu Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

V

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 2 de 2



mBRANCO



L

Folha: *,ff?0
Processo: VVV^-OH
Rubrica: -è

I. Dados Pessoais.

Franklin Melissandro Seara.

Brasileiro, solteiro, 38 anos de idade.

Endereço residencial: R: Valfrides Santana n" 147, Centro. Cidade Nova. Itapebi-Ba.

Endereço eletrônico: meíisandro.seara(5>hotmai!.com

Telefone: (73) 8170-9272

CRB-38.362/02

II. Pós Graduação Latu Sensu.

Planejamento e Gestão Ambiental. Universidade Severino Sombra, Vassouras-Rj, 2001.

III. Curso superior.

Ciências Biológicas. Universidade Severino Sombra, Vassouras-Rj, 1999.

\

IV. Experiência Profissional na Área Ambiental.

* Desenvolvimento e Execução de Projetos em Erbs (estações radiobases), para companhia

telefônica VIVO telefonia celular. Rio de Janeiro-Rj, 2005.

* Gerenciamento Integrado de Agroecossitemas em Microbacias Hidrográficas. (Recuperação

de Área Degradadas), Rio de Janeiro-Rj, 2008.

\^s * Como responsável técnico de laboratório, onde se desenvolve atividades associadas ao

controle de vetores e pragas, de 2003 a 2010. Rio de Janeiro-rj, 2010.

V. Experiência Profissional na Área Educacional.

Rede estadual de educação, tendo sido aprovado nos concursos públicos da Bahia ano 2000, e

Rio de janeiro nos anos de 2001 e 2005.

VI. Congressos, Encontros e Conferências.

III Conferência Nacional Ambiental. Mudanças Climáticas. Brasília-Df, 2008.

V Conferência Latino-Americana Sobre Meio Ambiente. Belo Horizonte-Mg, 2002.
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IV Conferência Lati no-Ame rica na Sobre Meio Ambiente. Belo Horizonte-Mg, 2001.

IX Encontro de Biólogos do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Rio de Janeiro-Rj, 1999.

IEncontro Nacional de Biólogos. Rio de Janeiro-Rj, 1999.

III Encontro Ambiental do Sul Fluminense. Vassouras-Rj, 1998.

VIII Encontro de Biólogos do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Rio de Janeiro-Rj, 1998.

II Encontro Ambiental do Sul Fluminense. Três Rios-Rj, 1997.

I Encontro Ambiental do Sul Fluminense. Vassouras-Rj, 1996.

VI Encontro de Biólogos do Rio de Janeiroe Espírito Santo. Rio de Janeiro-Rj, 1996.

Vil. Cursos e Seminários.

* Saúde Meio Ambiente e as Fontes de Radiação Eletromagnética. São Paulo-Sp, 2003.

* Gestão Ambiental na Indústria. Rio de Janeiro-Rj, 2003.

Franklin Melissandro Seara.



^ HCq

u



\^

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Folha: nn2.
Processo:, -?,?,V^l-Qh

Rubrica:

Nr. de Cadastro: CPF/CNPJ: Emitido em: Válido até:

4971648 753.261.755-68

Nome/Razão Social/Endereço
Franklin Melissandro Seara

Av. Genaro de Carvalho, 902 apto. 101
Recreio dos Bandeirantes

RIO DE JANEIRO/RJ

22790-072

Este certificado comprova a regularidade no

19/12/2012

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Ecossistemas Terrestres e Aquáticos

19/03/2013

Observações:
1 - Bsle certificado não habilita o interessado ao exercício da(s)
alividade(s) descrita(s). sendo necessário, conforme o caso de
obienção de licença,permissãoou autorização específicaapus
análise técnica do IBAMA, do programa ou projelo
correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao
IBAMA.obrigaloriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência
para atualização do sistema,
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental
.emitida pelo órgão competente.
;4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou
•subprodutos florestais e láuníslicos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico

Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em
certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

Autenticação

8ex3.Swye.eSyh.dzxq
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AUTARQUIA FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 2a REGIÃO RJ/ES

DECLARAÇÃO

Folha: JTTJ
Processo: _vi3/c\^.,f\U
Rubrica: ^-"—^

Declaramos para os devidos fins, e a pedido, que o(a) Biólogo(a) FRANKLIN
MELISSANDRO SEARA, inscríto(a) no Conselho Regional de Biologia 2a Região RJ/ES, sob
o n° 38362, encontra-se em dia com suas obrigações junto à Tesouraria até 31/03/2013,
não tendo nada que desabone sua conduta até a presente data.

Esta declaração tem validade de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, quarta-feira, 9 de janeiro de 2013

Secretaria do CRBio-02

OBS.: Para Confirmar a autenticidade desta Declaração acesse http://www.abio-
02.gov.br/autenticaDec.aspx e Informe o Código Nc 2013010916425108838 com o Registro
n° 38362 - Visualizado em 9/1/2013 16:42:52
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John Rock Gonçalves CRBÍo-87512/04-p

Brasileiro, solteiro, 33 anos. Habilitação: categoria "AD"
Endereço - Rua Jordânia, n° 17

Bairro Laranjeiras, Uberlândia, MG.
Telefone: (34)3223-2884/ {34)9182-6689 / E-maii: iohnrockbio4@yahoo.com.br

Pagina Currículo lattes: http://lattes.cnpg.br74564911686454050

OBJETIVO

Cargo de Biólogo

FORMAÇÃO

• Graduado em Biologia. Unitri, conclusão em 2011

• Graduando em gestão Ambiental. Católica, conclusão em 2013

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Processos Vo3./^fg

08-2012/01-2012 - Estudo de comunidades de peixes, hábito alimentar, dinâmica
trófica e reprodução nos reservatórios de Furnas, Mascarenhas de Moraes, Luiz Carlos
Barreto de Carvalho, Porto Colômbia, Marimbondo e Funil. ART n° 2012/06231.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

•

Experiência de 450 horas de estágio não obrigatório em laboratório de microbiologia e
fisicoquímica. Laboratório Faz análises. Conclusão em 06-2011.

Experiência de 500 horas de estágio não obrigatório na área de Ictiologia na empresa
Sli"/ Manna e Toledo. Conclusão em 05-2012.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

• Disponibilidade para viagens em outros estados.
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Registro Folha: i 8 7 "
Processo: >.;3J<
Rubrica:

i/Pfl-oh

'•A

Ministériodo Meio Ambiente

I nstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERT1 FICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro: CPF/CNPJ: Válido até:

Paginai de 1

M M A

6467040 012.661.076-22

Emitido em:

1911012012 19/01/2013

Nome/Razão Social/Endereço

John Rock Gonçalves
Rua Jordânia, n° 17
Laranjeiras
UBERLANDIA/MG

38410-294

Este certificado comprova a regul aridade no

Cadastro de I nstrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Ecossistemas Terrestres e Aquati cos

Observações:
1 - Este certificada não habilita a interessado ao exercício da(s| atividades)
descríta(s|, sendo necessário, conforme o caso da obtenção de licença,
permissão ou autorização específica após analise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada nede
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA .obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias. a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
írgíc competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
f Iorestai s e fajn ísti cos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não

implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

AutenticapÊta

cnln.yt8n.w4fd.qdtc

Imprimir tela Fechar janela

ittp://servicos.ibamagov.br/ctf/mcdulos/certificadoregistro/certificado_regularida^ 19/10/2012
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13/0V13 CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Folha: ,/ £? fi
Processo: J-VaM^-OJí
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4a REGIÃO - CRBio04
Av. Amazanas, 298-15° Andar -Centro -Balo Horizonte/MG CEP: 30.180-001

Tel. (31) 32Q7.5000 - Fax. (31) 3207.50Q1 -Atendimento externo de 9h às 17h
Home page ; www.crbio04.gov.br E-mail: crbia04@crbio04.gov.br

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

w O Conselho Regional de Biologia - 4a Região (MG, GO, DF, TO) certifica que o(a)

Biólogo(a) JOHN ROCK GONÇALVES, registrado(a) neste CRBio04 sob n°
087512/04-P, tem situação regular junto à Tesouraria, não sofre processo

administrativo e está no pleno exercício de seus direitos perante esta Autarquia
Federal, órgão fiscalizador do exercício profissional do Biólogo.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação da sua autenticidade na Internet, no
endereço "www.crbio04.gov.br".

Certidão emitida às 21:24:52 do dia 13.01.2013 (horário de Brasília)

Número de Controle: 2652.4553.9154.2814

Certidão emitida gratuitamente - Valido até: 13.04.2013

ATENÇÃO: QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O PRESENTE DOCUMENTO

crb[Q04Qnllne.crbla04.gov.br/scrlpts/sql_consultav03.dll/loglri
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URÜENTEX
CARGAS AÉREAS E RODOVIÁRIA

TEL.: (21) 3315-2727
Atendimento 24hs. (21) 8223-3757

' 7813-4346- IP: 55*3550
•*• REMETENTE

* 4 'FNnFRCfn "~ - -

ORIGEM

urgentex@pop.com.br
ENTREGAR

• As QATÉ
DESTINO ihàíõmDÊTfW

I DESTINATÁRIO

A^r
Ri brica:

U=e&' Datai ' \ lL4K

JL V^Í_>XxaJ.ux "^g\i
___j

Vg^-J^a O O CIDADE" li ! 7TT" UE.

RAMAL

f< 'setor ^" '—'

—,—„ «• •--• ' •• "

HORAS

->fc5

SETOR

Rscetif(emos) nesta tiata, o|s)
volume (s) gonstante (e) desta
Nota de Despacho em perfeito
estado, pelo que doufamos} por
cumprido o presente transporte.

QUANTIDADE OÊ VOLUMES
tV.. - . 1, ft V.rloVn.cifa3 X^iK-'1 \ lj

VALORES PARA FATURA

TAXA BÁSICA

EXC. DE PESO

TAXAEXTRA

DISTANCIA

VEJAOBS.

OUTROS

TOTAL

0\ ^C
,. "* remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo

.'Mg;

|PcSOrjU CUBAÜEM) NOTAIS) FISCAL(IS) VALOR DECLARADO

FORMA DE PAGAMENTO D* VISTA D FATURADO D OUTROS

-v\ joòíjUb vVt -^aaXxso j^

&thkf\ O

Não transportamos os
seguintes produtos.

inf(amáveis, explosivos,
gases tóxicos, oxidantes,
corrosivos, radiativos,
produtos proibido por lei

1-Vta -Confio M^,r V., -Famttmnta ,3> Via -Comp^anto rfe erdraga /4- Via -DeSt,nalàtio ,5> VÍ3-cr,oL -ur9Bnte,@DD„.com.br
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LÊ itapebi
¥ Grupo Neoenergü

ProcessoT^352f^
Rubrica: li

GGMA 06/13
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

CoordenadorGeral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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 retificação da 1a renovação da Licença de Operação 291/02 da
UHE Itapebi

Ref.: Licença de Operação 291/02- 1a renovação - Processo: 020001.000333/97-04

Prezado Senhor,

Reportamo-nos à 1a renovação da Licença de Operação da UHE Itapebi, emitida em 05 de
fevereiro por este Instituto.

Primeiramente, informamos que a Potência Instalada da UHE Itapebi foi estabelecida em

450 MW, no contrato de concessão 37/99, cláusula primeira, e ratificada por meio do
Despacho ANEEL n° 18, de 07 de Janeiro de 2000, anexo I.

Entretanto, no dia 08/12/2010, foi publicada no D.O.U. a Resolução ANEEL n° 420/2010,
anexo II, estabelecendo nova sistemática de comprovação da potência instalada de

empreendimentos de geração de energia elétrica.

Em atendimento a Resolução 420/10, a UHE Itapebi encaminhou relatório técnico para
comprovação da Potência Instalada e Potência Liquida da usina, que indicava os valores de

462,011 MW e 460,532 MW respectivamente, conforme registrado no despacho ANEEL n°
3.095/2012, anexo III.

É importante destacar que desde o início da operação comercial da UHE Itapebi, em
fevereiro de 2003, não houve alterações de projeto, em relação ao Projeto Básico, aprovado
pela ANEEL. Este incremento na potência é fruto exclusivo do alto desempenho dos Grupos
Turbina Gerador verificado através de ensaios ainda à época do comissionamento para
entrada em Operação Comercial do empreendimento e somente agora, através da
Resolução 420/10, pôdeser reconhecido pela Agência Reguladora.

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - R] - CêP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 2 Á/
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p itapebi
Grupo «eD?nerg>a

Folha: T.CT

Processos AWâM_H
Rubrica:

Desta forma, solicitamos a retificação da 1a renovação da Licença de Operação da UHE

Itapebi, considerando a Potência Instalada de 462,011 MW, recentemente publicada pela
ANEEL.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo
em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

/-i£k*?Z. rs'7'i-'^f)i^^^j-ít^i^—^-
Flavia Pompeu Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 2 de 2
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ANEXO

Folha: laú
Processo: «3W^ ¥-0*1
Rubrica:
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Folha: J,
Processo: .tt/tf-O'l
Rubrica: 1

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

DESPACHO N2 i 8 DE 7 DE JANEIRO DE 2000

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DOS POTENCIAIS HIDRÁULICOS DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições delegadas
através da Resolução ANEEL ns 452, de 29 de dezembro de 1998, na forma prevista nos arts. 33 e
282 da Lei n- 9.427 de 26 dezembro de 1996, art. 3Ü do Decreto ns 2.003, de 10 de setembro de
1996, e considerando o que consta do Processo n" 48100.002316/95-51 e também que a empresa
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. é concessionária na condição de Produtor Independente,
conforme Contrato de Concessão n2 37/1999, resolve: I - Aprovar o Projeto Básico apresentado
pela empresa ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., relativo à UHE Itapebi, com três unidades
geradoras e 450 MW de potência instalada, situada no rio Jequitinhonha, na bacia hidrográfica do
Atlântico Leste, às coordenadas 15° 50' de latitude S e 39° 10' de longitude W, no Município de
itapebi, Estado da Bahia. II - A presente aprovação não exime a empresa ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A. de suas responsabilidades pelo projeto e sua execução, perante o Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA.

ANTÔNIO DE PÁDUA LOURES PEREIRA

Publicado no D.O de 10.01.2000, seção l,p. 86, v. 138, n. 6-E.

Dcí|]_L8rlF
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Processo: ^33/°^-0^
Rubrica:
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Relatório

Voto

Anexo

"olha: jLXL±~~
Processo:. TO^-Qj"
Rubrica:

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 420, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

Estabelece a sistemática de determinação da
"Potência Instalada" e da "Potência Líquida" de
empreendimento de geração, para fins de outorga,
regulação e fiscalização dos serviços de geração de
energia elétrica, e revoga a Resolução n°. 407, de
19 de outubro de 2000.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL,
no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto
nos arts. 12 e 13 da Lei n°. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 9o da Lei n°.
10.848, de 15 de março de 2004, no art. 4o, anexo 1, do Decreto n°. 2.335, de 6 de outubro de 1997, no
Decreto n°. 2.410, de 28 de novembro de 1997, o que consta do Processo n°. 48500.000264/2007-53, e
considerando que:

0 conceito de "Potência Instalada" de central geradora de energia elétrica, conforme definido
na Resolução n°. 407, de 19 de outubro de 2000, necessita de complementação, de modo a considerar a
capacidade efetivamente disponibilizada ao sistema elétrico e as distintas finalidades demandadas pelos
demais agentes do setor elétrico;

em função da Audiência Pública n°. 039, de 2009, realizada no período de 21 de outubro de
2009 a 15 de janeiro de 2010, foram recebidas sugestões de diversos agentes do setor elétrico, bem como
da sociedade em geral, que contribuíram para o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve:

Art. Io. Estabelecer, na forma desta Resolução, a sistemática de determinação da "Potência
Instalada" e da "Potência Líquida" de empreendimento de geração de energia elétrica, para fins de
outorga, regulação e fiscalização dos serviços de geração de energia elétrica.

DAS TERMINOLOGIAS E DOS CONCEITOS

Art. 2o. Para os fins e efeitos desta Resolução são adotadas as terminologias e conceitos a
seguir definidos:

1 - Central geradora: instalação específica com a finalidade da produção de energia elétrica
(geração pura) ou esta combinada com outra utilidade (cogeração), cujo ambiente não se confunde com o
processo ao qual está eventualmente conectada;

II - Unidade geradora: conjunto constituído por um gerador elétrico conjugado a máquina(s)
motriz(es) e respectivos equipamentos, destinado a converter em energia elétrica outra forma de energia;
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III - Unidade geradora principal: toda a unidade que integra a central geradora, em exceção
da(s) de contingência;

IV - Unidade geradora de contingência: unidade sobressalente, destinada à operação exclusiva
em substituição a unidade principal, ou unidade destinada à operação exclusivano atendimento das cargas
essenciais da própria central geradora em caso de falha das unidades geradoras principais ou do
suprimento externo;

a) as unidades geradoras de contingência devem ser declaradas nesta finalidade;

b) a operação não-eventual de unidade geradora de contingência descaracteriza a sua
finalidade, salvo nos casos onde comprovadamente a unidade se destine única e exclusivamente ao
suprimento das cargas essenciais da própria central geradora, como fonte primária do serviço auxiliar.

c) a potência efetivamente possível de ser gerada pelas unidades geradoras de contingência
não poderá ser utilizada como referência para fins de contratação do acesso aos sistemas de transmissão e
distribuição de energia elétrica, na comercialização de energia e no despacho da geração.

V - Potência Instalada: capacidade bruta (kW) que determina o porte da central geradora para
fins de outorga, regulação e fiscalização, definida pelo somatório das potências elétricas ativas nominais
das unidades geradoras principais da central;

a) a potência elétrica ativa nominal de uma unidade geradora é definida como a máxima
potência elétrica ativa possível de ser obtida nos terminais do gerador elétrico, respeitados os limites
nominais do fator de potência, e comprovada mediante dados de geração ou "ensaio de desempenho".

VI - Potência Líquida: potência elétrica ativa (kW) máxima disponibilizada pela central
geradora, definida em termos líquidos no seu ponto de conexão, ou seja, descontando da potência bruta
gerada o consumo em serviços auxiliares e as perdas no sistema de conexão da centrai geradora e
comprovada mediante dados de geração ou "ensaio de desempenho".

DA APLICAÇÃO DAS DEFINIÇÕES

Art. 3o. O processo de outorga de central geradora observará a seguinte sistemática: registrar a
"Potência Instalada" e a "Potência Líquida" da central geradora, conforme valores declarados pelo agente
outorgado, devendo as mesmas serem confirmadas pelo agente de geração após a entrada em operação
comercial da usina, para posterior revisão nos termos desta Resolução, ressalvadas as suas exceções.

§ Io Para as tecnologias de geração que utilizam fonte eólica ou solar, serão adotadas as
informações de projeto, prescindindo-se do "ensaio de desempenho" ou dos dados de geração, a critério
da ANEEL;

§ 2o São dispensadas da determinação da "Potência Líquida" as centrais geradoras com
Potência Instalada de até 1.000 kW, no caso de fonte hidráulica, e de até 5.000 kW, no caso de outras
fontes;

I -Nesses casos a "Potência Instalada" será definida com base no menor valor entre a potência
nominal do equipamento motriz (kW) e a do gerador elétrico (kW), esta definida pelo produto da potência
elétrica aparente (kVA) pelo fator de potência nominal (f.p.), ambos tomados diretamente da placa
aprovada pelo fabricante para operação em regime contínuo.
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DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE GERAÇÃO

Art. 4o. O agente de geração obriga-se a encaminhar, para validação e registro na ANEEL da
"Potência Instalada" e da "Potência Líquida", relatório técnico com os resultados do "ensaio de
desempenho", ressalvadas as suas exceções, obedecendo aos seguintes prazos:

§ Io Para outorgas anteriores à publicação desta Resolução: o maior prazo entre até vinte e
quatro meses após essa publicação, e até vinte e quatro meses após a entrada em operação comercial da
central geradora.

§ 2o Para outorgas posteriores à publicação desta Resolução: até vinte e quatro meses após a
entradaem operação comercial da central geradora.

' § 3o A entrada em operação da centra! geradora caracteriza-se pela entrada em operação
comercial da primeira unidade geradora da central.

§ 4o O ensaio de desempenho, com critérios e procedimentos específicos conforme anexo
desta Resolução, caracteriza-se essencialmente pelo ensaio realizado para verificação da "Potência
Instalada" e da "Potência Líquida" da central geradora.

Art. 5o. Alternativamente ao "ensaio de desempenho", a comprovação da "Potência Instalada"
e da "Potência Líquida" poderá ser realizada por meio de relatório técnico utilizando-se de dados de
geração obtidos diretamente do SMF, ou ainda diretamente do SCD nos sistemas isolados, no qual deverá
ser comprovada a operação da central geradora em base semanal à plena carga.

§ Io O valor da "Potência Instalada" e da "Potência Líquida" será o valor integraüzado da
geração ativa verificada no período de sete dias e em base horária, respeitadas as orientações específicas
contidas no Procedimento para determinação da "Potência Instalada" e "Potência Líquida" de
empreendimentos de geração de energia elétrica.

í § 2° O relatório técnico de que trata o caput deste artigo deverá ser elaborado conforme os
^ Procedimentos para a determinação da "Potência Instalada" e"Potência Líquida" de empreendimentos de

geração de energia elétrica.

§ 3o Os dados de geração para confirmação da "Potência Instalada" e "Potência Líquida"
deverão ser devidamente homologados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e
obtidos diretamente do Sistema de Medição de Faturamento - SMF ou ainda do Sistema de Coleta de
Dados Operacionais - SCD nos sistemas isolados;

I - Nos casos onde não é necessária a instalação da medição bruta, conforme critérios
estabelecidos nos Procedimentos de Rede e nos Procedimentos de Comercialização, poderão ser
utilizados os dados de geração do sistema de supervisão e controle da central geradora para confirmação
da "Potência Instalada".

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 6o. Aprovar os Procedimentos para a determinação da "Potência Instalada" e "Potência
Líquida" de empreendimentos de geração de energia elétrica, disponibilizados no sítio' da ANEEL na
internet www.aneel.gov.br.

Art. T. A documentação técnica, em todas as suas partes, deverá estar assinada pelo
engenheiro responsável pelas informações, incluindo a comprovação de sua inscrição e certificado de
regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

Art. 8o. Qualquer alteração da "Potência Instalada" ou "Potência Líquida" da central geradora
deverá ser regularizada junto à ANEEL.

Art. 9o. O agente se obriga a manter nas instalações da central geradora, a disposição dos
técnicos da ANEEL, cópia do relatório técnico para comprovação de "Potência Instalada" e "Potência
Líquida", bem como, afixado em local de fácil acesso, placa de identificação do fabricante de cada
equipamento motriz e gerador elétrico.

Art. 10°. O desatendimento às condições e obrigações estabelecidas nesta Resolução sujeitará
o agente infrator às penalidades previstas na Resolução ANEEL n°. 63, de 12 de maio de 2004, e
legislação cabível.

Art. 11°. Fica revogado o art. T da Resolução n°. 433, de 26 de agosto de 2003.

Art. 12°. Fica revogada a Resolução n° 407. de 19 de outubro de 2000.

Art. 13o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

NELSON JOSÉ HUBNER MOREIRA

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 08.12.2010. seção 1. p. 55, v. 147. n. 234.
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Texto na íntegra

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

DESPACHO N° 3.095, DE 4 DE OUTUBRO DE 2012.

Vshoh

Processo n° 48100.001554/1997-65. Interessado: Itapebi Geração de Energia S.A.. Decisão:
Registrar a Potência Instalada de 462.011 kW e a Potência Líquida de 460.532 kW da UHE Itapebi,
outorgada nos termos do Decreto s/n° de 08 de abril de 1999 e do Contrato de Concessão para
Geração de Energia Elétrica n° 37/1999. A íntegra deste Despacho consta nos autos e encontra-se
disponível no endereço eletrônico www.aneel.aov.br/biblioteca.

HÉLVIO NEVES GUERRA

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 05.10.2012. seção l.p. 104, v. 149. n. 194.
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Ao Senhor . i ; ' i .; >,
Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Atendimento da condicionante 1.1 da renovação da LO 291/02 da UHE
Itapebi

Ref.: Processo IBAMA/MMA n° 02001.000333/97-04

V ••l-i;'-í /--í ^-/V ;

iMSgm
%CMA 08/13

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2013

í Prezado Senhor,
N^^/

Reportamo-nos a condicionante 1.1 da renovação da Licença de Operação 291/02 da UHE

Itapebi que estabelece que esta licença deverá ser publicada conforme Resolução

CONAMA N° 006/86 e cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

Neste cenário solicitamos que esta publicação só seja realizada após a retificação da

referida licença de acordo com o informado na correspondência GCMA06/13.

No aguardo de vossa manifestação, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos

que se façam necessários, ao tempo em que apresentamos nossos protestos de estima

consideração.

Atenciosamente,

/^CítrfA-' "iulidtt-iA- /iM-^C—-
Flavia Pompeu Serra n

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flainengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESPACHO 003562/2013 COHID/IBAMA

Folha: /f.jftj"
Processo:^?/^?-f)i
Rubrica:

iNOVAVEIS

Brasília, 28 de fevereiro de 2013

A(o) Coordenação Geral de ínfra-Estrutura de Energia Elétrica

Assunto: Retificação da 1- Renovação da Licença de Operação nQ 291/02

Trata-se da retificação da l3 Renovação da Licença de Operação nQ 291/02,
emitida em favor da Itapebi Geração de Energia S/A, para o empreendimento UHE
Itapebi.

Relata a Correspondência GCMA 06/13 que, a potência instalada do referido
empreendimento, outrora 450MW (como consta na LO), alterou-se em virtude da
Resolução Normativa ANEEL nQ 420/2010, que alterou a sistemática para comprovação
de potência instalada. Em atendimento a tal Resolução, o referido empreendimento
alterou sua potência instalada de 450MW para 462,011MW, como registrado pela
ANEEL através do Despacho ne 3095/2012.

Em virtude da comprovação do órgão regulador de energia elétrica da
alteração da potência instalada, através do envio dos documentos, não vê-se óbice para a
retificação da referida Licença de Operação.

o*£»

IBAMA

'J-iWiUaj* Aj?p(L i^j cí^rf f
HENRIQUE CÉSAR LEMOS JUCÁ //

Analista Ambiental do(a) COHID/IBAMA'

pag. 1/1

06 00 ?o|5

/ Dlftfera

28/0212013-11:02



EM BRANCO
^

-^^?



processoi3SH23H
Rubrica:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ\

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n« 09566 Brasília - DF

www. ibama.gov.br

OF 004248/2013 DILIC/IBAMA

Brasilia, 13 de março de 2013.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
(^ PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 4Q E10° ANDARES - FLAMENGO

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22.210-904

Assunto: Envio da 1Q Renovação LO n9. 291/2002 - ls Retificação. Ref. processo nQ.
02001.000333/1997-04.

Prezados Senhores,

Em atenção ao processo de licenciamento ambiental referente ao
í empreendimento Usina Hidrétrica de Itapebi, situada no rio Jequitinhonha, entre os

municípios de Salto da Divisa/MG, Itapebi/BA, Itapemirim/BA e Itarantim/BA,
encaminhamos a lfi Renovação da Licença de Operação nQ. 291/2002 - 1Q Retificação,
emitida em 2013 e com validade de 06 (seis) anos contados a partir da data de sua
assinatura.

Informo que o recebimento da licença deverá ser publicado nos termos da
Resolução Conama ng 06/86, devendo a cópia ser enviada para este IBAMA.

IBAMA

GISE

Direto

DAMM FORATTINI

-(a) do(a) DILIC/IBAMA

pag. 1/1 13/03/2013 • 16:03
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 291/2002
1aRENOVAÇÃO

1a RETIFICAÇÃO

V, O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio de 2012, publicado no
Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe conferem o art.220,
parágrafo único, inciso V do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que aprovou a Estrutura
Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2007, RESOLVE:

Expedir a presente Licença de Operação à:

EMPRESA: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ: 02.397.080/0001-96

ENDEREÇO: PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 4o E 10° ANDARES - FLAMENGO
CEP: 22210-904 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ

TELEFONE: (021) 3235-8725 FAX: (021) 3235-2855
PROCESSO IBAMA N°: 02001.000333/97-04

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL N°: 987.535

Referente ao empreendimento Usina Hidrelétrica de Itapebi, situada no rio Jequitinhonha, entre os
municípios de Salto da Divisa (MG), Itapebi (BA), Itagimirim (BA) e Itarantim (BA). A usina tem

( potência instalada de 462,011 MW a partir de um reservatório de 62,48 km2, com operação a fio
^"" d'água na cota 110 metros e volume total de 1634 hm3.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 6 (seis) anos, a partir desta data, observado
o cumprimento das condições discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes
do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.

Brasília/DF, Q7 |vjftR 2013

VOLNE>

Pres



CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 291/2002 - 1a
RENOVAÇÃO (1a RETIFICAÇÃO)

1. Condições Gerais:

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução n° 006/86 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, e cópias das publicações deverão ser
encaminhadas ao IBAMA;

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

1.3. O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer
acidente que venha causar dano ambiental;

1.4. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de
controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:

• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da

licença;
• graves riscos ambientais e de saúde;

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

1.6. O pedido de renovação desta licença de operação deve ser acompanhado do
encaminhamento de:

• Solicitação de renovação de licença, relatório consolidado de atendimento das
condicionantes;

• Sugestão do novo período para a licença de operação da UHE e;

• Planejamento Ambiental para o novo período sugerido nos moldes determinados pelo
Parecer N° 02001.000044/2013-88.

1.7. Perante o IBAMA, a ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A é a única responsável pela
execução dos Planos, Programas e Medidas Mitigadoras e pela integridade estrutural e
ambiental decorrentes da operação do empreendimento.

2. Condições Especificas:

2.1. Dar continuidade aos programas listados abaixo e aos respectivos subprogramas previstos
no PBA, atendendo às exigências constantes no Parecer N° 02001.000044/2013-88:

a) Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático;

b) Programa de Monitoramento da Fauna;

c) Programa de Recuperação das Áreas Degradadas;

d) Programa de Monitoramento das Ilhas e das APPs;

e) Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;

f) Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico

g) Programa de Monitoramento Sismológico;

h) Programa de Monitoramento Hidrogeológico;

i) Programa de Educação Ambiental;

j) Programa de Comunicação Social;

k) Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG;

/2/3
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CONTINUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N°
291/2002 - 1a RENOVAÇÃO (1a RETIFICAÇÃO)

I) Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa/MG.

2.2. Todos os Programas Ambientais deverão ser executados ininterruptamente, ainda que parte
dos subprogramas que os compõem admita finalização ou interrupções de ações previstas.

2.3. Os Programas Ambientais que exijam ações programadas por tempo determinado, não
coincidente com a vigência da licença de operação, devem ter seu Projeto Executivo revisto
junto ao Ibama, sempre que necessário, explicitando a reprogramação das ações,
adequação de metas e objetivos, devidamente acompanhada de novo cronograma.

2.4. Os Programas Ambientais e/ou revisões necessárias deverão ser encaminhados ao Ibama
para análise com antecedência suficiente para avaliação e incorporação da contribuição
deste Instituto, sem que haja prejuízo do início da implantação ou a interrupção do

,- Programa.

2.5. Todos os relatórios de acompanhamento solicitados devem ser enviados anualmente, em
meio digital e impresso, contendo a consolidação das ações executadas no período,
incluindo a análise dos resultados alcançados, acompanhados do material gráfico e visual
necessário à sua correta avaliação, obedecendo às diretrizes do Parecer N°
02001.000044/2013-88.

2.6. Dar continuidade às atividades de fiscalização sócio-patrimonial, com inclusão do
monitoramento dos taludes marginais, ilhas, monitoramento das áreas em recuperação e
eventuais atividades de manutenção previstas no PRAD e monitoramento das Áreas de
Preservação Permanente - APP às margens do reservatório de modo a prevenir e inibir
ocupações irregulares e favorecer a regeneração das áreas.

2.7. Apresentar, até 06 de março de 2013, mapa contendo a configuração atual do reservatório
e a delimitação em metros da faixa de APP entre o nível máximo normal de operação e a

• cota máxima maximorum. Discriminar qual a área da APP foi adquirida e qual ainda falta
adquirir. Especificamente no Município de Salto da Divisa, apresentar mapa, em escala
compatível, com faixa de APP, onde toda a infraestrutura existente nessa área seja
identificada. Apresentar em mais de uma carta, caso necessário. Se houver residências,
identificá-las individualmente. Identificar eventuais remanescentes de propriedades que se
tornariam inviáveis após a aquisição da APP.

2.8. Apresentar, até 06 de março de 2013, relatório com os proprietários que aderiram e os que
não aderiram ao Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da
Divisa/MG. Nenhuma avaliação de riscos deve ser realizada sem o consentimento prévio e
esclarecido dos proprietários quanto aos objetivos do Programa, antes da sua aplicação.

2.9. Apresentar, até 06 de março de 2013, a forma de cessão de uso da área da ilha 7 à APSD
(Associação de Pescadores de Salto da Divisa) para o desenvolvimento de piscicultura em
tanques-rede, acima da cota 111m, condicionada à realização do licenciamento ambiental
da atividade pelo órgão competente.

t
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRODO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal na 09566 Brasília - DF
www.ibama.gov.br

OF 004282/2013 DILIC/IBAMA

falha:. ,q5g, _
Processoi^M^JãS?
Rubrica:

Brasília, 14 de março de 2013.

Ao(À) Senhor(a)
Flávia Pompeu Serran
Gerente do(a) ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 3ÇANDARES

RIO DEJANEIRO - RIO DEJANEIRO
^ CEP.: 22.210-904

Assunto: Publicação da Renovação da Licença de Operação n° 291/2002 de 05 de
fevereiro de 2013 - UHE Itapebi

Senhor(a) Gerente

\l^^

1. Em atenção ao documento GCMA 08-2013, informo que a publicação da
Renovação da Licença de Operação n° 291/2013, estabelecida pela condicionante 1.1,
pode ser realizada após manifestação deste Instituto quanto à solicitação de retificação
da licença efetuada pela Itapebi Geração de Energia.

Atenciosamente,

GISELA DAMM FORATTINI

Diretir(a) do(a) DILIC/IBAMA

IBAMA pag. 1/1 U/03/2013 • 09:03
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MMA/IB AMA/D ICAD

CT 02001.004179/2013-12

Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIAS/A

Data: 12/03/2013

GCMA 15/13

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Mapa APP - condicionante 2,7

Ref.: Renovação da Licença de Operação 291/02 da UHE Itapebi

Prezado Senhor,

Reportamo-nos a condicionante 2.7 da renovação da Licença de Operação da UHE Itapebi

que estabelece a apresentação de mapas contendo a configuração atual do reservatório

com a delimitação em metros da faixa de APP entre o nível máximo normal de operação

(110,00m) e a cota máxima maximorum (111,00m), bem como as áreas já adquiridas e que

faltam adquirir. ._ ........ .« >
i._ . .i • -i.'. •*'(• 7

Neste cenário, encaminhamos em anexo mapa específico da cidade de Salto da Divisa com

a demarcação da cota 111,00m (máxima maximorum) demonstrando que não existem

propriedades particulares nesta faixa; Entretanto, foram identificadas as seguintes estruturas

públicas: atracadouro, mirante, arquibancada do centro cultural e casa de maquina do centro

de captação de água da COPASA.

Em relação ao mapa completo, contendo a área rural, além das áreas já adquiridas e que

ainda faltam adquirir, solicitamos o prazo de 5 (cinco) meses para encaminhamento à esse

Instituto.

O prazo solicitado se justifica em razão da necessidade de autorização por parte dos

, proprietários das fazendas do entorno da UHE Itapebi para a realização dos serviços.

Como a maioria deles reside em locais distantes do empreendimento, a comunicação tem

sido feita via telefone. No entanto, em alguns casos, só é feita a comunicação após

inúmeras tentativas. Além disso, alguns proprietário:; estão solicitando um prazo para

consulta jurídica, o que também dificulta a obtenção da autorização de acesso no tempo

hábil para a celeridade da atividade.

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3" andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

fc*
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p itapebi
Grupof/eoenergia

Folha: JJ^L
Processo: 'ò-X)j °\1 ~{
Rubrica;

E importante destacar que a topografia acentuada, em alguns pontos,, transporte por barco

e período chuvoso são condições que dificultam o acesso e a execução da atividade e que

contribuem para a postergação do prazo.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo

em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

Flavia Pompeii Secran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 2 de 2
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
rNSTÍTUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenaçâo-Geral de Infraestrutiirade Energia Elétrica
Coordenação de Hidrelétricas

Folha: lüm
Processo

Rubrica:
MM

Memorando n° ^/3 /2012/COHID/CGENE/DILIC
Brasília, 13 de dezembro de 2012.

AO: Arquivo/DILIC
ASSUNTO: Encaminhamento de documentos

1. Encaminho os anexos ao documento descrito abaixo, para que seja devidamente arquivados:

• UHE Itapebi - Documento SRMA - 443/12 de 07 de dezembro de 2012. Assunto:
Piano de Monitoramento das Habitações Danificadas de salto da Divisa/MG.

Atenciosamente,

HENRIQUE CÉSAR LEMOS JUCÁ

Chefe de Equipe
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la -. MMA/fBAMA/DICAD

t* itanahí "^JÈã CT 02001.005906/2013-69
mrm liafJKUI aP, Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
(/ (i'urtoivo>wíYg.s Ifflül ENERGIA S/A

««* Data: 09/04/2013

GCMA 042/13
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02
CEP 70818-900 - Brasília - DF

IV.Ha: laOSL

Rubrica: X

Assunto: Atendimento da condicionante 1.1 da renovação da Licença de Operação
291/2002

Ref.: Processo IBAMA 02001.000333/97-04

[ Prezado Senhor,

Reportamo-nos à renovação da Licença de Operação da UHE Itapebi, emitida em 07 de

março de 2013.

Nesse cenário, em atendimento a condicionante 1.1 da referida licença, encaminhamos em

anexo as publicações no Diário Oficial da União e no periódico "A Tarde" sobre o

recebimento da renovação da Licença de Operação, em conformidade com a resolução
Conama 006/86.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo
em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

'i

*w Atenciosamente,

Flavia Pompej/Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

itapebi Geração de Energia S.A
Praia cio Fldimenqo, n° 78, 3" andar, Rio de Janeiro - RJ - CFP: 22.210-904

Fone (21) 32:55-2800 - Fax (21) 3235 2HÍ.5
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_ _ Ulari« Oficial da União - ws» 3 151

/ ITABEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. \
AVISO DE LICENÇA

A ITABEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. toma público
que recebeu do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA a prorrogação da Licença de Operação
até 7 de março de 2019 pata a Usina Hidrelétrica Itapebi, situada no
Rio Jequitinhonha. entre os municípios de Salto da Divisa (MG),
Itapebi (BA), Itapmirim (BA) e Itarantim (BA).

SOLANGE MARIA PINTO RIBEIRO
Diretora-Presidente

333/97^4
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Editora-coordènadora

Htlcélta Falcão

SALVADOR dUAJtlA-FEIRA 3/4/2013

. economia@grgpí)atiirde.Loiiirbr

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ W° 02.397.0SO/ÜQQ1-96

AVISO DE LICENÇA
AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. torna público
que recebeu do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a
prorrogação da Licença de Operação até 7demarço de
2019 para a Usina Hidrelétrica Itapebi, situada no Rio
Jequitinhonha, entre os municípios de Salto da DÍvisa
(MG), Itapebi {BA}, Itagimirim {BA) e Itarantim (BA).

Solange Maria Pinto Ribeiro
' Diretora-presidente
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Lê itapebi
f GntpoNeaensi^ia

MMA/IBAMA/DÍCAD

CT 02001.004178/2C

',. Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
...„„, FNERGIAS/A
vÀ', Data: 12/03/2013

GCMA 14/13

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Monitoramento Hidrogeológico da UHE Itapebi

Ref.: Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88

Prezado Senhor, ' , .

Reportamo-nos ao Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88 que subsidiou a emissão da

renovação da Licença de Operação 291/02 da UHE Itapebi.

Em relação ao item 3.3 do referido Parecer, solicitamos um prazo máximo de 30 dias para

encaminhamento do Relatório Hidrogeológico que está em fase final de elaboração.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao temRO

em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

Flavia Pompet/Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax {21) 3235-2855
Página 1 de 1
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MMA/IBAMA/DICAD
CT 02001.004180/2013-47
Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIAS/Ap itapebi

Grupo mxnergia ,..;,,, rjata: 12/03/2013

GCMA 16/13

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Pontos de desmoronamento de encostas constatados em vistoria

Ref.: Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88

Prezado Senhor,

w Reportamo-nos ao Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88 que subsidiou'a emissão da

renovação da Licença de Operação 291/02 da UHE Itapebi.

Em relação ao item 3.4 do referido Parecer, solicitamos um prazo máximo de 30 dias para

encaminhamento do Relatório Parcial de execução das obras de contenção dos dois pontos

de desmoronamento das encostas constatados em vistoria.

A postergação do prazo se deve à morosidade para conclusão do processo de contratação,

em função da dificuldade de obtenção de propostas no mercado em função do escopo

específico, atrasando assim, o início das atividades em campo.

O Contrato para a prestação dos serviços já foi celebrado no inicio do corrente mês e a

empresa já está promovendo as ações necessárias para mobilização da equipe e

equipamentos, e no prazo de 30 dias já teremos material suficiente para encaminhamento

do relatório solicitado.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo

em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

Flavia Porrípe.ií Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1
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MMA/IBAMA/DICAD
SOL 02001.005905/2013-14

srRmGsEBIGERAçAoDELI itapebi
f Grupo Hewnerqii ''''!l'- Data: 09/04/2013

Rubrica:Jitü^——-

ov,MA 043/13

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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 prazo para entrega do Plano Básico Ambiental da UHE Itapebi

Ref.: Processo IBAMA 02001.000333/97-04 / Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao Parecer Técnico 02001.000044/2013-88 que subsidiou a renovação da

Licença de Operação da UHE Itapebi, emitida em 07 de março de 2013 e estabeleceu, no

item 3.5, a entrega do novo Plano Básico Ambiental até o dia 06 de abril.

Nesse cenário, solicitamos a extensão do prazo em até 45 dias para a entrega do Piano

Básico Ambiental solicitado.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo

em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,.

jZtW?^ fybA-Át-t S^trft__
Flavia Pompeiféerran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1
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Lê itapebi
MMA/IBAMA/DICAD
CT 02001.004181/2013-91
Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIAS/A
Data: 12/03/2013

Folha: L^U* _

Rubrica:

GCMA 17/13

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas

Ref.: Renovação da Licença de Operação 291/02 da UHE Itapebi - condicionante 2.8

Prezado Senhor,

Reportamo-nos a condicionante 2.8 da renovação da Licença de Operação da =UHE Itapebi

que estabelece a apresentação de relatório com os proprietários que aderiram e os que não

í^, aderiram ao Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa.

Em atendimento à condicionante supracitada, a Itapebi, em 01/03/2013, realizou uma

reunião com os proprietários das casas danificadas de Salto da Divisa, com o intuito de

apresentar o escopo e a metodologia do Programa e ao final, colher as assinaturas dos

proprietários que concordaram ou não com o desenvolvimento do Programa.

Não obstante os esforços dos representantes da Itapebi em demonstrar a importância do

monitoramento das habitações, bem como da aposição das assinaturas concordando ou

não com o Programa, nenhum dos proprietários quis assinar o documento.

Embora não tenha sido possível elaborar uma Ata da reunião realizada, a fim de evidenciar

o ocorrido, encaminhamos em anexo os seguintes documentos: (i) arquivo contendo o Plano

de Monitoramento apresentado na reunião e entregue aos representantes; (ii) Registro

^^ Fotográfico da Reunião e (iii) cópia do e-mail enviado para o advogado dos proprietários
contendo os principais pontos abordados na reunião (tendo como anexos a Apresentação

de Plano e Minuta da Carta) a fim de reforçar a importância do Monitoramento e a

disposição da Itapebi em relação à sua realização.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo

em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1
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Apresentação do Plano de Monitoramento
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Processo: ,̂^J 6pj7j3j
Rubrica: * L~-i-£~*-1

Registro Fotográfico da Reunião





Lê itapebi
f Grupo Neoenergia

' Folha: _3ÜL__
Processo: *, ^ffiXTffl

Rubrica:

X
Fotos da reunião realizada em 01 de março de 2013 com os

proprietários das casas danificadas de Salto da Divisa
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Flávia Carlos Pinto

De:

Enviado em:
Para:

Ce:

Assunto:

Anexos:

Folha: r.ty.f)
Processo: ^ ^VVS\!f-J)i
"Mfrrísãi

Luís Cláudio Ribeiro
sábado, 2 de março de 2013 13:28
Juliana Carvalho Lacerda
Gabrielle de Souza Marinelli; gaddhsalto@gmail.com
ITP - Minuta da Carta do Plano de Monitoramento das Casas Danificadas de Salto
da Divisaa

ITP13-005-LCR Monitoramento Resisdência Abidias Ferreira Lacerda.pdf;
Apresentação_Plano de Monitoramento Habitações Danificadas de Salto da Divisa
[Modo de Compatibilidade].pdf; SAM_3634.JPG; SAM_3636.JPG; SAM_3635.JPG

Prezada Dra. Juliana,

Conforme solicitado pelo Sr. Bruno Ronconi encaminho anexo minuta da carta de solicitação de
autorização para realização do Plano de Monitoramento nas residências danificadas de Salto da
Divisa.

Segue também o Plano de Monitoramento apresentado na reunião do dia 01/03/2013, conforme
registro fotográfico anexo.

Uma cópia desta apresentação foi entregue aos representantes da Associação.

Oobjetivo do Plano é o de efetuaro Monitoramento das casas em condições de risco em
atendimento à exigência do IBAMA.

AItapebi reitera a disposição em realizar esta atividade conforme exigência do ÓrgãoAmbiental
embora não tenha tido a anuência da Associação na referida reunião.

Destaco que esta atividade, no nosso entendimento, não prejudica o Processo das Casas que
tramita na Comarca de Jacinto cujo status está em vias de realização de Perícia.

Luís Cláudio Ribeiro

Gerente

Itapebi S.A.

www.itapebi.com.br

+55 73 3286 2809 / +55 73 9983 8289
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Folha: /'tA^].~
Processo: .^Vifòffi
Rubrica:

ITP13-05-LCR

Itapebi, 01 de março de 2013

Ao Senhor

Abidias Ferreira Lacerda

Rua Samuel Lima, 306, Barro Preto, Salto da Divisa - MG

Assunto: Autorização para execução do Plano de Monitoramento das Casas

Danificadas de Salto da Divisa

Ref:. 1a Renovação da Licença de Operação 291/02 da UHE Itapebi

Prezado,

1. A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF
sob o n°. 02.397.080/0001-96, com sede na Praia do Flamengo, 78 -10° andar
- Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.210-030, vem, por meio desta,
informar e requerer o que se segue:

a. A Licença de Operação da UHE Itapebi foi renovada, em 05 de fevereiro
de 2013, pelo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, Órgão responsável pelo licenciamento

w ambiental deste empreendimento.

b. Neste cenário, o IBAMA solicitou, através da nova licença, a execução
do Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da
Divisa.

c. Conforme apresentado em reunião realizada em 01 de março de 2013
com os proprietários das casas danificadas de Salto da Divisa, o objetivo
do referido Programa é o de promover a identificação das casas com
grau de risco e que deverão ser submetidas à monitoramento para
acompanhamento da evolução das avarias, sem que tal, é preciso
ressaltar, implique na assunção de responsabilidade por parte da
Itapebi.

d. O Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa será
executado por empresa especializada contratada pela ITAPEBI.

Itapebi Geração de Energia S.A
BR 101 km 669, Zona Rural, Itapebi - BA - CEP: 45.855-000

Fone (73) 3286-2800 - (73) 3286-2808
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£1 itapebi
I GrupoNeoene/gia

e. Sendo o que se apresenta no presente momento, solicitamos o "De
Acordo", para que a empresa responsável possa realizar as atividades
na sua residência localizada na Rua Samuel Lima, 306, Barro Preto,
Salto da Divisa - MG.

f. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam
necessários, ao tempo em que apresentamos nossos protestos de
estima consideração

Atenciosamente

Luís Cláudio Ribeiro

Gerente de Operações

Por esíar de acordo com o início dos trabalhos de avaliação no meu imóvel, assino a presente

missiva.

Nome:

RG/CPF:

PorNÃO estar de acordocom o início dos trabalhos de avaliação no meu imóvel, assino a

presente missiva

Nome:

RG/CPF:

Itapebi Geração de Energia S.A
BR 101 km 669, Zona Rural, Itapebi - BA - CEP: 45.855-000

Fone (73) 3286-2800 - (73) 3286-2808
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. MMA/IBAMA/DICAD
itaPeOI .díJjír. CT 02001.004176/2013-89

* L_H___I'' rt-!-.-,-*, iTArlCDI í"CDAPÃfOrigem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIA S/A l\

Data:12/03/2013 ^
GCMA 12/13

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013
Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo
Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Ilha 07 - Tanques Rede

Ref.: Renovação da Licença de Operação 291/02 da UHE Itapebi - condicionante 2.9

Prezado Senhor,

Reportamo-nos a condicionante 2.9 da renovação da Licença de Operação'da UHE Itapebi
C- que estabelece aapresentação da forma de cessão do uso da área da ilha 07 àAssociação

de Pescadores de Salto da Divisa para odesenvolvimento de piscicultura em tanques rede.

Neste cenário, cumpre informar que em atendimento à condicionante supracitada, no dia
01/03/2013, a Itapebi realizou uma reunião com os representantes da Associação de
Pescadores de Salto da Divisa para apresentação da minuta do Contrato de Comodato.

Conforme observado pela leitura da Ata em anexo, a Associação de Pescadores, após
avaliar e concordar com oteor da referida minuta, solicitou o prazo de 10 dias para obtenção
dos documentos indispensáveis à realização do contrato (Licenças Ambientais e Alvará da
Associação).

^ Desta forma, após a apresentação dos referidos documentos e da assinatura do Instrumento

pelas partes, o mesmo será imediatamente encaminhado para este ilustre Instituto.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo
em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,
/E&ív-Df /^rjuj^i éyéí.t^^.

Flavia PompeiKSenran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3" andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1

Folha: 3fl;n

ProcessrxÃWSll^i
Rubrica:
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Folha: 33 04

Processo: 333/fò7-C"íf
Rubrica:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE

CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL
NÃO RESIDENCIAL

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE COMODATO, que entre si celebram,
de um lado, como COMODANTE, ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A., sociedade
anônima, com sede social na Av. tídgardSantos, nu 300, BI. A4, Io andar, Narandiba, Salvador/BA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.397.080/0002-77, neste ato, representada na forma do seu
Estatuto Social;

E, de outro lado,

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA, entidade civil, com sede na
Ii.ua Odir Barreira, s/n, Bairro Barro Preto, na cidade de Salto da Divisa, Minas Gerais, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 05.474.662/0001-17, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Lucas,
brasileiro, pescador, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 882.746.199-34, doravante designada
COMODATÁRIA, ajustam o presente CONTRATO DE COMODATO, nos termos e
condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Pelo presente CONTRATO, conforme condicionante n° 2.9, da Licença de Operação n°
291/2002, renovada em 05.02.2013, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, a COMODANTE cede, cm regime de comodato, ã
COMODATÁRIA, uma área de 0,36ha (trinta e seis) ares, correspondente ã Ilha 07, parte
integrante da Fazenda Conjunto Ensoado, situada no município de Itagimirim, Bahia, que foi
adquirida por compra feita a Carlos Hanon da Cunha Peixoto e Esposa, conforme termos da
Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Itagimirim, Bahia, sob o registro n° Rl-391 do Livro n° 2, na data de 15/04/03. Possui
coordenadas planas centrais UTM referidas ao meridiano central 39 graus Wgr de 403.025m c
8.230.602 m N ("imóvel"), de sua propriedade, situada no Município de Itapebi, no Estado da
Bahia.

1.2. A utilização da área referida nesta Cláusula ocorrerá exclusivamente para fins de
desenvolvimento das atividades de piscicultura em tanques-rede.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DACOMODATÁRIA

2.1. Durante autilização do imóvel objeto do presente CONTRATO, aCOMODATÁRIA declara
conhecer e aceitar sem qualquer ressalva, as seguintes condições:

(i) recuperar e equipar, com recursos próprios, a área cedida, adquirindo, por sua conta e risco, os
utensílios complementares e necessários ao seu perfeito funcionamento;

(ii) observar todas as prescrições de higiene e saúde pública estabelecidas na legislação em vigor ou
ditadas pelas autoridades competentes, bem como as recomendações transmitidas pelo órgão ou
preposto da COMODANTE;

(üi) submeter à apreciação e prévia aprovação da COMODANTE, qualquer objeto de construção,
ampliação e reforma que importe em modificação das características do imóvel;

(iv) efetuar por sua inteira responsabilidade, todos os serviços de manutenção e conservação do
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imóvel, compi:ometendo-se a manter em construções ideais de conservação c limpeza toda e
qualquer infra-estrutura construída ou a construir.

(v) à COMODANTE fica facultado o direito de vistoriar a área dadas em comodato, sempre que
julgar necessário e em horário de funcionamento, obrigando-se a COMODATÁRIA a não opor
nem criar embaraços à visita;

(vi) A COMODATÁRIA se responsabiliza pela obtenção (i) de alvará para operação do tanque-
rede no respectivo órgão competente, e (ii) licença ambiental para funcionamento do tanque-rede
na Secretaria Especial de Apoio a Pesca- MPA (Ministério de Apoio a Pesca e Aquicultura);

(vii) Não permitir que terceiros não autorizados ingressem na área ora cedida, mobilizando, sempre
que necessário, esforços para o restabelecimento da ordem;

(viii) Comunicar, imediatamente, a COMODANTE quando for verificada qualquer situação de
risco ambiental, como incêndios,, contaminação do solo, contaminação da água entre outros, bem
como quando forem verificadas ocorrências anormais como invasão e furtos;

lw
(ix) A COMODATÁRIA não poderá fazer, na área ora cedida, ou em outras áreas da
COMODANTE, quaisquer obras, benfeitorias ou instalações, tais como casas, ranchos,
atracadouros, galpões e cercas divisórias das lavouras, ainda que em caráter temporário, sem o
consentimento prévio e por escrito, da COMODANTE;

(x) A COMODATÁRIA não poderá plantar ou cultivar espécies permanentes ou semi-
permanentes, tais como fruteiras de porte arbóreo, árvores de madeira de lei, espécies e culturas
arbóreas;

(xi) Respeitar rigorosamente a legislação ambiental, em especial a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes
Ambientais) e o Código Florestal;

(xii) Não transferir, não sublocar, não ceder ou emprestar o objeto do presente CONTRATO;

(xíii) Não utilizar a área para descarte ou depósito de materiais de qualquer natureza;

(siv) Fica expressamente vedada a prática de qualquer espécie de caça dentro do imóvel, quer seja
i,w. pela COMODATÁRIA ou por terceiros estranhos que venham a penetrar no interior do imóvel.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS BENFEITORIAS

3.1. A COMODATÁRIA poderá realizar obras de reforma ou acréscimo ao imóvel cedido,
necessárias ao desenvolvimento dos serviços de competência do órgão beneficiário deste
comodato, assumindo a responsabilidade e o custo da execução, mediante prévia notificação ao
COMODANTE.

3.2. Em qualquer caso é facultado à COMODATÁRIA levantar, a qualquer tempo, as benfeitorias
introduzidas, cuja retirada se possa fazer sem prejuízo da estrutura do imóvel.

3.3. Fica ressalvado à COMODANTE o direito de, cm qualquer tempo, exigir a demolição e
retirada das benfeitorias feitas pela COMODATÁRIA, cabendo a esta, em tal caso, promovê-la
incontinente, sob pena de responder por perdas c danos.

3.4. A COMODATÁRIA não terá direito a qualquer ressarcimento ou indenização pelos serviços e
benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias) efetuados no imóvel, não lhe assistindo, também,
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direito de retenção do imóvel objeto deste CONTRATO. Unicamente quanto às benfeitorias
voluptuárias, será assegurado à COMODATÁRIA o direito de remoção, desde que isto não
implique em prejuízo ao imóvel.

CLÁUSULA QUARTA - DAS PERDAS E DANOS E DA MORA

4.1. Se a COMODATÁRIA não conservara coisa emprestada como se fosse sua, não utilizando-a
de acordo com as disposições deste CONTRATO, ou com a natureza da coisa, responderá pelas
perdas e danos apurados.

4.2. Constituída em mora a COMODATÁRIA deverá restituir o imóvel em até 60 (sessenta) dias
após receber notificação da COMODANTE para tanto. Caso a COMODATÁRIA não restitua o
imóvel, objeto do COMODATO, no prazo determinado, deverá pagar aluguel, durante o tempodo
atraso calculado mensalmente no valor de R| 2.000,00 (dois mil reais).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DESPESAS E ENCARGOS DIVERSOS

5.1. A COMODATÁRIA pagará diretamente aos órgãos competentes, nas épocas devidas,
'\^. qualquer tipo de despesas de manutenção, tais comolicenças, alvarás e outros encargos

que venham a ser imputados ao imóvel, obrigando-se a apresentar à COMODANTE,
mensalmente, fotocópia dos respectivos recibos devidamente quitados.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O presente Contrato vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de sua
assinatura, vinculada a obtenção das licenças e autorizações mencionadas na Cláusula Segunda,
podendo ser prorrogado a critério da COMODANTE e desde que as licenças e autorizações
estejam vigentes.

6.2. Caso as licenças e autorizações não sejam obtidas, não poderão ser geradores qualquer
direito entre a COMODANTE e a COMODATÁRIA, tornando-se extinto o presente
instrumento ou as negociações realizadas para a sua celebração, sem que isso implique qualquer
direito a indenizações porparte da COMODATÁRIA

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido unilatcralmcntc, pela COMODANTE a
"•""^ qualquer tempo, mediante aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou nos seguintes

casos:

a) utilização do imóvel para finalidade diferente do seu objeto;
b) mau uso c má conservação do imóvel;
c) nao pagamento dos tributos que incidem sobre o imóvel;
d) não pagamento no vencimento de qualquer das faturas de fornecimento de energia elétrica, água
á instalação deste imóvelc de qualquer outro de responsabilidade da COMODATÁRIA;
e) Revogação ou não obtenção das licenças mencionadas na Cláusula Segunda, no prazo de até 90
(noventa) dias a contar da data de assinatura do presente instrumento;
f) Interesse exclusivo da COMODANTE

CLÁUSULA OITAVA - DADEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

8.1. Uma vez rescindido o presente contrato, ou findo o seu prazo de vigência, independentemente
do motivo, caberá à COMODATÁRIA desocupar por completo o imóvel no prazo de 30 (trinta)
dias, deixando-o livre e desimpedido, bem como apresentar comprovantes de quitação deimpostos,
água, energia elétrica e outros, conforme Cláusula Quinta, sub cláusula 5.1.
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8.2. A devolução do imóvel depende de prévia vistoria da COMODANTE para verificação do seu
estado e do cumprimento do que estabelecem as Cláusulas pertinentes ao assunto e inseridas neste
instrumento de Contrato.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1. O presente instrumento é regido pelos artigos 579 e seguintes do Código Civil, o qual se aplica
supletívamente ao mesmo.

9.2. As partes se comprometem, por si, seus herdeiros ou sucessores a respeitar integralmente os
termos deste contrato.

9.3. O descumprimcnto de qualquer cláusula por parte dos Contratantes ensejará a rescisão deste
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. O foro da Comarca de Eunápolis/BA será o único competente para dirimir as dúvidas e
controvérsias porventura decorrentes da execução deste Contrato.

Havendo assim ajustado, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, juntamente com duas testemunhas presenciais, paraos efeitos de direito.

Itapebi/BA, 19 de fevereiro de 2013.

Pela COMODANTE

Pela COMODATÁRIA

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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NÚMERO

Lêitapebi
f Grupo Neoenergia

ATA DE REUNIÃO

TÍTULO:

Permanência dos Tanque Rede na Ilha 07

DATA:

01/03/13

PÁGINA:

1/2

Local Salto da Divisa - dia 01/03/2013 de 12h00min às 13:00min

Objetivo Discutir Contrato de Comodato entre a Itapebi e Associação de Pescadores

PARTICIPANTE*

Nome Empresa Email

Luís Cláudio Ribeirc •Kj^y-^-'^
Itapebi lribeiro@neoenergia.com

Gabrielle Souza Marinelli ebL~w. <7liv»JL- Psrnar'nellif5)r>eoenerc|iacom

Lucas Pinheiro dos Santos! apsd-@hotmail.com

^" Ademir Ribeiro de Souza APSD apsd-@hotmail.com

Milton Alves Souza APSD apsd-@hotmail.com

Jucelino Santos APSD apsd-@hotmail.com

Valmir Pereira dos Santos fU •ÀPSD apsd-@hotmail.com

Heraldo Alves dos Santos APSD apsd-@hotmail.com

Flávio França de Souza APSD apsd-@hotmail.com

Rubens Ribeiro de Souza APSD apsd-@hotmail.com

José Dias dos Santos APSD apsd-@hotmail.com

Agmar Francisco de Oliveira

Rita de Cássia Souza Santos
£â

^ APSD

Çi
APSD

apsd-@hotmail.com

apsd-@hotmail.com

Maria de Fátima GADDH qaddhsalto@qmail.com

José Wanderley Alves Santanav, GADDH qaddhsalto@gmail.com

^^fU.J^Q^
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Lêitapebi
f Grupo Neoenergia

ATA DE REUNIÃO
NÚMERO

TÍTULO:

Permanência dos Tanque Rede na Ilha 07

DATA:

01/03/13

PÁGINA:

2/2

Local Salto da Divisa-dia 01/03/2013 de 12h00min às 13:00min

Objetivo Discutir Contrato de Comodato entre a Itapebi e Associação de Pescadores

^

01 - PAUTA DA REUNIÃO

1. Minuta do Contrato de Comodato

Luís Cláudio, conforme entendimento entre as partes, disponibiliza a minuta do contrato de

comodato para análise da Associação de Pescadores.

Lucas informa que foi feita a avaliação da minuta e sugere que o valor descrito na

CLÁUSULA 4, item 4.2 seja reduzido para R$ 1.000,00.

Luís Cláudio concorda com a redução do valor para R$ 1.000,00 e enfatiza a importância da

conservação da área por parte da Associação como se fosse sua conforme estabelece a

CLÁUSULA 4.

Luís Cláudio solícita que seja enviada toda a documentação Ambiental que permite à

Associação para o uso da Ilha 07 para a atividade de Tanque Rede.

OX? Lucas informa que enviará os documentos da Associação abaixo no prazo de 10dias:

dl 1. Licença Ambiental do Ministério da Pesca para a Ilha 07

2. Alvará da Associação

(- 3. Licença Ambiental do IEF (Instituto Estadual de Floresta)

Luís Cláudio informa que aguarda o envio do Contrato assinado juntamente com os

documentos acima para a celebração definitiva.

^

^

Lucas informa que será necessário promover uma reforma na Infraestrutura da Ilha 07

(Galpão) a fim de propiciar melhores condições técnicas e ambientais para a exploração da

atividades de Tanque Rede no Local e para isto solicita o apoio financeiro da Itapebi.

^

V)

P
C

Luís Cláudio solicita que seja enviado um Projeto Básico para avaliação interna em relação

ao apoio solicitado.

02-ENCERRAMENTO np
Luís Cláudio Ribeiro agradeceu a rjiresença de todos eencerrou a reunião. Ts^ajJq cuoí(

Salto da Divisa, 01/03/2013

Página 2 de 2
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p itapebi
Grupo M?Qvr.-ei g1,1

MMA/IBAMA./DICAD

CT 02001.004175/2013-34

Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIAS/A

Data: 12/03/2013

Folha: ,00,30
Processo: 33Í33L^Í
Rubrica:

GCMA 11/13
Rio de Janeiro, 05 de março de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Estação de Tratamento de Esgoto de Salto da Divisa

Ref.: Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88 que subsidiou a emissão da

renovação da Licença de Operação 291/02 da UHE Itapebi.

Neste cenário, conforme solicitado no referido Parecer, item 3.2, encaminhamos Relatório

Técnico com ações que estão em curso para reativação e melhorias da Estação de
Tratamento de Esgoto de Salto da Divisa.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo
em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

Flavia Pompeu Sérran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 •• Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1
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*•» itapebi
? ^•u.,oLr.,"v.ç,.J Relatório Técnico- REATIVAÇÃO DA ETE DA CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG

RELATORIO TÉCNICO

REATIVAÇÃO DA ETE

Folha: ÜBJ^L ~-
Processo:?23/5Íl^
Rubrica:

(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)

DA CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG

Março/2013

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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~? ' "•-—'" Relatório Técnico - REATIVAÇÃO DA ETE DA CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG
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itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3C andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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1. INTRODUÇÃO

A estação de tratamento de esgoto - ETE da cidade de Salto da Divisa/MG foi construída

pela Itapebi Geração de Energia S.A como compensação pela instalação da UHE Itapebi,

conforme estabelecido no Projeto de Redimensionamento e Relocação da Infraestrutura,

integrante do Plano Básico Ambiental - PBA deste empreendimento. A ETE foi entregue

em 2004, através de Termo de Doação, à Prefeitura do Município que passou a conduzir

as atividades de Operação e Manutenção necessárias para o funcionamento da

instalação.

Em 2011 durante o Processo de Renovação da Licença de Operação da UHE Itapebi foi

constatado pelo IBAMA que a ETE se encontrava inoperante e que seria necessário

adotar ações para o seu restabelecimento.

Após tratativas entre o IBAMA e a Itapebi, durante o Processo de Renovação da Licença

de Operação, ficou estabelecido que a Itapebi promoveria ações técnicas para reativação

da ETE.

2. OBJETIVO

O Objetivo deste Relatório é o de apresentar as Ações Técnicas já realizadas para

reativação da ETE.

Rubrica:_J

3. AÇÕES ADOTADAS PARA REATIVAÇÃO

Para atendimento desta recomendação, a ITAPEBI promoveu reuniões com a Prefeitura

de Salto da Divisa a fim de identificar as ações necessárias para reativação da Estação

de Tratamento de Esgoto, conforme ATAs apresentadas no anexo I

A partir desta reunião foram definidas as seguintes ações:

• Contratação de empresa para atividades de Operação e Manutenção da ETE por

um período de 1 ano ,

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3" andar, Rto de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Relatório Técnico - REATIVAÇÃO DA ETE DA CIDADE DESALTO DADIVISA/MG

Aquisição de Peças Sobressalentes

Aquisição de 2 painéis de comando

Folha: Qop>*i
Processo: £0%l_l2Í
Rubrica:

Instalação de Portões na Galeria e tampas dos Poços das bombas:

Figura 1 - Reunião para definição de Ações de Reativação da ETE

3.1. Contrato de Operação e Manutenção

A Itapebi promoveu a contratação de empresa especializada, conforme contrato

apresentado no anexo II, de Operação & Manutenção para a Estação de Tratamento de

Esgoto - ETE da cidade de Salto da Divisa.

O Contrato no valor de R$ 44.950,00 cujo escopo contempla as atividades de

Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Eletromecânicos, Limpeza da

Galeria bem como inspeções mensais para verificação do funcionamento tem vigência de

julho 2012 a julho de 2013.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Folha: QQ,^*,

Processo^
Rubrica:

333/97- 0<i

3.1.1. Atividades de Manutenção Preventiva e Corretiva

Figura 2 - Inspeções Mensais

Figura 3 - Inspeção na Bomba da Estação Elevatória

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3D andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Folha: _g<3 3k -
Processo:323Z2l^£:
Rubrica:_3

3.1.2. Limpeza da Galeria do Córrego Lava Pés

A Galeria de captação do córrego Lava Pés se encontrava com considerável volume de

resíduos que comprometia o escoamento natural do esgoto naquele ponto.

Foi efetuada a completa retirada de todos os resíduos e sedimentos restabelecendo

assim a condição ideal de operação da estrutura.

Figura 4 - Galeria com Resíduos e Sedimentos

Figura 5 - Limpeza Completa da Galeria

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Relatório Técnico- REATIVAÇÃO DA ETE DA CIDADE DESALTO DA DIVISA/MG

Folha: 3 9 37

Rubrica;

Figura 6 - Resíduos e Sedimentos retirados da Galeria

Figura 7 - Resíduos e Sedimentos retirados da Galeria

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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f íjni,».Vlí—itíi^í Relatório Técnico - REATIVAÇÃO DA ETE DA CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG

Folha: Q<3 3«

Processoi323Z21i^L
Rubrica:

3.1.3. Aquisição de Peças Sobressalentes T

O Processo para aquisição das Peças sobressalentes foi iniciado em fevereiro/2012

através da Empresa Sulzer que é o fabricante das bombas no intuito de manter as

características originais do Projeto.

O Processo de aquisição foi concluído em novembro/2012 com a entrega das Peças na

Usina de Itapebi no valor total de R$ 26.518,17.

Figura 8 - Sobressalentes para as Bombas

Figura 9 - Sobressalaentes para as Bombas

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3" andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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s itapebi
Relatório Técnico- REATIVAÇÃO DA ETE DA CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG

w.rolho:2Q3.
ProcesloT3MS±2±.
Rubrica:_\

3.1.4. Aquisição de 2 quadros de Comando para modernização

Está em processo de aquisição de 2 painéis de comando das bombas da Estação a fim

de promover a modernização do sistema atual.

O Processo de Licitação foi concluído em dezembro/12 com definição de fornecimento

através da empresa Buscariolli.

O valor desta aquisição será de R$ 17.764,44 conforme pedido de compra abaixo

O Prazo de fornecimento é de 60 dias com expectativa de instalação do novo sistema em

abril/2013.

Savafif. injjfe no CSOÍIF;ofco W 02.397CSBüífll-SS.rtfeezertaogna fom^ tíossri eaa/LÍo. autoriza o
fa™cinenrc Í3|3j /n&ra.'(:s! ispeciücadoisííwsredjcumenra, cctòme Cxhíçxs Gefaii oe FarnÉGjnífl&j.

Número do Pedida

•IKE3M72S

Data da emissão

1*15 sii

Folha

Pedido de Compra
ENDEATURAMENTO: Air.Edjard Sara». - Fa-atela -Saluaacr
LOCAI.DEENTREBfcROD.BRIOlfUrieaB.s.Vi -Ro Jequil.ihoiha - lapeb
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51.707.Q7i CGCt
CONEHÇÜES DE PAGTO: Pa?c 30e as ca ai sceur-enio
TIPO DE FRETE: SV3

PROPOSTA; DATA:

NI- Deserjçào

1201151 - QUADRO COMANDO SOFT START 4CCV 220V

30.fl3.W13 1

12011S1-QUADR0 COMANDO SOFT START 10CV220V

rim Ffrrega

20.03 M13

DATABASE:

!CM5(%t 7.03

Quantidade

1

Total: DEZESSETE MILSETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CE MTAVÓS

Er^dopc

:s.o:.::i3

Aprovado por_ Aprovadopcr_

FORNECEDOR-CÓDIGO: IMSltí-ChPJ £• eB7 71i'O001-O5
ELETRO BUSCA3I0U LTDÀ

RUAsAa L£0P0LDo:ee-

DíasMOO - 51o Paulo - SP

Dia enlrega f reíe inclirso-RS Pfeçoumtàno-RS Preso lotais»

20.03.2013 0.00 10.331.22 10.33152

ÍO 03.201 í 7JMJ2 T.J33.22

Total 17.769,44

ELETHO BUS CARIOU LTDA

Figura 10 - Pedido de Compra de 2 Quadros Soft Star - Buscariolli

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3" andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Relatório Técnico - REATIVAÇÃO DA ETE DA fttTO^ffffrf

•QJ3A DIVISA/MS

Processo: .gô3/^7-^r
Rubrica:

3.1.5. Instalação de Grades, Portão e tampas dos Poços das bombas*

A fim de promover uma melhor operação do Sistema, a Itapebi promoverá a instalação de

Grades na entrada da Galeria, 1 portão no acesso à Bacia de Decantação e substituição

das tampas de acesso às Bombas..

A instalação das Grades na entrada da galeria tem como objetivo de reduzir o volume de

resíduos (madeira, garrafas, sacolas plásticas) que podem comprometer o bom

funcionamento das bombas.

Já a substituição das tampas tem como objetivo de promover a substituição das peças já

em final de vida útil.

O valor estimado para a das Grades, Portão e Substituição das Tampas é de R$

16.000,00.

Figura 11 - Tampas a serem substituídas

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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f c.™.~.m,.. Relatório Técnico - REATIVAÇÃO DA ETE DA CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG

4. CONCLUSÃO

Folha: g9 k f
Processo: ,ft33/9?-^
Rubrica:

As ações em andamento possibilitarão reativação da ETE da cidade de Salto da Divisa a
fim de restabelecer a sua condição ideal de operação da instalação.

As atividades serão finalizadas em junho de 2013 quando termina a vigência do contrato
de Operação & Manutenção.

vw / Elaborado por:
* Luís Cláudio Ribeiro «-l^^0

^^••-

Gerente ^íS'**^
UHE Itapebi 01/03/2013 °^

.<•'

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Folha: Q_o><k3
Processo:'33Vg7- o k
Rubrica: \

ÊLlJ itapebi
ATA DE REUNIÃO

NÚMERO

01

TÍTULO:

Reativação da Estação de Tratamento de Esgoto de
Salto da Divisa/MG

DATA:

15/12/11

PÁGINA:

1/4

Local Prefeitura de Salto da Divisa-dia 15/12/2011 de 15h30min às 17h00min

Objetivo Avaliar aspectos para reativação da ETE de Salto da Divisa

PARTICIPANTES
T

Nome

Luís Cláudio Ribei|Vji , ,|

Elias Gonçalves daJSiiua^

Ronaldo Cunhaxv--"j

Cleiison Silva de Oliveira

Everaldo José Nascir

Empresa

Itapebi

Itapebi

Prefeitura

refeitura

01 -PAUTA DA REUNIÃO

1. Reativação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

2. Ligação de 100 % dos domicílios

Email

lribeiro@neoenergia.com

esilva@neoenergia.com

prefeiturasalto@gmail.com

prefeiturasalto@gmail.com

pmsalto.obras@gmail.com

Pagina 1 da •!
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Folha: Og^
Processo: 333/37 -Q<f
Rubrica:

LlJ itapebi
ATA DE REUNIÃO

NÚMERO

01

TÍTULO:

Reativação da Estação de Tratamentode Esgoto de
Salto da Divisa/MG

DATA:

15/12/11

PÁGINA:

2/4

Local Prefeitura de Salto da Divisa - dia 15/12/2011 de 15h30min às 17h00min

Objetivo Avaliar aspectos para reativação da ETE de Salto da Divisa

1. Reativação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

Luís Cláudio informa que no dia 31/08/2011 foi realizado pelo IBAMA uma Visita Técnica ã

Salto da Divisa/MG para avaliação do atendimento de condicionantes para o processo de

renovação da Licença de Operação da Usina de Itapebi.

Conforme Relatório emitido pelo Órgão Ambiental em 30/09/2011 foi constatado que a Es

tação de Tratamento de Esgoto (ETE) está inoperante o que vem comprometendo a quali

dade da água do Lago e de acordo com o IBAMA a estação deverá ser colocada em Ope

ração.

Luis Cláudio, todavia informa que a ETE foi entregue ao Município em 13/08/2003 em esta

do ideal de funcionamento e entende que a conservação é uma responsabilidade da Prefei

tura zelar pelo seu perfeito funcionamento.

Sr. Ronaldo informa que de acordo com a documentação existente, de fato, a ETE foi rece

bida em perfeito estado de funcionamento.

Entretanto em função da falta de manutenção nos anos anteriores, a ETE se encontra em

estado precário de conservação e sem funcionamento.

Sr. Everaldo informa que Prefeitura efetuou em 2011 um levantamento das peças necessá

rias para que os reparos possam ser promovidos. No entanto em função da burocracia na

tural do processo de aquisição e restrições de orçamento as correções ainda não puderam

ser executadas.

Informou ainda que uma das bombas já se encontra em Oficina especializada para reparo

aguardando apenas a chegada das peças novas para que o equipamento possa ser colo

cado em funcionamento.
i.

Sr. Everaldo fará um levantamento das correções que precisam ser executadas e emitirá

um Relatório Técnico abrangendo os aspectos civis e eíetromecânicos. \_ _, ; '< <^

Página 2 de A
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Folha: _QÜA5_
Processo: g>3^7-Ú^
Rubrica:

iLk itapebi
ATA DE REUNIÃO

NÚMERO

01

TÍTULO.

Reativação da Estação de Tratamento de Esgoto de
Salto da Divisa/MG

DATA:

15/12/11

PÁGINA:

3/4

Local Prefeitura de Salto da Divisa - dia 15/12/2011 de 15h30minàs 17h00min

Objetivo Avaliar aspectos para reativação da ETE de Salto da Divisa

Sr, Ronaldo informa que entende que a Operação e Manutenção da ETE é uma responsabi

lidade compartilhada da Prefeitura do Município de Salto da Divisa e da Itapebi.

Portanto solicita, caso seja possível, um apoio técnico e financeiro da Itapebi para que a

ETE possa ser colocada em funcionamento considerando que a reativação da Estação se

ria importante também para a Empresa.

Luís Ciáudio informa que promoverá o apoio técnico necessário através de Equipe própria

ou de terceiros para reativação da ETE.

Luís Cláudio sugere que a Prefeitura promova a capacitação de uma Equipe de Técnicos

própria para que a ETE possa ter um acompanhamento adequado na sua Operação e Ma

nutenção e que isto é vital para a vida útil dos equipamentos.

Com relação ao apoio financeiro informa que fará uma consulta interna para avaliar a pos

sibilidade de aprovação.

Para isto solicita a relação de peças e serviços necessários já levantados pela Prefeitura

para que seja promovida uma cotação de preços para avaliação.

Todavia entende que a responsabilidade pela Operação e Manutenção è da Prefeitura de

Salto da Divisa/MG considerando que a estrutura foi transferida para o município em 2003

Everaldo entrega a lista de peças a serem adquiridas (conforme anexo).

2. Ligação de 100 % dos domicílios

Luís Cláudio informa que o Relatório do IBAMA solicitou também a Ligação de 100% dos

domicílios de Salto da Divisa já que a ETE atende apenas em torno de 40% das residências

da cidade.

Todavia informa que o entendimento da Itapebi é de que a ampliação das ligações é uma

responsabilidade do município de Salto da Divisa.

Luís Cláudio informa ainda que a Itapebi poderá auxiliar, de forma institucional, o município

de Salto da Divisa a buscar recursos através do Estado e Uniãb para o desenvolvimento de

projeto de ligação dos demais do domicílios. / \i
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Processo^lZll^l
'íuorica: a

LSitapebi
¥ Cruprjfieuçnpri/i-!

ATA DE REUNIÃO
NÚMERO

01

TÍTULO:

Reativação da Estação de Tratamento de Esgoto de
Salto da Divisa/MG

DATA:

15/12/11

PÁGINA:

4/4

Local Prefeitura de Salto da Divisa - dia 15/12/2011 de 15h30min às 17h00min

Objetivo Avaliar aspectos para reativação da ETE de Salto da Divisa

Sr. Ronaldo informa que está buscando junto ao Estado a aprovação de projeto de amplia

ção da rede de esgoto e que localmente tem promovido ações para melhoria da condição

atual da rede.

Sr. Ronaldo solicita à Itapebi se há em algum projeto que tenha sido elaborado pela Empre

sa e que contemple a ampliação da rede de esgoto para o restante da cidade

Luís Cláudio informa que fará uma consulta ao Arquivo Técnico da Itapebi para verificar se

há algum projeto que tenha sido elaborado.

* Pendências

DESCRIÇÃO

Enviar orçamento de serviço para reparo

na bomba

Avaliar apoio financeiro para reativação da ETE

Emitir Relatório Técnico de ações para correção

Verificar existência de Projeto para ampliação da
Rede

02-ENCERRAMENTO

♦ Luís Cláudio Ribeiro agradeceu, a presença de todos e encerrou a reunião.

Salto da Divisa, 15/12/2011 „

RESPONS.

Everaldo

Luís Cláudio

Everaldo

Luís Cláudio

PRAZO

15/01/12

15/02/12

15/02/2012

15/02/2012

Página rt de 4
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ATA DE REUNIÃO

Folha: .0 44:1-
Processo: §?)?/Q~t -0%
Rubrica:

NUMERO

02LSitapebi
f íífuflo Nroencg-M TÍTULO:

Reativação da Estação de Tratamento de Esgoto de
Salfo da Dívísa/MG

DATA:

06/08/12

PÁGINA:

1/3

Local Prefeitura de Salto da Divisa - dia 06/08/2012 de 10h30min às 12h00min

Objetivo Avaliar aspectos para reativação da ETE de Salto da Divisa

PARTICIPANTES

Nome Empresa Email

Luís Cláudio Ribeiro Itapebi lribeiro@neoenergia.com

Ronaldo Cunha Prefeitura prefeiturasaito@gmail.com

Cleilson da Silva Oliveira Prefeitura prefeiturasaIto@gmail.com

Sidnei Santos de Oliveira Raone eletricadahora@gmail.com

Raone Rodrigues da Hora Raone Sidnei_37@hotmail.com

01 - PAUTA DA REUNIÃO

1. Assinatura do Contrato para Reativação da Estação de Tratamento de Esgoto- ETE.

2. Aquisição de Equipamentos

3. Acompanhamento de EquipeJTé,cnica da Prefeitura

-^S-

yJí

_^_

-fvr

Página 1 de 3



-^

•«•



Folha: CiQHÜ.
Processo:.^_^âl__-l
Rubrica:

LÊitapebi
f Grupo Ueotr.trçii

ATA DE REUNIÃO
NÚMERO

02

TlTULO:

Reativação da Estação de Tratamento de Esgoto de
Salto da Divisa/MG

DATA:

06/08/12

PÁGINA:

2/3

Local Prefeitura de Salto da Divisa - dia 06/08/2012 de 10h30min ás 12h00mín

Objetivo Avaliar aspectos para reativação da ETE de Salto da Divisa

1. Assinatura do Contrato para Reativação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

Luís CSàudio informa que a Itapebi Geração de Energia celebrará contrato de Prestação de

Serviços para reativação da Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Salto da Divi

sa/MG. A Empresa prestadora do serviço será a Raone Rodrigues em função do conheci

mento já existente da Estação por serviços já prestados.

O Contrato no vaior de RS 44.950,00 (Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Cinqüenta

Reais) com vigência de 1 ano (01/08/2012 a 31/07/2013) e contempla o Escopo conforme

itens abaixo:

Recuperação e Instalação de Equipamentos
1. Reparo elétrico em quadro de comando
2. Reparo mecânico nos Cmb's
3. Rebobimamento do estator de 40 CV
4. Rebobimamento do estator de 10 CV

5. Manutenção no Cmb de 40 CV
6. Manutenção no Cmb de 10 CV
7. Serviço de instalação do Cmb na estação elevatória
8. Serviço de instalação do Cmb na estação elevatória
9. Serviço de reparo técnico no quadro de comando
10. Serviço de instalação do quadro de comando com Sorft Startt
II.(um) Relatório de Comissionamento Final

Limpeza da Galeria

1. Retirada de Resíduos da Galeria e destinação para aterro controlado

Inspeções Mensais

1. Elaboração de Plano de Manutenção Preventiva
2. Medições de ísolação entre massa e bobinas
3. Medições de tensões e Correntes Elétricas
4. Correções em pontos quentes
5. Reapertos em conexões elétricas.
6. Acompanhamento do sistema operacional
7. Serviço de Torno nos eixos elétricos
8. 12 (doze) Relatórios Mensais, sendo 1 a cada mês

Luís Cláudio enfatiza que a Raone deverá promover todas as ações necessárias para que as
atividades acima sejam cumpridas conforme a Legislação. t -

) I Página 2de 3
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ATA DE REUNIÃO

Folha: a<4<Vq

Processo: 33^9? - 0<k
Rubrica: \

NUMERO

02

f itapebi
Grupo fVwmip^ij TÍTULO:

Reativação da Estação de Tratamento de Esgotode
Salto da Divisa/MG

DATA:

06/08/12

PÁGINA:

3/3

Local Prefeitura de Salto da Divisa - dia 06/08/2012 de 10h30min às 12h00min

Objetivo Avaliar aspectos para reativação da ETE de Salto da Divisa

2. Aquisição de Equipamentos

Luís Cíáudio informa que além do Contrato acima a Itapebi promoverá também a aquisição
dos itens abaixo para possibilitar a reativação da Estação

Quadro de Comando Partida Soft Star 40 CV 220 V R$ 12.860,00

Quadro de Comando Partida Soft Star 10 CV 220 V R$ 8.620,00

Lista de Peças AFP 101 -410 ABS R$ 16.557,25
Lista de Peças AFP 102 - 440 ABS R$ 9.960.92
Substituição das Grades de Entrada da Galeria R$ 16.000,00

TOTAL R$63.998,17

3. Acompanhamento de Equipe Técnica da Prefeitura

Luís Cláudio enfatiza a importância do acompanhamento de uma Equipe Técnica por parte da
Prefeitura para a Operação e Manutenção da Estação.

Ronaldo se compromete a apresentar uma Equipe Técnica para acompanhar o período de vi
gência do contrato com a Raone a fim de adquirir experiência para condução da Operação e
Manutenção da ETE.

♦ Pendências

DESCRIÇÃO RESPONS. PRAZO

Verificar existência de Projeto para ampliação da
Rede

Luís Cláudio 31/09/2012

Apresentar Equipe Técnica Ronaldo 31/09/2012

02-ENCERRAMENTO

♦ Luís Cláudio Ribeiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

, Salto ha Divisa, 06/08/2012
! r
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Folha: 0.9jft<
Processo: 333/3 7-0^
Rubrica: \

GrupoNeoenergia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

S WMnSSS^ °E EUB*GIA S'A' iflscrita ™ CNPJ/MF sob o n°02 397.080/0002-77, com escritório na BR 101, km 669, na Cidade de Itapebi,
Estado da Bahia, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social
doravante simplesmente denominada CONTRATANTE; e,

RAONE RODRIGUES DA HORA-ME, com sede na Av. dos Navegantes, 1700 -
S'«,,l2ã™r?n£' ddade de Poft0 Se9uro' Bahia' inscrfte ™CNPJ/MF sob o n°08.834.793.0001-56, neste ato representada na forma de Requerimento de
EmPnre,f ™° Individual P°r Raone Rodrf9ues da Hora, solteiro, inscrito no CPF sob o
SõirS£l'< !"78' cadasErad0 na Junta Comercial do Estado da Bahia n°
^yiuj/B&ggi, doravante simplesmente denominada "CONTRATADA".

Em conjunto denominadas PARTES.

Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ("CONTRATO"), em conformidade com as cláusulas e estlpulações
seguintes, que mutuamente se obrigam a cumprir, por si e seus sucessores;

X. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste CONTRATO a prestação, pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, dos serviços de Manutenção e Operação da Estação de
Esgoto da cidade de Salto da Divisa/MG, bem como Umpeza da Galeria de
Aduçao, conforme ANEXO I do presente instrumento.

1.2 Oescopo dos serviços ora contratados a serem executados mensalmente
compreende:

1.2.1 Recuperação e Instalação de Equipamentos

1.2.1.1 Reparo elétrico em quadro de comando
1.2.1.2 Reparo mecânico nos Cmb's
1.2.1.3 Rebobimamento do estator de 40 CV
1.2.1.4 Rebobimamento do estator de 10 CV
1.2.1.5 Manutenção no Cmb de 40 CV
1.2.1.6 Manutenção no Cmb de 10 CV
1.2.1.7 Serviço de instalação do Cmb na estação elevatória
1.2.1.8 Serviço de instalação do Cmb na estação elevatória
1.2.1.9 Serviço de reparo técnico no quadro de comando
1.2.1.10 Serviço de Instalação do quadro de comando com Sorft Startt
1.2.1.11 1 (um) Relatório de Comissionamento Final

1.2.2 Limpeza da Galeria

1.2.2.1 Retirada de Resíduos da Galeria e destinação para aterro controlado.

1.2.3 Inspeções Mensais

1.2.3.1 Elaboração de Plano de Manutenção Preventiva
1.2.3.2 Medições de isolação entre massa e bobinas \
1.2.3.3 Medições de tensões e Correntes Elétricas ^ A ,_-,
1.2.3.4 Correções em pontos quentes c- j x / '
1.2.3.5 Reapertos em conexões elétricas.

K
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1.2.3.6 Acompanhamento dosistema operacional
1.2.3.7 Serviço de Torno nos eixos elétricos
1.2.3.8 12 (doze) Relatórios Mensais, sendo 1 a cada mês

1.3. Os serviços serão realizados de acordo com o estabelecido no documento
Anexo I - Especificação Técnica, doravante denominado apenas "ANEXO I", parte
integrante e indissociável do presente instrumento.

2. DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES

2.1. A CONTRATADA declara, para todos os fins de direito, que conhece o
procedimento de contratação da CONTRATANTE, com relação ao qual concorda e
nao tem qualquer restrição.

2.2. As PARTES declaram ratificada a PROPOSTA apresentada pela
CONTRATADA durante o processo de contratação, a qual passa a fazer parte
Integrante e indissociável deste CONTRATO, em tudo aquilo em que com ele não
conflitar.

^ 2.3. ACONTRATADA declara ter pleno conhecimento e recebido, em integral
conteúdo, obngando-se a cumprir e a fazer cumprir, a ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
os COMPROMISSOS ÉTICOS, o MANUAL DE PROCEDIMENTO DE SAÚDE E
SEGURANÇA, a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO e o MANUAL DE
POLÍTICA AMBIENTAL da CONTRATANTE, documentos anexos, partes inteqrantes
e indissociáveis deste CONTRATO.

2.3,1. Toda e qualquer alteração nos documentos relacionados na sub-
clausuia 2.3 acima serão informadas pela CONTRATANTE à
CONTRATADA.

2.4. ACONTRATADA declara que está livre de quaisquer embaraços ou restrições
que possam vir a comprometer o adequado cumprimento do presente CONTRATO,
declarando, ainda, que a assinatura do presente CONTRATO foi devidamente'
autorizada por seus respectivos órgãos de administração, (i) não exigindo o
consentimento de quaisquer outras partes ou terceiros que não tenham sido
obtidos, (ii) não constituindo violação de contratos ou entendimentos que vinculem
as PARTES ou seus respectivos bens, tampouco a previsão de seus respectivos
documentos societários.

(^ 2.5. ACONTRATADA declara que seus ocupantes de cargo de direção, acionistas,
sócios e/ou administradores não têm envolvimento pessoal ou familiar, este até o
quarto grau de consangüinidade ou segundo grau de afinidade, com, mas não se
limitando, colaboradores, ocupantes de cargos de direção, acionistas e/ou
administradores da CONTRATANTE.

2.6. As PARTES declaram celebrar o presente CONTRATO consoante os princípios
da probidade e da boa-fé,_e se comprometem a pautar suas condutas com base na
etlca e na cooperação mútua, produtiva e amigável, visando solucionar de forma
harmônica e equilibrada quaisquer questões supervenientes, dele decorrentes.

2.7. As PARTES reconhecem a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor e da legislação correlata em proteção da CONTRATANTE e dos seus
consumidores.

2.8. A CONTRATADA declara e reconhece a existência de equilíbrio econõmico-
financeiro do presente CONTRATO, e o valor aqui estipulado reflete a remuneração
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adequada para o perfeito cumprimento do seu objeto, e todos os encarqos
inerentes. 3

2.9. a CONTRATADA declara que o processo de contratação de seus funcionários
e realizado em estrita observância à Constituição Federal, que no seu artigo 7°
inciso XXXIII, proíbe o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos em atividades
noturnas, perigosas ou insalubres e de menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze)
3 nos.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais
disposições deste CONTRATO e da lei:

3.1.1. Executar o objeto contratado de acordo com as especificações
técnicas aplicáveis, segundo os mais elevados padrões de qualidade e
confiabilidade, nos termos deste CONTRATO e de seus anexos,

3.1.2. Selecionar e manter em seu quadro de pessoal profissionais
devidamente capacitados para o adequado cumprimento do objeto do
CONTRATO, disponibilizando, sempre que solicitada, relação completa do
pessoal envolvido na prestação dos serviços.

3.1.3. Diligenciar, durante a execução do presente CONTRATO a
substituição de qualquer empregado ou preposto, cuja permanência esteja
causando ou possa causar prejuízos à prestação dos serviços contratados.

3.1.4. Franquear a fiscalização da CONTRATANTE em relação ao objeto do
CONTRATO, atendendo prontamente às observações e exigências
apresentadas pela CONTRATANTE. Independentemente da fiscalização
realizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA continuará como a única e
exclusiva responsável pela execução regular do objeto do CONTRATO.

3.1.5. Manusear cuidadosamente os materiais eventualmente fornecidos
pela CONTRATANTE para a execução do CONTRATO, obrigando-se a
repor, por sua conta exclusiva e sem prejuízo dos prazos estipulados, todos
os materiais que, sob sua guarda, forem danificados ou extraviados.

3.1.6. Garantir que seus empregados ou prepostos não danifiquem ou
façam mau uso dos bens ou instalações da CONTRATANTE, durante a
execução do objeto do CONTRATO.

3.1.7. Dar ciência e fazer cumprir junto a seus empregados, prepostos e
dirigentes, todos os documentos anexos mencionados na sub-cláusula 2.3
deste CONTRATO, inclusive suas eventuais alterações.

3.1.8. Efetuar o pagamento de todos os tributos e encargos sociais e/ou
previdenciárlos de seus empregados ou prepostos, tanto federais, quanto
estaduais e/ou municipais, bem assim de quaisquer despesas judiciais ou
extrajudiciais que venham a ser imputadas à CONTRATADA, inclusive
aquelasdecorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa daqueles.

3.1.9. Apresentar, mensalmente, todo dia 15 (quinze) do mês seguinte, ao
Gestor do CONTRATO, os documentos abaixo relacionadas:
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a) Cópia da guia FGTS (GFIP autenticada em cartório), acompanhada da
cópia simples da SEFIP;
b) Notas fiscais, faturas ou recibos dos serviços prestados;
c) Cópia mensal da Folha de Pagamento específica dos empregados que
prestam serviço para a CONTRATANTE;
d) Cópia simples do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Demitidos,
sempre que houver qualquer demissão;
e) Cópia simples dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho
homologado ou declaração de não rescisão e/ou respectivo comprovante de
pagamento, bem como comprovante de depósito da muita Indenizatóría,
sempre que houver qualquer demissão;
f) Cópia das guias de Multa FGTS - GRFP autenticadas em cartório, caso
tenha havido rescisão no período;
g) Cópia da guia de recolhimento INSS (GPS autenticada em cartório),
ressalvado no caso de pagamento efetuado via Internet;
h) Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND;
i) Cópia das guias de ISS autenticadas em cartório, ressalvado os casos em
que houver retenção na Nota Fiscal;

, j) Cópias simples das CTPS dos empregados alocados na prestação de
W serviços para a CONTRATANTE; trimestralmente, declaração de que possui

escrituração contábil firmada pelo contador, e responsável pela empresa e
que os valores apresentados encontram-se devidamente contabilizados;
k) Certificado de Regularidade FGTS (CRF), conforme validade;
í) Cópia de DARF's, se houver Imposto de Renda Retido dos empregados; e,
m) Cópia autenticada do Acordo Coletivo da categoria.
n) cópia da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS.

3.1.10. Na hipótese da contratação, pela CONTRATADA de profissionais
autônomos, deverá ela apresentar à CONTRATANTE, nos termos da sub-
cláusula anterior:

a) Cópia da guia FGTS (GFIP autenticada em cartório), acompanhada da
cópia simples da SEFIP;
b) Cópia dos RPA's de todos os autônomos;
c) Cópia da guia de recolhimento de INSS dos autônomos;
d) Cópia da guia de recolhimento INSS (GPS autenticada em cartório);
e) Certidão Negativa de Débito com INSS - CND, dentro do prazo de
validade;

f) Cópia das guias de ISS autenticadas em cartório e respectiva composição,
ressalvado os casos em que houver retenção na Nota Fiscal;
g) Cópia autenticada do Acordo Coletivo da categoria; e
1) Cópia da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS.

3.1.11. Assumir, direta e exclusivamente, responsabilidade peias obrigações
de natureza trabalhista e/ou previdenciária relativas aos empregados
eventualmente alocados para a execução do CONTRATO, inclusive em
eventuais ações judiciais propostas cumulativamente contra a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, ou mesmo apenas contra a
CONTRATANTE, hipótese em que a CONTRATADA deverá requerer a
imediata exclusão da CONTRATANTE da lide, isentando-a de qualquer ônus
porventura havido.

3.1.12. Assumir, direta e exclusivamente, responsabilidade pelos danos
causados em acidentes de trabalho, ou acidentes envolvendo terceiros, que
eventualmente vierem a ocorrer durante a execução do objeto do presente
CONTRATO, inclusive pelo pronto atendimento médico e assistencial dos
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acidentados, obrigando-se a tomar todas as providências necessárias ao
socorro.

3.1.13. Respeitar e fazer com que seus empregados e/ou prepostos
respeitem as normas de segurança, higiene no trabalho, disciplina e demais
regulamentos adotados pela CONTRATANTE.

rn*™*™^0™ quaisquer va,ores eventualmente despendidos pela
CONTRATANTE por força de medidas judiciais e/ou extrajudiciais
relacionadas ao CONTRATO, inclusive honorários advocatícios, quando tais
rn»ro«T^em relacionados a obrigação ou responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
SntÍItÍmt? ^°,ídtaÇã0 f0rmal nesse sentid0' sob Pe™ ^CONTRATANTE efetivar a retenção proporcional de referidos valores.

3.1.15. Atuar de forma que suas ações, direta ou Indiretamente
relacionadas ao CONTRATO, atendam às normas ambientais pertinentes,
aootando formas de intervenção que evitem o impacto ambiental, em
observância às orientações e normativos da CONTRATANTE a respeito do
^M™'*J3Spedaimente a Política Arr,biental, documento anexo a este
CONTRATO.

3.1.16. Indenizar a CONTRATANTE e/ou terceiros por quaisquer danos
causados relacionados a execução do objeto do CONTRATO.

3.1.17. Facilitar, por todos os meios, a fiscalização da CONTRATANTE em
relação ao objeto do CONTRATO, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem apresentadas pela CONTRATANTE.

3.1.18. Combater a exploração do trabalho infantil na cadeia produtiva em
que atua, obrigando-se a não adquirir bens e/ou serviços de outras
empresas que porventura tenham utilizado mão-de-obra de chancas ou
adolescentes.

3.1.19 Tratar moradores e à população em geral com respeito,
imparcialidade e cortesia, responsabi!izando-se por quaisquer atos lesivos ou
desvios de conduta de seus responsáveis, mandatários, prepostos e
empregados.

^ 3.1.20. Elaborar e apresentar um Relatório de Comissionamento Final,
após conciusão dos serviços, a ser aprovado pela CONTRATANTE.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das demais
disposições deste CONTRATO e na lei:

a) Fornecer à CONTRATADA as especificações e instruções que se fizerem
necessárias para a execução do CONTRATO;
b) Efetuar, nos prazos e nas condições convencionadas, os pagamentos de
que trata a cláusula 7 deste CONTRATO;
e) Notificar a CONTRATADA, comunicando irregularidades e defeitos \
porventura verificados na execução do objeto do CONTRATO, podendo \
estipular-lhe prazo para que sejam corrigidos; ... ' .
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d) Notificar a CONTRATADA da eventual aplicação de multas previstas no
presente CONTRATO, Inclusive, acerca de retenção de pagamento de
faturas, no todo ou em parte;
e) Atender, dando ciência por escrito, às solicitações feitas pela
CONTRATADA, quando cabíveis e conforme os termos do CONTRATO; e
f) Manter atualizados os dados do Gestor do CONTRATO.

5. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

5.1. Sem prejuízo das demais situações previstas em lei, e das penalidades
estipuladas neste CONTRATO, a CONTRATADA será responsável, perante a
CONTRATANTE:

5.1.1. Por perdas e danos eventualmente sofridos pela CONTRATANTE em
conseqüência do inadimplemento total ou parcial de obrigações assumidas pela
CONTRATADA; e/ou,

a) Por indenizações decorrentes de ações ou omissões de prepostos da
CONTRATADA durante a execução do CONTRATO.
b) Por qualquer condenação advinda de medida administrativa ou ação
judicial, baseada em reivindicações de que a utilização de produtos ou
metodologias violem quaisquer direitos de propriedade de terceiros.

5.2. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de regresso em face da
CONTRATADA, caso a CONTRATANTE venha a ser obrigada a reparar eventuai
dano de responsabilidade da CONTRATADA.

6. DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. Sem prejuízo de estipulações específicas a este respeito, é vedado às PARTES
reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer dos instrumentos deste
CONTRATO sem o consentimento prévio e por escrito da outra PARTE.

6.2. As PARTES devem guardar sigilo sobre os dados e informações de que tomar
conhecimento em função do CONTRATO, responsabilizando-se por quaisquer
danos de qualquer natureza causados à parte prejudicada por seus empregados,
prepostos, consultores ou administradores em decorrência da divulgação de
informações confidenciais, obrigando-se a PARTE causadora do dano a ressarcir as
perdas e danos eventualmente verificados.

7. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O valor total da presente contratação é de R$ 44.950,00 (Quarenta e quatro
mil novecentos e cinqüenta reais).

7.2. Tai valor será faturado pela CONTRATADA conforme abaixo:

• R$ 2.350,00 (Dois Mil Trezentos e Cinqüenta Reais) correspondentes aos
serviços de Recuperação e Instalação de Equipamentos a serem faturados
logo após a emissão da OS, a título de Mobilização, e pagos em 15 (quinze)
dias úteis a contar do recebimento dos documentos de cobrança pela
CONTRATANTE.

R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) correspondentes aos serviços de instalação dos
2 Quadros Soft Start a serem faturados mediante apresentação do Relatório /,/
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de Comissionamento a ser aprovado pela CONTRATANTE, e pagos em 15
li ™™^teis a contar d0 receb*niento dos documentos de cobrança
pela CONTRATANTE.

R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) correspondentes aos serviços de Limpeza da
Galeria a serem faturados mediante apresentação do Relatório de Início das
atividades a ser aprovado pela CONTRATANTE, e pagos em 15 (quinze)
dias úteis a contar do recebimento dos documentos de cobrança nela
CONTRATANTE,

R$ 11.6000,00 (Onze Mil e Seiscentos Reais) correspondentes aos serviços
de Limpeza da Galeria a serem faturados mediante apresentação do
Relatório de Conclusão das atividades a ser aprovado pela CONTRATANTE
e pagos em 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento dos documentos
de cobrança pela CONTRATANTE.

12 (Doze) Parcelas Mensais de R$ 1.500,00 (um Mil e Quinhentos Reais)
cada, totalizando R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) correspondentes aos
Serviços Mensais que serão pagos mediante apresentação do Relatório

^ Mensal a ser aprovado pela CONTRATANTE, e pagos em 15 (quinze) dias
utels a contar do recebimento dos documentos de cobrança pela
CO NTRATANT E.

7.3. Estão incluídas no valor total da contratação referido na sub-cláusula 7 1
todos os custos e despesas diretas e indiretas para a realização dos serviços, tais
como, condução, hospedagem, passagens, ou de qualqueroutra natureza.

7.4. Todos e quaisquer tributos, sejam impostos, taxas ou contribuições e/ou
encargos trabalhistas, incidentes, direta ou Indiretamente, sobre o objeto deste
CONTRATO serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, e já estão
incluídos no valor da contratação.

7.5. Na hipótese de a CONTRATANTE ser considerada substituta tributária, está
desde já, autorizada a proceder aos descontos necessários ao cumprimento dó
disposto na legislação tributária respectiva.

7.6. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a aprovação das
respectivas notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA pelo Gestor do
CONTRATO, aceitando a CONTRATADA um período de tolerância de 5 (cinco) dias

, neste prazo, no qual não poderão ser cobrados quaisquer encargos moratórios, a
W fim de adequar o vencimento da obrigação e o cronograma de pagamentos da

CONTRATANTE (a "TOLERÂNCIA NO PAGAMENTO'), observada a cláusula 13.5.

7.7. O prazo de pagamento da nota fiscal/fatura ficará suspenso, sem que Isso
constitua inadimplemento por parte da CONTRATANTE, na hipótese de serem
constatados erros, falhas ou Irregularidades ou quando estas não estiverem
acompanhadas de documentos eventualmente exigidos para a sua apreciação,
somente voltando a fluir, na sua Integralidade, o prazo de pagamento, a partir da
apresentação, pela CONTRATADA, de nova nota fiscal/fatura correta, ou da
apresentação de documentos exigidos e aceitos pela CONTRATANTE para a sua
aprovação.

7.8. Na hipótese da nota fiscal/fatura apresentar erros ou inconsistências, a
CONTRATANTE se reserva o direito de efetuar somente o pagamento da parceia "
incontroversa, A parte controversa será paga pela CONTRANTANTE, 30 (trinta) '

[, dias após a aprovação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida.
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7.9. Asuspensão do pagamento nas hipóteses das sub-cláusulas 7.7 e 7.8 acima
nao submete a CONTRATANTE a quaisquer encargos adicionais ao preço
originalmente ajustado, tais como, mas não se limitando, juros de mora e/ou
atualização monetária.

7.10. Aliquidação dos valores das notas fiscais/faturas será feita através de crédito
em conta corrente da CONTRATADA, Banco Itaú, agência 741S, conta corrente
05362*3.

7.11. Os valores devidos ã CONTRATADA não liquidados no prazo estipulado
neste CONTRATO serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro rata die", incidentes a partir da
configuração do atraso.

7.12. De igual modo, os valores de multa ou de qualquer outra natureza,
eventualmente devidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, serão atualizados
monetáriamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mes, devidos desde a comunicação formal à CONTRATADA do fato ou ato que
justifique o débito, na forma deste CONTRATO.

7.13. ACONTRATADA renuncia expressamente ao que lhe faculta o artigo 20 da
Lei n° 5474/68, de sorte que passa a ser vedada a extração de duplicata da fatura
emitida em razão dos serviços prestados.

8. DAS RETENÇÕES E DEDUÇÕES

8.1. As PARTES pactuam que a CONTRATANTE poderá reter valores a serem
pagos a CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

a) os valores envolvidos em ação de execução fiscal, ou autos de infração
lavrados em face da CONTRATANTE, pelos poderes públicos federais,
estaduais e municipais em decorrência dos serviços ora contratados;
b) o vaior envolvido em ação judicial proposta pela CONTRATANTE, ou por
terceiro em face daquela, em qualquer âmbito, instância ou Tribunal, de
qualquer natureza, incluindo despesas com custas judiciais e honorários
advocatícios, ainda que subsidiária ou solidariamente, em decorrência dos
serviços ora contratados;
e) os valores relativos às penalidades administrativas aplicadas por
autoridades competentes (multas, autuações, etc), sem limitação;
d) No caso de acordo judiciai, quando a demanda se der em virtude da
prestação de serviços objeto deste CONTRATO ou de qualquer outro
Instrumento contratual firmado entre as PARTES que se encontre vigente
na data da retenção.

8.2. No caso de ajuizamento de reclamação trabalhista por empregados e/ou
prepostos da CONTRATADA, em face da CONTRATANTE, esta poderá reter 25%
(vinte e cinco por cento) do valor estimado do pedido após a audiência de
conciliação e os 75% (setenta e cinco por cento) restantes após a prolacão da
sentença,

8.2.1. A retenção acima será mantida até o trânsito em julgado da decisão
que lhe deu origem.

8.2.2. Finalizada a questão, estando ou não o CONTRATO em vigor, a f\
CONTRATANTE devolverá o montante da retenção que tiver excedido o í
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valor da eventual condenação ou procederá a retenção ou cobrança
complementar para atingir o referido montante.

8.2.3. Caso, por qualquer motivo, a retenção não tenha sido feita quando
do ajuizamento da ação, a CONTRATANTE estará autorizada a realizá-la a
qualquer tempo, a titulo de garantia, ou definitivamente no caso de eventuai
condenação.

CONTRATADATRATANTE ******* ^^ d°S Val0feS 9 SerSm P39°S à
a) As quantias devidas pela CONTRATADA, a qualquer título, que não
tenham sido objeto de retenção;
b) O valor das multas porventura aplicadas pela CONTRATANTE em
decorrência de ínadimplemento deste CONTRATO, que não tenham sido
objeto de retenção;
c) o valor dos prejuízos causados pela CONTRATADA à CONTRATANTE-
d) O valor dos pagamentos feitos pela CONTRATANTE a terceiros,
decorrentes de indenizações ou demais obrigações judiciais e/ou

W ™«±ni™'. CUja resP°nsaDi'idade couber exclusivamente à
CONTRATADA;

e) Aocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas sub-cláusulas 5.1

f) despesas ou pagamentos de qualquer natureza comprovadamente
devidos em decorrência do ínadimplemento contratual da CONTRATADA e
outros valores decorrentes deste CONTRATO.

8.4. As deduções previstas neste CONTRATO poderão ser feitas sobre quaisquer
valores devidos a CONTRATADA por força deste ou de qualquer outro CONTRATO
dóSdébítontre ^ PARTES 6S6rãC dGVÍdaS até °perar'se 3«" '̂eta compensação
9. DAS PENALIDADES

9.1. Sem prejuízo de eventuais penalidades especificas previstas nos anexos ao
CONTRATO, 3 CONTRATADA estará sujeita as seguintes sanções, que poderão
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a critério da CONTRATANTE:

9.1.1. Pelo descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas na cláusula
, d deste CONTRATO, ao pagamento de multa não compensatória em favor da
W CONTRATANTE, equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da nota

™ifatura referente ao mês em que for notificada do Ínadimplemento pela
CONTRATANTE.

9.1.2. Pelo Ínadimplemento das obrigações específicas de cumprimento dos prazos
ou níveis de serviço pactuados nos anexos, a CONTRATADA pagará à
CONTRATANTE multa equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor total
da contratação por cada dia de retardo, até o limite de 10% (dez por cento) do
valor total óa contratação.

9.2. Ficará a critério da CONTRATANTE apurar os danos decorrentes da demora a
que se refere a cláusula acima, os quais poderão ser exigidos integralmente a título
de indenização.

'\
9.3. As penalidades impostas serão deduzidas do valor líquido eventualmente V

I devido pela CONTRATANTE àCONTRATADA. ^ '
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fflNTAmtiw / eventua.s preju.zos causados pela CONTRATADA à
S2?J?*TA--NTE e/0U terceiras' "ao se limita aos percentuais propostos nas subcláusulas acima, nos termos do parágrafo único do art. 416 ôo Código Civil
10. DA VIGÊNCIA, INÍCIO DOS SERVIÇOS

íüfhrV ?pP?rffíte CON!!RATO vi9Qrará 3Part" da data de sua assinatura até 31 de
partfI mÍLÇ^ef 5,er P™rí°flad0 P°r acord° comum e escrito entre asPARTES, mediante a formalização de Termo Aditivo.

11. DA RESCISÃO

11.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o presente CONTRATO, a qualquer
cSSpatÍJSndentemente de.cu,Pa ou motivação, mediante aviso por escrito à
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os
m,Sfr, prest,!dof' **m W* isso Implique qualquer direito a indenizações e/ou
multas por parte da CONTRATADA.

^ m5™«í?LTR^!0 P2de[á' 3inda' Ser rescindid0 d« P'eno direito pela> <^, , ' mdePendentemente de notificação ou Interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos: ju^uai uu

a) Descumprimento de qualquer cláusula contratual pela CONTRATADA
b) Falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação' da
CONTRATADA, requeridas ou decretadas;
c) Superveniente incapacidade técnica ou econômica da CONTRATADA-
d) Cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros, dos direitos e
obrigações decorrentes do CONTRATO, ou subcontratação de qualquer
espécie, sem previa e expressa autorização por escrito da CONTRATANTE
e) Nao atendimento das solicitações da CONTRATANTE relacionadas com'a
execução do objeto do CONTRATO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas;

f) Comprovação de uso de mão-de-obra infanto-juvenil em suas atividades.

11.3. Sem prejuízo das demais penalidades previstas no CONTRATO, ocorrendo a
rescisão do CONTRATO em qualquer das hipóteses previstas na cláusula li 2
™LTa:. a CONTRATADA flcará sujeita ao pagamento da penalidade equivalente a
20% do valor do CONTRATO, independentemente do pagamento de quaisquer
outras penalidades impostas à CONTRATADA, e compensável com o valor de

•^ eventual saldo credor apurado em favor da CONTRATADA.

11.4. Se o CONTRATO for rescindido pela CONTRATANTE antes do Início de sua
execução, eventuais reembolsos à CONTRATADA, referentes às despesas
comprovadamente já efetuadas, estará limitado ao montante máximo de 1% (um
por cento) do valor total do CONTRATO.

11.5. A CONTRATADA poderá optar por rescindir o CONTRATO, mediante
notificação por escrito com aviso de recebimento, no caso de atraso, pela
CONTRATANTE, no pagamento das notas fiscais/faturas apresentadas, por período
superior a 90 (noventa) dias, contados do vencimento das respectivas notas
fiscais/faturas.

11.6. Na hipótese de rescisão do CONTRATO, a CONTRATADA compromete-se k
retirar imediatamente todo e qualquer material eventualmente alocado no local da\
prestação dos serviços. (J <•
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Processo.-^V^-O^
Rubrica:
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12. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

12.1. ACONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte o
objeto do CONTRATO, nem tampouco subcontratar a execução deste, sem prévia
e expressa autorização por escrito da CONTRATANTE, permanecendo responsável,
em qualquer circunstância, pelo adlmplemento das obrigações aqui assumidas.

12.2. A CONTRATADA não poderá fazer cessão dos créditos decorrentes deste
CONTRATO, salvo com concordância prévia por escrito da CONTRATANTE.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Os termos do presente CONTRATO representam o fiel e completo ajuste
entre as PARTES, prevalecendo sobre quaisquer entendimentos, formais ou
Lad™' anteriores' e suas obrigações são extensivas aos sucessores das

13.2. Havendo divergência de interpretação entre os dispositivos deste
^ CONTRATO e seus anexos, prevalecerão as disposições contidas no CONTRATO.

13.3. Salvo disposição expressa em contrário, na hipótese de prorrogação do prazo
de vigência deste CONTRATO, as PARTES adotarão o IPCA como índice de
reajuste do valor total da contratação ou, na sua falta, índice oficial que venha a
substitui-lo.

13.4. As comunicações relativas ao presente CONTRATO deverão ser feitas por
escrito, por carta com Aviso de Recebimento, endereçadas:

a) ÀCONTRATANTE: Luís Cláudio Ribeiro, Gestor da Unidade Itapebi;BR
101 Km 669; e-mail:lribeiro@neoenergia.com; telefone; (73) 3286 2809;
fax: (73) 32862808; que, para os fins deste CONTRATO é designado seu
GESTOR.

b) Ã CONTRATADA: ao endereço registrado no preâmbulo deste
CONTRATO.

13.5. Atolerância de qualquer das PARTES a respeito de eventuais infrações de
qualquer das obrigações estipuladas no CONTRATO não induzirá novação nem

,- renuncia aos direitos neie conferidos, mas configurará mera liberalidade de uma
W PARTE em favor da outra, sendo certo que relativamente à TOLERÂNCIA NO

PAGAMENTO, em relação à esta não se operará novação tampouco renúncia de
direitos após o prazo constante na cláusula 7.6.

13.6. As PARTES reconhecem que, em decorrência deste CONTRATO, sob
hipótese alguma poderá ser presumida a existência de vinculo empregatíclo ou
obrigações de caráter trabalhista e/ou previdenciário entre a CONTRATANTE e
prepostos, funcionários e/ou administradores da CONTRATADA. As PARTES são
autônomas e independentes entre si, e de, nenhuma forma, dependem uma da
outra para a consecução de seus negócios.

13.7. Quaisquer alterações neste CONTRATO apenas poderão ser realizadas
mediante a celebração de aditivo escrito entre as PARTES.

13.8. A CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério e sem prejuízo das,'', j --,
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA neste instrumento, fiscalizar

11

\/"^!



•vaS
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Processo: 3^91-0%
Rubrica:

Grupo Neoenergia

execução do objeto do CONTRATO. Independentemente do ora descrito, a
CONTRATADA continuará como a única e exclusiva responsável peia execução
regular do objeto do CONTRATO.

14. DO FORO

14.1. As PARTES elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, para dirimir quaisquer questões oriundas deste CONTRATO.

E, assim havendo ajustado, fizeram imprimir este CONTRATO em 02 (duas) vias,
que os seus representantes legais assinam, com as testemunhas presenciais, para
os efeitos jurídicos.

Itapebi, 01 de agosto de 2012

Pela CONTRATANTE:

^ l

Nome

Cargo Luis CWi'!ííe flüieiro

Pela CONTRATADA:

^..

Nome

Cargo

-. /

\.y

^oDiasi-') Uchoas
Siipí nn it»<!nn(f d* fia}Ct íSeGjlitSÇót í

Nome: Raone4lodrjgues 4a Hora
Cargo (^~

Nome

Cargo i-f n*' í'*'T~~i~

Testemunhas:

^-Nome •-'
CPF/MF

Nome

CPF/MF

12
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Folha: Q.&) U 3
Processo: '̂YQ^-o^/
Rubrica: \

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE *
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal nfi 09566 Brasília - DF

CEP; 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 -1670

www.ibama.gov.br

OF 02001.007172/2013-52 DILIC/IBAMA

Brasilia, 08 de maio de 2013.

Ao(À) Senhor(a)
Flavia Pompeu Serran
Gerente do(a) ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 4^ E 10» ANDARES

'•w RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22.210-904

Assunto: Delimitação da APP da UHE Itapebi, cumprimento da condicionante 2.7.

Senhor(a) Gerente

1. Em atenção ao documento GCMA 15-13, que solicita dilação de prazo para
o atendimento da condicionante 2.7 da Renovação de Licença de Operação n° 291/2013,
encaminho cópia do Despacho 010854/2013 que analisou o referido pleito.

2. Informo que, com base na conclusão do Despacho 010854/2013, a
solicitação de dilação de prazo para atendimento da condicionante 2.7 foi deferida por

t este Instituto, devendo ser cumprida até o dia 05 de aqosto de 2013.

3. Adicionalmente, solicito que seja encaminhada (i) comprovação de envio à
Prefeitura de Salto da Divisa da apresentação da delimitação da APP, a fim de que seja
iniciado um processo de comunicação de que aquela área possui restrição legal de uso; e
(ii) proposição de marcos de delimitação da APP e de placas, em conformidade com a
Instrução Normativa Ibama n° 02/2012. Esta proposta deve ser encaminhada juntamente
com a finalização do mapeamento da APP e só deverão ser implantados, após
manifestação do Ibama.

Atenciosamente,

GISElA DAMM FORATTINI

Diretoria) do(a) DILIC/IBAMA

IBAMA pag.1/1 8/05/2013-17:05
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p itapebi
Grupo Neoenergia

MMA/IBAMA/DICAD
CT 02001.004177/2013-23

£SBIG£R,*0E
Data: 12/03/2013

Polh : 09>ÓO

Rubi íca:

GCMA 13/13

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Monitoramento SismoEógico da UHE Itapebi

Ref.: Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88

Prezado Senhor, ; f-_.

Reportamo-nos ao Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88 que subsidiou a emissão da

renovação da Licença de Operação 291/02 da UHE Itapebi.

Neste cenário, conforme solicitado no referido Parecer, item 3.3, encaminhamos o

Relatórios do Monitoramento Sismológico da UHE Itapebi, referentes ao período de 2008 a

2011 e ao primeiro semestre de 2012. O Relatório do segundo semestre de 2012 será

encaminhado em até 30 dias.

Vale ressaltar que o resultado deste monitoramento, até o momento, demonstra que o

problema das casas danificadas da cidade de Salto da Divisa não têm nenhuma relação

com a sismicidade da região ou por sismos desencadeados pelo reservatório. Entretanto,

conforme orientação da Universidade de Brasília - UNB e do próprio parecer em epígrafe, a

Itapebi dará continuidade ao Monitoramento Sismológico com a reativação e modernização

das duas estações de Sismología existentes. A descrição deste Programa será

encaminhada para análise e aprovação deste Instituto até 06 de abril.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo

em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

Flavia Pompeu Sérran

Gerente Coorporatíva de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3G andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1
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Folha: 2Bhl_
Processo; A 33/37-^
Rubrica:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESPACHO 010854/2013 COHID/IBAMA

Brasília, 07 de maio de 2013

A(o) Coordenação de Energia Hidrelétrica

Assunto: Delimitação da APP da UHE Itapebi.

O objetivo do presente despacho é analisar a solicitação de dilação de prazo para o cumprimento da
condicionante 2.7 da Renovação da Licença de Operação nB 291/2002 da UHE Itapebi, renovada em 05
de fevereiro e retificada em 07 de março de 2013. A solicitação foi encaminhada por meio do documento
GCMA 15/13 de 05 de março de 2013.

O conteúdo da condicionante é: "Apresentar, até 06 de março de 2013, mapa contendo a configuração
atual do reservatório e a delimitação em metros da faixa de APP entre o nível máximo normal de
operação e a cota máxima maximorum. Discriminar qual a área da APP foi adquirida e qual ainda falta
adquirir. Especificamente no município de Salto da Divisa, apresentar mapa, em escala compatível, com
faixa de APP, onde toda a infraestrntura nessa área seja identificada. Apresentar em mais de uma carta,
caso necessário. Se houver residências, identificá-las individualmente. Identificar eventuais
remanescentes de propriedades que se tornariam inviáveis após a aquisição da APP."

Ressalta-se que, além de solicitar a dilação de prazo, a Neonergia encaminhou a delimitação da APP
na área do município de Salto da Divisa, assim a condicionante, no que se refere ao município de Salto
da Divisa, foi cumprida e concluiu que, algumas estruturas municipais públicas encontram-se na área
delimitada entre as cotas 110 e lllm, respectivamente cota máxima normal de operação e cota máxima
maximorum. O pleito do grupo neonergia é que seja concedido uma dilação de mais 5 meses para
delimitar a APP no perímetro do reservatório.

Considerando as dificuldades para o levantamento topográfico do perímetro do reservatório
relacionadas aos acessos às propriedades lindeiras, sugere-se que seja concedido ao empreendedor a
dilação de prazo até 05 de agosto de 2013 para o cumprimento da condicionante.

Sugere-se ainda que seja apresentada a delimitação da APP à administração municipal de Salto da
Divisa, a fim de que seja iniciado um processo de comunicação de que aquela área não poderá ser objeto
de expansão urbana, já que é a APP do reservatório, e que eventuais danos a essas áreas poderão ser
considerados passíveis de responsabilização, marcos de delimitação da APP e proposição de placas em
conformidade com a IN 02 de 2012 do Ibama devem ser planejados e incluídos no programa de
comunicação social. As proposições de marcos de delimitação da APP e das placas devem ser
encaminhadasjunto com a finalização do mapeamento da APP, os marcos e placas só poderão ser fixados
após aprovação do ibama, a comunicação com o município deve ser documentada e enviada para o
Ibama.

IBAMA

JANAINA JÜ1IANA MARIA CARNEIRO SILVA
Analista Ambiental do(a) COHID/IBAMA

pag. 1/1 7/05/2013-17:05
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Rubrica:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE \
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone; (61) 3316-1282 • 1670
www. ibama .gov.br

OF 02001.007471/2013-97 DILIC/IBAMA

Brasilia, 15 de maio de 2013.

Ao Senhor

Flavia Pompeu Serran

Gerente do(a) ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
r PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 4^ E 10B ANDARES
W RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO

CEP.: 22.210-904

Assunto: Atendimento à condicionante 2.8 e 2.9 da Renovação de Licença de
Operação n° 291/12

Senhor Gerente

1. Em atenção aos documentos GCMA 12/13 e GCMA 17/13, informo que
estes foram avaliados por meio dos documentos Despacho 011003/2013 COHID/IBAMA e
o Parecer 004613/2013 (em anexo).

c

2. Com base na conclusão do Despacho 011003/2013 quanto ao atendimento
da condicionante 2.9, solicito que seja encaminhada até 31 de maio de 2013, comprovação
da cessão de uso da ilha 07 à Associação de Pescadores de Salto da Divisa, para o
desenvolvimento de piscicultura em tanques-rede, acima da cota lllm.

3. No que tange ao atendimento à condicionante 2.8, analisado pelo Parecer
004613/2013, solicito que (i) seja realizada consulta aos proprietários de casas
danificadas no município de Salto da Divisa, conforme procedimento descrito no referido
parecer; e (ii) seja encaminhado, em 90 (noventa) dias, relatório com cópia de todas as
correspondências enviadas e AR, assim como informação sobre a concordância,
discordância ou não obtenção de resposta dos atingidos.

Atenciosamente,

GISELA DAMM FORATTINI

Diretor do(a) DILIC/IBAMA

IBAMA pag. 1/1 15/05/2013 -13:05
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DESPACHO 011003/2013 COHID/IBAMA

A(o) Coordenação de Energia Hidrelétrica

I1K

M M 1

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

Folha: P,% 7

Rubrica:

Brasilia, 09 de maio de 2013

Assunto: Atendimento à condicionante 2.9 da RLO 291/12

O objetivo do presente despacho é analisar as informações contidas no documento GCMA 12/13 de 05
de março de 2013, sobre a cessão da ilha 07 à Associação de Pescadores de Salto da Divisa questão
associada ao cumprimento da condicionante 2.9. A condicionante 2.9 da Renovação da Licença de
Operação- RLO 291/02 tem o seguinte conteúdo:

• "Apresentar, até 06 de março de 2013, a forma de cessão de uso da ilha 07 à APSD (Associaçãode
Pescadores de Salto da Divisa) para o desenvolvimento de piscicultura em tanques-rede, acima da cota
lllm, condicionada a realização de licenciamento ambiental da atividade pelo órgão competente."

O documento enviado pela Itapebi a este instituto menciona que em 01 de março de 2013 a Itapebi
reuniu-se com à APSD, que entregaria a Itapebi em 10 dias os documentos necessários para à realização
de contrato entre as partes. O documento menciona ainda que tão logo firmasse o contrato encaminharia
ao Ibama. Até o momento este instituto não recebeu a documentação relativa ao cumprimento da
condicionante 2.9.

Pelo exposto, sugere-se que seja solicitado ao empreendedor o encaminhamento, até 31 de maio de
2013, do atendimento à condicionante 2.9 da RLO 291/02.

JANAINA JÜtlANA MARIA CARNEIRO SILVA
Analista Ambiental do(a) COHID/IBAMA

IBAMA pag. 1/1 9/05/2013-11:05
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 004613/2013

Assunto: Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

REFERENCIA: CT 02001.004181/2013-91/

Ementa: Análise sobre a anuência prévia do
programa de monitoramento das habitações
danificadas.

1 - INTRODUÇÃO

Este Parecer tem por objetivo analisar o documento recebido da Itapebi Geração de
Energia S.A. GCMA 17/13 encaminhado a este instituto em05 de março de 2013. Trata-se
do atendimento à condicionante 2.8 da RLO 291/2002 renovada em 05 de fevereiro e
retificada em 07 de março de 2013.

O conteúdo da condicionante é "Apresentar, até 06 de março de 2013, relatório com os
proprietários que aderiram e os que não aderiram ao Programa de Monitoramento das
Habitações Danificadas/MG. Nenhuma avaliação de riscos deve ser analisada sem o
consentimento prévio e esclarecido dos proprietários quanto aos objetivos do programa
antes da sua aplicação."

O documento encaminhado pela Itapebi Geração de Energia S.A. demonstra a
(^ estratégia utilizada pela empresa para dar conhecimento aos atingidos da realização do

programa.

2 - ANALISE

O concessionário a fim de esclarecer o grupo de proprietários de casas danificadas no
município de Salto da Divisa, realizou reunião em 01 de março de 2013 para apresentar o
programa e ao final, colher as assinaturas dos proprietários que concordaram ou não com
o desenvolvimento do programa.

Contudo, a empresa relata que nenhum proprietário presente assinou concordando ou
não com a implantação do programa.

ÍBAMA
pag.1/2 9/05/2013-11:05
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

Para comprovar que houve a reunião, a empresa encaminhou ao Ibama, anexo ao
documento GCMA 17/13: a apresentação do plano de monitoramento em Power Point que
fora utilizada durante a reunião para explicar o plano aos atingidos. Duas fotos da reunião.
Cópia de uma comunicação eletrônica enviada a advogada dos atingidos, senhora Juliana
Carvalho Lacerda, enviando o plano a advogada, bem como, minuta da carta de solicitação
de autorização de implantação do plano.

Conclusão

Pelo exposto, conclui-se que não resta esclarecido se todos os atingidos tiveram acesso
à informação sobre a implantação do programa. Assim, sugere-se que seja solicitado ao
empreendedor encaminhar, em 30 dias, correspondência registrada com A.R, a todos os
proprietários de casas danificadas, concedendo um prazo de 30 dias para entrar em
contato com a empresa. Deve ser fornecido mais de um canal de comunicação para o
contato: e-mail, telefone e endereço. A correspondência deve conter: o programa, a carta
de anuência ao programa e uma carta explicando o porquê do envio da correspondência
com o prazo para a devolução da carta de anuência com a concordância ou não ao
programa. A empresa deve possibilitar que a carta de anuência ao programa seja
recolhida na residência do atingido, desde que a localidade da residência seja no
município de Salto da Divisa. Sugere-se ainda que o empreendedor encaminhe, em 90 dias,
um relatório com cópia de todas as correspondências enviadas, assim como a
concordância ou discordância dos atingidos.

W\_
Brasília, 09 de maio de 2013

Janaina Juliana Maria Carneiro Silva

Analista Ambiental do(a) Cohid

V
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRODO MEIO AMBIENTEE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx, Postal n^ 09566 Brasília - DF
CEP; 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670

www.ibama.gov.br

OF 02001.007474/2013-21 DILIC/IBAMA

Brasilia, 15 de maio de 2013.

Ao Senhor

FIávia Pompeu Serran
Gerente do(a) ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 4Q E 10Q ANDARES

C RIO DE JANEIRO -RIO DE JANEIRO
CEP.: 22.210-904

Assunto: Solicitação de dilação de prazo para entrega do PBA da UHE Itapebi

Senhor Gerente

1. Em atenção ao documento GCMA 043-13, informo que a solicitação de
dilação de prazo para entrega do Projeto Básico Ambiental da UHE Itapebi foi realizada
por meio do Despacho 010913/2013 COHID/IBAMA, cuja cópia segue em anexo.

2. Com base nas considerações do referido despacho, informo que o PBA
deverá ser encaminhado ao Ibama até o dia 31 de maio de 2013.

Atenciosamente,

GISÉLA DAMM FORATTINI

Diretor do(a) DILIC/IBAMA

IBAMA pag. 1/1 15/05/2013 • 13:05
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

Folha: W1Q

Processo:v322i5l^
Rubrica:

DESPACHO 010913/2013 COHID/IBAMA

Brasília, 08 de maio de 2013

A(o) Coordenação de Energia Hidrelétrica

Assunto: Solicitação de dilação de prazo para entrega do PBA da UHE Itapebi

O objetivo do presente despacho é analisar a solicitaçãode dilação de prazo contida no documento
GCMA 043/13, encaminhado a este instituto em 08 de abril de 2013.

O documento solicita 45 dias a mais para a entrega do PBA que, conforme RLO 291/2002 renovada em
05 de fevereiro e retificada em 07 de março de 2013, deveria ser entregue até 06 de abril de 2013.

Considerando o cumprimento parcial de outras condicionantes da RLO e a boa gestão ambiental que a
empresa passou a realizar a partir das tratativas para a renovação da licença do empreendimento,
sempre mantendo as conversações e buscando atender com a celeridade requerida as recomendações
deste instituto, sugere-se seja concedido prazo até 31 de maio de 2013 para a entrega do PBA.

IBAMA

JANAINA JÜtlANA MARIA CARNEIRO SILVA
Analista Ambiental do(a) COHID/IBAMA
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Folha: .Çgfo /
Processo:??Pj$f~cA
Rubrica: S

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal nB 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670

www. ibama.gov.br

OF 02001.007473/2013-86 DILIC/IBAMA

Brasília, 15 de maio de 2013.

Ao Senhor

Flávia Pompeu Serran
Gerente do(a) ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 4^ E IO5 ANDARES

C RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22.210-904

Assunto: Solicitação de dilação de prazo para encaminhamento de relatórios de
monitoramento hidrogeológico e de contenção de encostas.

Senhor Gerente

1. Em atenção aos documentos GCMA 14/13 e 16/13 e em conformidade com a
avaliação contida no Despacho 010957/2013 COHID/IBAMA (em anexo), solicito que os
relatórios de monitoramento hidrogeológico e de contenção de encostas sejam
encaminhados ao Ibama até 31 de maio de 2013.

(^ Atenciosamente,

GISEÍA DAMM FORATTINI

Diretor do(a) DILIC/IBAMA
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Folha: 02ã2-
Processo: J03L^L
Rubrica:_

M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESPACHO 010957/2013 COHID/IBAMA

Brasília, 08 de maio de 2013

A(o) Coordenação de Energia Hidrelétrica

Assunto: Solicitação de dilação de prazo para encaminhamento de relatórios de
monitoramento hidrogeológico e de contenção de encostas .

^y O objetivo do presente despacho é analisar as solicitaçõesde dilação de prazo contidas nos
documentos GCMA 14/13 e GCMA 16/13 encaminhados a este instituto em 05 de março de 2013.

Os dois documentos solicitam 30 dias a mais para cumprir as recomendações contidas no Parecer
Técnico 02001.000044/2013-88 que subsidiou a emissão da RLO.

O documento GCMA 14/13 solicita dilação para o cumprimento do encaminhamento do Relatório
Hidrogeológico item 3.3 do parecer. Já o documento GCMA 16/13 solicita a dilação para cumprimento do
item 3.4, que trata sobre a contenção de dois deslizamentos de terra identificados durante vistoria ao
reservatório da UHE Itapebi, entre 29 de agosto e 02 de setembro de 2011.

Os conteúdos dos itens objetos de solicitação de dilação de prazo são:

• 3.3 "Entregar os relatórios de monitoramento sismológico e hidrogeológicos até 06 de março de 2013,
o relatório deve ser acompanhado de análise de probabilidade de os sismos ocorridos ou fatores
associados as mudanças hidrogeológicas devido ao enchimento ou operação do reservatório poderem
ter causado avarias às casas danificadas em Salto da Divisa-MG";

• 3.4 "Apresentar até 06 de março de 2013 relatório parcial de execução das obras de contenção, dos
dois pontos de desmoronamento de encostas constatados em vistoria."

Quanto ao Item 3.3 o relatório sismológico foi encaminhado e está em análise, faltando portanto o
encaminhamento do relatório hidrogeológico. E quanto ao item 3.4, a empresa esclarece que celebrou o
contrato de prestação dos serviços, mas não encaminhou nenhum relatório parcial ou documento
comprohatório de contratação de serviços.

A Neonergia solicitou a dilação para entrega dos relatórios até 05 de abril de 2013, contudo os
relatórios não foram recebidos, sugere-se que seja solicitado o encaminhamento dos relatórios até 31 de
maio de 2013 sob pena de responsabilização por descumprimento da condicionante 2.5 da RLO 291/2002
renovada em 05 de fevereiro e retificada em OZde março de 2013.

w

JANAINA JULIANAVMARIA CARNEIRO SILVA
Analista Ambiental do(a) COHID/IBAMA
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Folha: .^13
Processo: Qpnltyt-OK
Rubrica: Jí\

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 -1670
www.ibama.gov.br

OF 02001.007427/2013-87 DILIC/IBAMA

Brasília, 14 de maio de 2013,

Ao(À) Senhor(a)
Flávia Pompeu Serran
Gerente do(a) ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 4e E 10Q ANDARES
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22.210-904

Assunto: Análise do primeiro relatório de reativação da ETE do município de Salto
da Divisa, localizado às margens do reservatório da UHE Itapebi.

Senhor(a) Gerente

1. Em atenção aos documentos GCMA 11/13, encaminho o Parecer n°
004646/2013, que analisa o primeiro relatório de reativação da ETE do município de Salto
da Divisa, localizado às margens do reservatório da UHE Itapebi.

2. Com base nas conclusões expostas no referido parecer, solicito gue sejam
(. atendidas as seguintes recomendações:

a) O relatório sobre a reativação da ETE de Salto da Divisa deve conter dados
comprobatorios de instalação dos painéis e da efetiva operação da estação e ser entregue
emjulhode2013;

b) O "Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa", a ser
entregue até 31 de maio de 2013, deve contemplar as seguintes ações:

• elaboração, no prazo de um ano, os estudos que subsidiarão a definição do Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município;

• elaboração, em um ano a partir da definição do PMSB, com a participação efetiva do
município e dos concessionários dos serviços de saneamento básico, o projeto básico e
executivo de engenharia referente ao esgotamento sanitário (coleta, tratamento e
lançamento final) para completar 100% das ligações à ETE;

• fornecimento de apoio técnico, com fins de auxiliar o município de Salto da Divisa na
obtenção de recursos financeiros para a execução de obras de saneamento básico; e

IBAMA ~~ ~~~~ pag. 1/2 ~ 14/05/2013 -19:05



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasflia - DF
CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670

www. ib ama.gov.br

realização de cursos de treinamento para os técnicos de Salto da Divisa responsáveis
pela operação da ETE, seguindo as recomendações do Parecer 004646/2013. Esta
exigência fica revogada caso o município passe a operação a uma empresa
concessionária.

Atenciosamente,

GISELÀ DAMM FORATTINI

Diretoria) do(a) DILIC/IBAMA -**&*

"*•!>
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 004646/2013

Assunto: ETE do município de Salto da Divisa

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

( 1 - INTRODUÇÃO

Ementa: Trata-se da análise do primeiro relatório de
reativação da ETE do município de Salto da
Divisa, localizado às margens do
reservatório da UHE Itapebi.

Este Parecer tem por objetivo analisar o documento recebido da Itapebi Geração de
Energia S.A. GCMA 11/13 encaminhado a este instituto em 05 de março de 2013. Trata-se
do atendimento ao item 3.2 do Parecer Técnico N^ 02001.000044/2013-88 que subsidiou a
emissão da RLO 291/2002 renovada em 05 de fevereiro e retificada em 07 de março de
2013.

O conteúdo do item é "Entregar dois relatórios em março e emjulho de 2013 sobre as
ações que estão em curso para atender as melhorias necessárias e colocar em operação a
ETE de Salto da Divisa".

O documento encaminhado pela Itapebi Geração de Energia S.A. é o primeiro relatório
solicitado no item, restando portanto o envio emjulho de 2013 para o cumprimento deste
item.

Aproveitando o ensejo serão sugeridas estratégias para sustentar a ação de
funcionamento da ETE, para serem incorporadas ao "Programa de Apoio Institucional ao
Saneamento Básico de Salto da Divisa", condicionante 2.1 letra k da RLO.

2 - ANALISE

AItapebi encaminhou o Relatório Técnico denominado Reativação da ETE da Cidade de
Salto da Divisa/MG. No relatório consta as ações realizadas para reativação da ETE, tais
como: contratação de empresa para atividades de Operação e Manutenção da ETE por um
período de 1 ano, aquisição de peças sobressalentes, aquisição de 2 painéis de comando e
instalação de Portões na Galeria e tampas dos Poços das bombas.

Quanto a aquisição dos 2 quadros de comando para modernização o relatório comunica
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

que a instalação será realizada em abril de 2013. Assim, sugere-se seja solicitado ao
empreendedor a comprovação de instalação dos painéis no relatório que deverá ser
entregue em julho de 2013. O relatório deve conter ainda informações comprobatorias de
reativação da ETE.

A simples reativação da ETE pode incorrer nos mesmos riscos do que ocorreu a partir
de 2004. A manutenção não ser realizada pelo município por incapacidade técnica e
financeira. Assim, sugere-se seja solicitado à Itapebi para contemplar as seguintes ações
no "Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa":

• elaborar, no prazo de um ano, os estudos que subsidiarão a definição do Plano Municipal
de Saneamento Básico (PMSB) do Município; ->

• elaborar, em um ano a partir da definição do PMSB, com a participação efetiva do ^
município e dos concessionários dos serviços de saneamento básico, o projeto básico e
executivo de engenharia referente ao esgotamento sanitário (coleta, tratamento e
lançamento final) para completar 100% das ligações à ETE;

• fornecer apoio técnico com fins de auxiliar o município de Salto da Divisa na obtenção
de recursos financeiros para a execução de obras de saneamento básico;

• realizar cursos de treinamento para os técnicos de Salto da Divisa responsáveis pela
operação da ETE, excetua-se esta exigência caso o município passe a operação a uma
empresa concessionária. Esta capacitação deve ser especificamente direcionada aos
profissionais envolvidos na operação, supervisão e monitoramento dos sistemas.
Sugere-se que seja demandado à Itapebi que o projeto dos sistemas de coleta e
tratamento de esgotos venha acompanhado de manuais de operação e manutenção, para
orientar os futuros administradores dos respectivos sistemas.

Conclusão

Pelo exposto, conclui-se que a necessária sustentabilidade das ações relativas ao
funcionamento da ETE dependerão da execução do Programa de Apoio Institucional ao
Saneamento Básico de Salto da Divisa. Portanto, sugere-se que seja encaminhado ofício ao
empreendedor com as seguintes solicitações:

• Entrega do relatório, em julho de 2013, sobre a reativação da ETE de Salto da Divisa
contendo dados comprobatorios de instalação dos painéis e da efetiva operação da
estação.

Contemplar no "Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da
Divisa", que conforme dilação de prazo deve ser entregue a até 31 de maio de 2013, as
seguintes ações:
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

elaborar, no prazo de um ano, os estudos que subsidiarão a definição do Plano Municipal
de Saneamento Básico (PMSB) do Município;
elaborar, em um ano a partir da definição do PMSB, com a participação efetiva do
município e dos concessionários dos serviços de saneamento básico, o projeto básico e
executivo de engenharia referente ao esgotamento sanitário (coleta, tratamento e
lançamento final) para completar 100% das ligações à ETE;
fornecer apoio técnico com fins de auxiliar o município de Salto da Divisa na obtenção
de recursos financeiros para a execução de obras de saneamento básico;
realizar cursos de treinamento para os técnicos de Salto da Divisa responsáveis pela
operação da ETE, excetua-se esta exigência caso o município passe a operação a uma
empresa concessionária. Esta capacitação deve ser especificamente direcionada aos
profissionais envolvidos na operação, supervisão e monitoramento dos sistemas da ETE.
Oprojeto dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos deve vir acompanhado de
manuais de operação e manutenção, para orientar os administradores dos sistemas.

Folha: 0 9^5
Processo: ^3/970^
Rubrica: -A

Brasília, 13 de maio de 2013

Janainí* Juliana Maria Carneiro Silva
Analista Ambiental do(a) COHID
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MMA/IBAMAíDICAD
CT 02001.009790/2013-37

.^ , . «w. Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
itapebi mÊ energia s/a
G,UÍK>£^3 "tai ^ta: 31/05/2013

GCMA63/2013

Rio de Janeiro, 29-de-maJQ-de.201.3
Folha: J3^
Processo: ^V9?-Q^
Rubrica; J

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Ínfra-Estrutura de Energia Elétrica
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: UHE Itapebi - Atendimento as condicionantes da LO 291/2002 - 1a
renovação e Parecer Técnico

Ref.: Ofício N° 02001.0007474/2013-21 DILIC/IBAMA e Despacho 010913/2013

COHID/IBAMA. Processo IBAMA 02001.000333/97-04 / Parecer Técnico No

02001.000044/2013-88

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao oficio acima citado que encaminha o Despacho 010913/2013

COHID/IBAMA contendo a análise da solicitação de dilação de prazo para entrega do Plano

Básico Ambiental (PBA), encaminhamos em anexo a versão preliminar do PBA para

avaliação deste IBAMAe discussão das propostas apresentadas.

Esclarecemos que foram incluídos neste PBA todos os programas solicitados na

referida Licença de Operação com exceção dos programas de Monitoramento e Contenção

de Processos Erosivos, Recuperação de Áreas Degradadas e Monitoramento e

Conservação das Ilhas e das Áreas de Preservação Permanente.

Com relação a esses três programas, solicitamos a extensão do prazo para a

entrega devido aos motivos apresentados a seguir.

Para a elaboração desses programas serão necessárias informações a respeito da

configuração atual da faixa de APP do reservatório da UHE Itapebi que, em função da

reformulação do Código Florestal (artigo 62) foi alterada, sendo estabelecida entre nível

máximo normal (cota 110,00) e a cota máxima maximorum (cota 111,00). Com a

configuração atual do lago será possível traçar de forma real e efetiva as ações pertinentes

a serem realizadas nos programas citados no parágrafo anterior.
Itapebt Geração de Energia S.A Á

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 A-^
Fone (21) 323S-2800 - Fax (21) 3235-2855 '
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Lf itapebi
f Grupo Neoenerçia

• Folha: 3 Q11
; Processo: 3ftV9 7-Qfr
! Rubrica:

A prorrogação do prazo se justifica em razão do serviço de demarcação topográfica

da cota 111 que está sendo realizado conforme o esperado, com 48% do levantamento já

concretizado. O atraso no atendimento a este programa deve-se as dificuldades para a

realização do levantamento topográfico. Parte dos proprietários não está permitindo nosso

acesso. Em função disto estimamos a conclusão deste serviço para o mês de agosto do ano

vigente, conforme solicitado no Ofício GCMA 15/13.

Havendo interesse do Ibama, podemos apresentar documento com o que foi

realizado até o momento.

Encaminhamos ainda, tabela resumo com a situação atual de Atendimento as

Condicionantes e Exigências do parecer.

Nesta oportunidade solicitamos ,o agendamênto de uma reunião para apresentarmos

o status do atendimento da Licença de Operação e esclarecimentos necessários de ambas

as partes, ao tempo em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

fóZítiT~7\_i /vOi^ttt ^íÍí^ííi_-
Flavia Pompeu Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 2 de 2
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Tolha:. Q^Tg
Processo: 3.33/ffi -^
Rubrica:

ANEXO 1

ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LO 291/2002 - lã Renovação

E DO PARECER 02001,000044/2013-88

(Status em 29 de maio de 2013)

Condicionante 2.1 - Dar continuidade aos programas listados abaixo e aos respectivos
subprogramas previstos no PBA atendendo às exigências constantes no Parecer N°
02001,000044/2013-88:

PROGRAMA SITUAÇÃO DE
ATENDIMENTO

OBSERVAÇÕES

a) Programa de
Monitoramento do

Ecossistema Aquático

Programa iniciado Programa contratado e em andamento. A
empresa Manna Toledo é a responsável pelo
monitoramento..

Primeira e segunda campanhas foram
realizadas.

Será encaminhado relatório anual ao IBAMA.

b) Programa de
Monitoramento de Fauna

Programa iniciado Programa contratado e em andamento. A
empresa Biocev é a responsável pelo
monitoramento.

Primeira campanha realizada.
Será encaminhado relatório anual ao IBAMA.

c) Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas

Necessidade de

extensão de prazo
A elaboração deste programa depende de
informações do levantamento topográfico da
cota 111 ora em andamento, com 48%
realizado. A conclusão está prevista para
agosto de 2013.
Foi feita a solicitação de extensão de prazo
para encaminhamento do programa ao
IBAMA e início das atividades. (Carta GCMA
63/13)

d) Programa de
Monitoramento das Ilhas e
APPs

Necessidade de

extensão de prazo
A elaboração deste programa depende de
informações do levantamento topográfico da
cota 111 ora em andamento, com 48%
realizado. A conclusão esta prevista para
agosto de 2013.
Foi feita a solicitação de extensão de prazo
para encaminhamento do programa ao
IBAMA e início das atividades. (Carta GCMA
63/13)

e) Programa de
Monitoramento e Controle

de Processos Erosivos

Necessidade de
extensão de prazo

A elaboração deste programa depende de
informações do levantamento topográfico da
cota 111 ora em andamento, com 48%
realizado. A conclusão está prevista para
agosto de 2013.
Foi feita a solicitação de extensão de prazo
para encaminhamento do programa ao
IBAMA e início das atividades. (Carta GCMA
63/13)

f) Programa de
Monitoramento

Hidrossedímentólogico

Programa
elaborado

Proposta do programa elaborada em
encaminhada ao IBAMA para análise em 29
de maio de 2013 (Carta GCMA 63/13), em
atendimento a condicionante 2.3. O

programa foi elaborado em consonância com
o disposto na Portaria Conjunta ANA/ANEEL
n° 03/10.
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processo: jj]3X-2XJ=a-.
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Em fase de contratação no escopo proposto.

g) Programa de
Monitoramento

Sismológico

Programa
elaborado

Proposta de programa elaborada em
encaminhada ao IBAMA para análise em 29
de maio de 2013 (Carta GCMA 63/13), em
atendimento a condicionante 2.3.

Em fase de contratação no escopo proposto

h) Programa de
Hidrogeológico

Programa
elaborado

Proposta de programa elaborada em
encaminhada ao IBAMA para análise em 29
de maio de 2013 (Carta GCMA 63/13), em
atendimento a condicionante 2.3.

Em fase de contratação no escopo proposto

i) Programa de Educação
Ambiental

Programa
elaborado

Proposta de programa elaborada em
encaminhada ao IBAMA para análise em 29
de maio de 2013 (Carta GCMA 63/13), em
atendimento a condicionante 2.3.

Em fase de contratação no escopo proposto

j) Programa de
Comunicação Social

Programa
elaborado

Proposta de programa elaborada em
encaminhada ao IBAMA para análise em 29
de maio de 2013 (Carta GCMA 63/13), em
atendimento a condicionante 2.3.

Em fase de contratação no escopo proposto

k) Programa de Apoio
Institucional ao

Saneamento Básico de

Salto da Divisa/MG

Programa em
andamento

A ITAPEBI permanece fornecendo suporte a
prefeitura para eventuais demandas futuras.
Aguardando análise do projeto encaminhado
a FUNASA. (Carta GCMA 66/13).

1) Programa de
Monitoramento das

Habitações Danificadas de
Salto da Divisa/MG

Programa
elaborado

Programa elaborado, porém não aprovado
peia comunidade. Será enviado ao IBAMA
cópia das cartas enviadas aos proprietários
das casas, bem como seus respectivos AR
até 15 de agosto (Carta GCMA 67/13)
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Folha: jqgQ

Processo: 1pòl9~r'oH
Rubrica:

EXIGÊNCIA PARECER SITUAÇÃO DE
ATENDIMENTO

OBSERVAÇÕES

3.1 Entregar dois relatórios em março e
em julho de 2013 sobre as ações
que estão em curso para atender as
melhorias necessárias e colocar em
operação a ETE de Salto da Divisa -
MG

Em atendimento Relatório de março de 2013,
protocolado em 05 de março de
2013 (Ofício GCMA 11/13).

3.2 Entregar os relatórios de
monitoramento sismológico e
hidrogeológico até 06 de março de
2013. 0 relatório deve ser

encaminhado de análise de

probabilidade de os sismos
ocorridos ou fatores associados as

mudanças hidrogeológicas devido
ao enchimento ou operação do
reservatório terem causado avarias

as casas danificadas em Salto da

Divisa - MG

Em atendimento Aguardando o relatório da UNB.
Carta GCMA 64 /13 enviado em 29
de maio de 2013 solicitando prazo
para entrega.

3.3 Apresentar até 06 de março de 2013
relatório parcial da execução das
obras de contenção dos dois pontos
de desmoronamento de encostas

constatados em vistoria

Em atendimento Relatório encaminhado em 05 de

abril de 2013 (Carta GCMA 41/13).
Em 29 de maio de 2013 foi enviado

o Relatório de Atividade referente ao

mês de maio de 2013. (Carta GCMA
64/13)

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

1 Monitorar durante um ano, com
avaliações quadrimestrais, a
residência reformada no Bairro Viia

da União em Salto da Divisa - MG

entregando ao final relatório,
inclusive fotográfico, das avarias
antes da realização das obras e
após um ano. Se durante as
avaliações forem identificadas novas
avarias ou reaparecimento das
reparadas, relatórios intermediários
devem se remitidos para subsidiar a
tomada de decisão por parte do
IBAMA

Em atendimento Consulta aos proprietários realizada.
Os proprietários não aderiram ao
Plano. Informação encaminhada ao
IBAMA em 05 de março de 2013
(Carta GCMA 17/13)
Ver condicionante 2.1.

2 Antes da aplicação do plano de
monitoramento das habitações
danificadas de Salto da Divisa -

MG, até 06 de março de 2013,deve
ser enviado relatório ao IBAMA com
os proprietários que aderiram e os
que não aderiram ao plano,
nenhuma avaliação de risco deve
ser realizada sem o consentimento

prévio e esclarecido dos
proprietários quanto aos objetivos
do plano.

Em atendimento Consulta aos proprietários realizada.
Os proprietários não aderiram ao
Plano. Informação encaminhada ao
IBAMA em 05 de março de 2013
(Carta GCMA 17/13)
Ver condicionante 2.1.1
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Processo:3>Vg>-g,V
Rubrica:

3 Apresentar até 06 de março de
2013, a forma de cessão de uso da
üha7ãAPSD para o
desenvolvimento de piscicultura em
tanques-rede, acima da cota 111,
condicioná-la ao licenciamento
ambiental

Em atendimento A minuta do contrato de comodato

foi apresentada e aprovada pela
APSD, conforme reunião realizada

no dia 01 de março de 2013. (Carta
GCMA 12/13). Conforme acertado
nesta reunião para a assinatura do
contrato, a APSD teria que entregar
a UHE Itapebi cópia do Alvará e da

licença ambiental. Estes foram

entregues em 17 de abril de 2013. O

contrato foi encaminhado ao IBAMA

através da Carta GCMA 67/13.

4 Apresentar até 06 de março de 2013
mapa contendo a configuração atual
do reservatório e a delimitação em
metros da faixa de APP entre o nível

máximo normal de operação e a
cota máxima maximorum.

Discriminar qual a área de APP foi
adquirida e qual falta adquirir.
Especificamente no Município de
Salto da Divisa, apresentar mapa,
em escala compatível, com faixa de
APP, onde toda a infraestrutura
existente nessa área seja
identificada.

Se houver residências, identificá-las
individualmente.

Identificar eventuais remanescentes
de propriedades que se tornariam
inviáveis após a aquisição da APP.

Em atendimento Em 06 de março de 2013 foi
protocolado o mapa com a área
urbana de Salto da Divisa e

solicitação de prazo até dia 05 de
agosto de 2013 para entrega do
mapa com a área rural (Carta
GCMA 15/13).

5 Elaborar e entregar até 06 de abril
de 2013, um Plano Básico
Ambiental para esta fase do
empreendimento

Em atendimento Carta GCMA 43/13 solicitanso

prorrogação de prazo até 23 de
maio de 2013.

Em 29 de maio de 2013 foi

protocolado o Plano Básico
Ambiental para análise e
comentários do IBAMA. (Carta
GCMA 63/13)
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^*: CT 02001.009794/2013-15

. , —-. Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
itaDebl UUM ENERGIA S/A

Grupo Neoenergis Daía: 31/05/2013

F°lr>a: £...9 %3.
Processo: ^l^âl-O^-
Rubrica: '̂

GCMA 64/13

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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 dilação de prazo para encaminhamento de relatórios de
monitoramento hidrogeológico e de contenção de encostas.

Ref.: Ofício N° 02001.0007473/2013-86 DILIC/IBAMA e Despacho N° 010957/2013

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao Ofício N° 02001.0007473/2013-86 DILIC/IBAMA e Despacho N°

010957/2013 solicitando que os relatórios de monitoramento hidrogeológico e de contenção

de encostas sejam encaminhados até o dia 31 de maio de 2013.

Com relação ao relatório de contenção de encostas, encaminhamos em anexo o

relatório das atividades referente ao mês de maio de 2013.

Informamos, no entanto, que o relatório de monitoramento hidrogeológico foi

encaminhado pela UNB, responsável pela elaboração do referido relatório, no dia 27 de

maio de 2013 e o que o mesmo encontra-se em análise pela empresa.

Neste cenário, solicitamos um prazo adicional de 30 dias para o envio da versão final

do relatório de monitoramento hidrogeológico..

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao

tempo em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

Ê&c-jíZs ^cnuÃ^u- épu^'^
Flavia Pompeu Sérran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3G andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1
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Folha: 2£3A
Processo^y9 7-O^T
Rubrica:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO EDESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS
RECOMPOSIÇÃO EESTABILIZAÇÃO DE TALUDES / ENCOSTAS

MARGENS DIREITA E ESQUERDA DO RESERVATÓRIO UHE ITAPEBI

17* neoenergia

INICIO DOS TRABALHOS

PERÍODO: 01 a 30/04/2013

ITAPEBI - BA

MAIO/2013

Av. Santa Luzia 1136, Ed. Horto Empresarial Sala 506
CEP40.295-050 - Tel.: 55 (71) 3357-3979 - Salvador - BA

contato®vesambiental.com.br

www.vesambiental.com.br
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1. OBJETIVO

Processo: gàJlSl^QZ
Rubrica:

O presente documento tem por objetivo apresentar a UHE ITAPEBI (Grupo Neoenergia), o
registro das atividades de RECOMPOSIÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES / ENCOSTAS
MARGENS DIREITA E ESQUERDA DO RESERVATÓRIO UHE ITAPEBI, com a utilização final de
espécies fixadoras de solos compostas de gramíneas e ieguminosas herbáceas e revegetação
com espécies do Bioma Mata Atlântica, em áreas das bases das encostas em conformidade
com o Projeto Executivo, elaborado pela TECH AMBIENTAL LTDA. O referido
empreendimento é constituído pelo reservatório da barragem hidrelétrica da UHE Itapebi,
no Rio Jequitinhonha, em território do Município de Itapebi, estado da-Bahia.

2. METODOLOGIA

Os serviços estão sendo executados em áreas localizadas no reservatório da Barragem da
UHE Itapebi, em águas do Rio Jequitinhonha, convencionadas como EROSÃO 01 (margem
direita) e EROSÃO 02 (margem esquerda), implantada no município de Itapebi-Bahia.

Na condução deste processo, estão sendo empregadas técnicas de bioengenharia com
manejo ecológico dos solos, aliados à regularização e estabilização de encostas, revegetação

com espécies fixadoras de solos (gramínea Brachiaria decumbens e Ieguminosas herbáceas),
biomantas de fibra de coco, biodegradáveis, enrocamento simples de pedras (tipo matacão)
e valas em patamar (curvas-de-nível), revestidas com manta geotèxtil de 16kN, permeável e
preenchidas com pedras (tipo matacão) para dissipação da energia cinética das enxurradas,
além da distribuição equilibrada do fluxo das águas.

Acrescenta-se ainda, com a finalidade do enriquecimento florístico, o plantio de espécies
nativas da região (Bioma Mata Atlântica), para finalização dos trabalhos de revegetação dos
sítios ecológicos impactados.

Conceitualmente as recuperações obedecem às seguintes premissas:

f Recomposição sob forte viés ambiental, utilizando, basicamente, materiais
locais e/ou naturais (pedras, solos, vegetação, outros), e manejo ecológico do
solo com a utilização de valas em curvas-de-nível, plantio de Ieguminosas

herbáceas e espécies nativa;

»- Minimização de práticas invasivas (cortes e aterros), bem como de obras de
arte de engenharia;

*• Mitigação dos impactos nos ambientes de entorno durante as manobras
operacionais, transporte e disposição de materiais e instalação de
equipamentos acessórios;

*- Mitigação dos impactos na vegetação de entorno com pronta recomposição e

medidas compensatórias;

www.vesambiental.com
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Mitigação dos impactos de assoreamento e levantamento de pluma de
dispersão de sedimentos nas áreas do lago;

Utilização de material local a exceção dos que serão utilizados no
enrocamento (biomantas, pedras e mantas geotêxteis);

Utilização de material do enrocamento proveniente de jazidas regularmente
licenciadas pelo órgão competente;

Minimização das situações de bota-fora desde quando a recomposição será
com material local, restritamente invasiva e com os materiais de
enrocamento conforme cálculos executivos;

Não realização de bota-fora nas águas do reservatório.

3. LOCAL

As atividades estão sendo desenvolvidas no reservatório da barragem da UHE Itapebi, Rio
Jequitinhonha, Município de Itapebi-Bahia, em locais convencionados com o nome de

EROSÃO 01 e EROSÃO 02.

4. EQUIPE

A equipe técnica deste projeto é composta por:

Enga Civil e Santinarista
Eng° Agônomo
Advogado

Diretora Técnica

Coord. e Resp. Técnico

Gerente de Projetos

-• MaBernadeteS. Vieira

•s Pedro Rui Barbosa

v Mareei Peruzzo Scarton

*'' Wanderlei Carvalho

s Colaboradores de Campo

Técnico Ambiental e Agrícola Residente

www.vesamb ienlal.com
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5. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

Folha: JMâ*. r
Processo7!^!!^-
Rubrica:..

MESES-2012/2013

EROSÃO 01 1o y 3o 4o 5o 6" 7o 8° 9"

FASEDEIMPLANTAÇÃO 63%

T
2

'3

r4

rE

'6

•7

•8

'8

'10

'11
12

'13
14

Mobilização dos serviços

Regularização rranual da encosta
Escavação rranual da vala de ancoragem da contenção
bscavacao rranual da vala dedrenaaemda crista do talude M|
Movimentação manual lateral da lerra da regularização da encosta e da escavação da vala
Reaterro manual compactado dos solos da base da encosta (Base encosla/talude)
transporte manual lateral de pedras BI
Aquisição de rranta geotêxtil não-tecido 16 kNfm-interface contenção/solo +vala de drenagem Hj
Instalação do enrocamento de pedras arrumadas.com aplicação da manta geotêxtil ^_
kistalação do revestimento geotêxtil + pedrasda valade drenagem •
FTantio de vegetação fixadora de solos (capim Brachiaria decitmbsns e leguninosas herBaceas)
Revegetação comespécies do biorrs Mala Atlântica
Tratos culturais e fitos sanitários

friaacão manual (15 dias)

FASEDEMOMTORAMBíTO/MANLfFBJÇÀO 37%

T
'2
'3
'1

'5

'6

'7

Replantro de vegetação fixadora de solo
Replantio de espécies arbóreas nativas
Manutenção do canal da drenagem superior
Controle fitossanitário

Fertilizações das espécies introduzidas e remanescentes
kispeções rotineiras
ÉTiqacão manual (30 dias)

LEÜFU0A5

•REALIZADO

-

EM REALIZAÇÃO
A REALIZAR

MESES-2012/2013

EROSÃO 02 1o 2° 3o 4o 5o 6o T B° 9°

FASEDEIM PLANTAÇÃO 82%

T
2

'3
'4
'5
'6

'7

'8
'9
10

11

12

13

'14

Mobilização dos serviços •
Regularização mecanizada da encosta

Escavação mecanizada da vala de ancoragemda contenção

Escavação manual da vala de drenagem da crista dc-talude

Movimentação mecanizada lateral da terra da regularização da encosta e da escavação da vala

Reaterro mecanizado compactado dos solos da base da encosta (base encosta/talude)

Transporte mecanizado lateral depedras H
Aquisição de manta geotêxtil não-tecido 16 kNim- interface contenção/sob +• vala de drenagem ^m\
kistalação do enrocamento de pedras arrumadas.com aplicação da rrsnta geotêxtil

tistalação do revestimento geotêxtil + pedras da vala de drenagem
Flantiode vegetação fixadora de solos (capim Brachiaria tíecumbens e legurrinosas herbáceas)

Revegetação comespécies do bicma Mata Atlântica

Tratos culturais e fitos sanitários

Irrigação manual (15 vezesl

FASEDEMOMTORAMENTO/MANDTENÇÃO 18%

7
'2
'3
'4
'5
's
•1

Replantio de vegetação fixadora de solo

Replantio de espécies arbóreas nativas

Manutenção do canal da drenagem superior

Controle fitossanitário

Fertilizações das espécies introduzidas e remanescentes

hspeçfies rotineiras

Irrigação manual (30 vezes)

LfcüLNDAS

REALIZADO

EM REALIZAUAO

A REALIZAR

«V

www.vesambienlal.com
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6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Folha: QSM
Processo: 3Mlâls9â
Rubrica:

> Realização do treinamento de segurança dos colaboradores de campo para
trabalho em altura;

> Conclusão dos serviços de instalação da vala em curva-de-nível na crista do
talude, da EROSÃO 01, para dissipação da energia cinética das águas de
enxurradas a montante da encosta;

> Aquisição das mantas geotêxteis, para as duas erosões, para o revestimento
das valas de contenção da erosão e do enrocamento de pedras;

> Aquisição e movimentação manual lateral de pedras, trabalho em andamento
com 50% concluído, do atracadouro para os locais das erosões.

7. DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO DO INÍCIO DOS TRABALHOS NA EROSÃO 01:

Valas escavadas em curvas-de-nível, com revestimento de manta geotêxtil filtrante e
pedras, tipo matacão, para dissipação da energia cinética das águas de enxurradas
sobre a EROSÃO 01.

www,vesambiental.com
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8. RESULTADOS E ANÁLISES CONCLUSIVAS

Os serviços, diretamente, relacionados aos controles das erosões, que envolvem
movimentação de terra, tais como: regularização das encostas, abertura de valas do
enrocamento e todos os programados para as zonas das erosões, inclusive os mecanizados,
foram suspensos temporariamente em função da severa instabilidade climática que incidiu
na região no mês de abril, cujas fortes chuvas não permitiram condições plenas de
segurança para os colaboradores, que inclusive, terão que desenvolver trabalhos com
técnicas de rapei (suspensos nas encostas). Bem como, movimentações de terra em áreas
sob chuvas podem favorecer os processos erosivos, estabelecendo novas feições
topográficas não programadas no Projeto executivo.

Nesse mês de maio, com a suspensão das chuvas, serão realizados os trabalhos, cuja
avaliação, juntamente com os autores do Projeto Executivo possibilitarão a manutenção do
Cronograma Físico de Execução dos trabalhos. Para tanto, a V&S se mobilizará, com a
contratação de novos colaboradores de. campo, bem como otimizará os trabalhos
mecanizados na EROSÃO 02.

Mantém-se a programação para a finalização dos serviços da recuperação em 90 dias (início
em 25/03/2013).

Salvador, 02 de Maio de 2013.

Maria Bernadete Sande Vieira

Diretora Técnica e Responsável Técnica

Eng. Civil eSanitarista
CREA8916-D

Anexo: Relatório de Medição de Serviços RMS 01/2013.

Pedro Rui Barbosa

Coord. e Responsável Técnico
Eng. Agrônomo
CREA 14.044-D

www,ve3ambiental.com
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CLIENTE: UHE ITAPEBI

LOCAL: Margem direita do lagoRELATÓRIO DEMEDIÇAO DOSSERVIÇOS-RMSD01/2013
Recuperação de encostas do reservatório UHE Itapebi

MUNICÍPIO Hapebl-BA

DATA: 02(05/2013

EROSÃO 01

escopo nos smviços UND QTD P.U-{F«)

P.T.|R$|
REALIZADO

FASE DEIM PLANTAÇÃO

.Vfebilização dos serviços
Regularização manual da encosta
Escavação manual da valade ancoragem da contenção
Escavação manual da valade drenagem dacristadotallida
Movimentação manual laleral daterra daregularização tiaencosta e daescavação davala
Reaterromanual coirpacladodos solos da base oa encosta (base encostaítaluda)
Transporta manual lateral de pedras
Aquisição darronta geotêxtil não-tecido 16kWm- interface oonteriçaolsnlo +vala dedrenagem
ristalação doenrocarrento da pedrasarrumadas,com aplicação da manta geolêxul
iislalaçãodo ravasurrento geotêxtil +pedrasda vala de drenagem
Plantio, deYcgGl.Iliedorn desolos (fl fdCWarwi ffecLiirtticjls eIeguminosas tiproflcenst,01 aplicação tfcaloniBntBS delibra rfc soco
Revagatação comespécies do bioma Mata Allántioa
Tratos culturais a lilossanitários
rrigacaorranuaUISdias)

SMJ-tolal

FASE DE MOWTORAM ENTO/MANUTENÇAO

Replantio de vegetação fixadora da solo
Replantio de espécies arbóreas nativas
Manutençãodo canal da drenagem superior
Controle fitos sanitário
Fertilizações das espécies inlroduzioas e remanescentes
inspeções rotineiras
Irigaçáo rranual 130 diasl

Sub-total

inicial

m3

rrü

rrC

ms

ira

rtü

m2

m3

rra

rr2

rrC

verba

m2

rH2

irG

m

verba

m2

hora téc

rrG

TOTAL SEPAL DO ORÇAM BOTO • '. •
Bala Base: OutliW.Preços compostos com materiais, serviços, locações, mao-de-obrae tmposlos Inclusos."

EROSÃO 02

ESCOPO DOS SBWICOS

FASE DE IMPLANTAÇÃO

Wtabilização dos serviços

Regularizaçãomecanizada da oncasra
Escavaçãomecanizada da valade ancoragemda contenção
Escavaçãomanual da velada drenagemda crisla dotalude
Movirantaçao mecanizada lateral daterra daregularização daencosta e daescavação davala
Reaterro macanizado corroaclado dos solos da base tia encosta (base errcoslaitalude)

Transporte rrecanizado lateralde pedras
Aquisição de rranta geotêxtil não-tecido 16KNrm - interface contenção/solo +valade drenagem

hstalação doenrocanenlo depedras arrumadas.com aplicação damanta geotêxtil
hstalação do revestimento geotêxtil + pedras da valade drenagem
Plantio deveget.ruadDra dcsoloatBischisvjadecfmúens elegumi no tnsfterriflceBaJ.cl aplicação deb-iomentas dennsadeeoco

Revegelaçáo comespécies do bioma Mata Atlântica

Tratos culturais e f ilossanitãrios

Irigaçáomanual (15vazas) ^^^_^^^_^^^^^^^___^^^^^^^____-—^^^^^__^_^_M.

FASEDEMOMTORAM ENTOIMANUTENÇÀO

Replantio de vegetação Irxadora (tesolo
Raplanlio de espécies arbóreas nalivas
Manutanção do canal da drenagem superior

Controle fitossanitário

Fertilizaçõesdas espécies introduzidase ramanoscenles

hspeções rotineiras

frigação manual (3üvazes)

verba

m2

ms

rrü

ir3

m3

m3

m2

m3

ira

m2

irfi

verba

m2

m2

mi

m

verba

m2

nora tec

ire

TOTAL GERAL DOORÇAMENTO
TM'a'Base:(]uUS!Mz. Preços compostos com materiais, serviços, locaçDea.mao-ua-QDran impostos incluso ~

VALOR TOTAL DA1° MEDIÇÃO

37.46

202.53

OTD

52,71

i 012,75

12,25

59,19

59,19
12,94
17.89
12,94

tfiO

72,13

72,13
21,00

2.0D
250,00

0.08

21,00
2,00
3.10

250.00

1,70
B0.00
0,OB

P.U.(R$)

6, ao

40,25

59,19

9.06

0,60

9,06

4,50

49,31

49,31

21.00

2,00

600,00

008

21,00

2.00

3,10

600.00

1,70

SO.OO

0.08

0.00

0,00
0,00

553,3S
0,00
0.00

d84,99

911.33

0.00

674,37
0,00
O.OD

0.00

0 00

2.834.13

0,00
0,00
0,00

0.00

0.00

0,00
0,00

o.oc

P.T.(RÍ)
REALIZADO

0.00

0,00

0.00

3.119,66

0.00

D.0D

477.45

4.557,38

0,00
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MMA/IBAMA/DICAD
CT 02001-009791/2013-81
Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIAS/A
Data: 31/05/2013

Folha: 0Q9<
Processo ~Í33fà>Q'í
Rubrica:

itapebi
Grupo t/emnergia

GCMA 65/13

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Delimitação da APP da UHE Itapebi, cumprimento da condicionante 2.7.

Ref.: Ofício N° 02001.0007172/2013-52 DILIC/IBAMA e Despacho N° 010854/2013.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao Oficio N° 02001.0007172/2013-52 DILIC/IBAMA e o Despacho N°

010854/2013 deferindo a solicitação da dilação de prazo para atendimento da condicionante

2.7 da Renovação de Licença de Operação n° 291/2013, protocolado neste Instituto por

meio da correspondência GCMA 015/13 em 05 de março de 2013.

Agradecemos a compreensão e atendimento da solicitação ao mesmo que

informamos que a solicitação adicional (i) comprovação de envio à Prefeitura de Salto da

Divisa da apresentação da APP, a fim de que seja iniciado um processo de comunicação de

que aquela área possui restrição legal de uso; e (ii) proposição de marcos de delimitação da

APP e de placas, em conformidade com a IN IBAMA n° 02/2012 serão encaminhadas para

apreciação deste IBAMA após a finalização do mapeamento da APP, dentro do prazo

indicado.

Os trabalhos necessários encontram-se em andamento, com 48% do levantamento

já concretizado. O atraso no atendimento a este programa deve-se as dificuldades para a

realização do levantamento topográfico. Parte dos proprietários não está permitindo nosso

acesso. Em função disto estimamos a conclusão deste serviço para o mês de agosto do ano

vigente, conforme solicitado no Ofício GCMA 15/13.

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Li itapebi
f Grupo tieoerietQià

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao

tempo em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

~pi^to-p^ rrt^Sr^*. ^u^i^^
Flavia Pompeu Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Folha: /jg^
Procpsso: 9^V^7-c4_
Rubrica:

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 2 de 2
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CT 02001.009792/2013-26

laa»: Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE
Itapebi "•' ENERGIAS/A

Data: 31/05/2013Grupo Neowierçia

Folha: .9^ q 3
Processo: 3$%&L=Qk.
Rubrica:

GCMA 66/13

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Análise do primeiro relatório de reativação da ETE do município de Salto da
Divisa, localizado às margens do reservatório da UHE Itapebi.

Ref.: Ofício N° 02001.0007427/2013-87 DILIC/IBAMA e Parecer N° 004646/2013

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao Ofício N° 02001.0007427/2013-87 DILIC/IBAMA e Parecer N°

004646/2013 que analisa o primeiro relatório de reativação da ETE do município de Salto da

Divisa.

Com relação ao programa de apoio institucional ao saneamento básico de Salto da

Divisa, indicado no referido ofício, esclarecemos que a prefeitura protocolou, na FUNASA,

em 5 de abril de 2013, Plano de Trabalho para "Implantação de sistema de esgotamento

sanitário no município SALTO DA DIVISA, para atender aos bairros Ipê, Cansanção e Nossa

Senhora do Carmo". A Itapebi tem atuado como apoio na gestão da aprovação deste Plano

de Trabalho junto a FUNASA.

A Itapebi, em parceria com a prefeitura, está aguardando a manifestação da

FUNASA para desenvolvimento conjunto do referido programa e do Plano Municipal de

Saneamento Básico (PMSB) do Município.

Informamos ainda que o relatório acerca da reativação da ETE de Salto da Divisa

será entregue no prazo determinado e com as devidas considerações, conforme o referido

parecer.

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 2
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p itapebi
Grupofteoer/erg<a

Folha: OPjCj^
Processo: 3^°i/Q'1- o^
Rubrica:

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao

tempo em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

Flavia Pompeu Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 2 de 2
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FUNASA y Ministério da Saúde
f™/ Fundação Nacional de Soúde

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

CNPJ Nome da Entidade

18.347.401/0001-88 PREF MUN SALTO DA DIVISA

Código Ação
MG0504138456 Sistema de Esgotamento Sanitário

Valor Solicitado

R$ 2.889.067,60

' Nos casos em que couber

Plano de Trabalho recebido via internet

pela FUNASA

em 05/04/2013 18:45:09

Local / Data

folha: 29Q5
Processo: àíd/QI-CÚ
Rubrica:

/ /

UF

MG
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FUNASA
Fundação Nacional de Saúde

FnnnlFntirtnriP

01 - Nome do Órgão ou Entidade

PREF MUN SALTO DA DIVISA

02 - CNPJ

18.347.401/0001-88

06 - Banco

104

07 - Agência

1745

10- Programa

Sistema de Esgotamento Sanitário

11 - Ação a ser Financiada

Sistema de Esgotamento Sanitário

03 - Exercício

2013

08 -CNPJ do Participe

18.347,401/0001-88

Processo: J3.K9?-0*7
Rubrica:

Plano de Trabalho
Informações do Empreendimento

04 -UF

MG

05 - N° do Processo do Convênio

09 - Órgão Financiador

FUNASA/PAC

Anexo

IV

12 - Descrição Sintética do Objeto

Implantação de sistema de esgotamento sanitário no
e Nossa Senhora do Carmo.

município SALTO DA DIVISA, para atender aos bairros Ipê, Cansanção

O projeto prevê ligações prediais de 110moradias, implantação de estação elevatória e interceptores para captar o esgoto
de aproximadamente 1000 residências situadas nos bairros já citados, visando retirar este esgoto que hoje é lançado "in
natura" no córrego Lavapés, promovendo sua recuperação ambiental e paisagística, com implantação de um parque linear
que servirá para sua preservação, assim como para evitar a ocupação de suas margens.

Os efluentes coletados serão conduzidos por gravidade até uma estação elevatória (prevista no projeto)e a partir dai para a
elevatória existente no final do córrego, para então, serem bombeados para a estação de tratamento de esgoto do
município. Após tratado, o efluente será lançado no Lago do rio Jequitinhonha. . O sistema proposto ainda não possui licença
de instalação do órgão ambiental competente. ! ' ' • ' - • •'

13 - Justificativa da Proposição

O projeto se justifica pela necessidade de promover a melhoria ambiental do munfdpio, beneficiando diretamente a
população e diminuindo os riscos de doenças ocasionadas pela falta de esgotamento sanitário.
O córrego Lavapés a hoje um esgoto a céu aberto, foco verminoses e doenças de velculação hídrica de toda espécie. Devido
ao seu pequeno volume de água, os dejetos se acumulam e nos dias quentes, o cheiro é insuportável. Recebe esgoto dos
bairros do entorno, que ali é jogado sem tratamento,E a existência de pocilga ás suas margens contribui para o agravamento
da situação e contaminação do curso d'água.Devido à sua a grande extensão, constitui uma barreira fisica, dividindo a
cidade em duas porções que hoje estão Isoladas.

O projeto além dos benefícios diretos para as famílias que terão seu esgota coletado representa um ganlio para toda a
população, que eliminará um foco de doenças, ganhará mais um espaço de lazer e convívio e terá o acesso facilitado entre
as duas porções da cidade.

14 - Concepção do Empreendimento Proposto

O município localiza-se a 877 Km da capital do estado e 140 Km da costa leste do país, possui 97,93% de cobertura de
abastecimento de água e 87,97% de esgotamento sanitário. Nâo possui sistema eficiente de drenagem e a coleta de resíduos
é realizada pelo caminhãoda prefeitura duas vezes por semana.
A economia do município é baseada na agropecuária e na extração de grafite. O município possui pequeno comércio local e
um laticínio que emprega cerca de 30 empregados. Esse laticínio irá lançar seu efluente tratado na rede coletora de esgoto.
O sistema atual já possui 2 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto localizada próxima ao Lago do rio
Jequitinhonha que receberá o efluente da estação. O estudo de concepção do sistema prevê ligações prediais de todas as 110
residências no entorno do córregoe do laticínio, e aproximadamente 2.500m de interceptores.

15 - Situação prevista após conclusão do empreendimento

Após conclusão do projeto, o município contará com um sistema de esgotamento sanitário mais eficiente e que aumentará
a cobertura para 93,53%, causando impactos positivos diretos, como a melhoria da qualidade ambiental e a redução dos
índicesde cólera, diarréia e giardíase e outras doenças de veiculação hídrica.
O córrego Lavapés, em sua porção que atravessa a cidade estará saneado e preservado com a implantação do parque ás
suas margens.

Além dos benefícios diretos para as famílias que terão seu esgoto coletado o empreendimento trará um ganho para toda a
população, pois eliminará um foco de doenças, ganhará mais um espaço de lazer e convívio e terá o acesso facilitado entre
as duas porções da cidade.

16 - Informações de operação / manutenção do empreendimento

O Serviço de abastecimento de água no município é prestado pela COPASA, e os serviços de esgotamento sanitário estão
sob responsabilidade da Secretaria Municipal Municipal de Desenvolvimento Urbana e Infraestrutura da Prefeitura, que conta
apenas com uma pequena equipe para operação do sistema. Devido à baixa renda da maior parte da população não há
cobrança de tarifa para prestação dos serviços de esgoto, que são mantidos integralmente com recursos do tesouro
municipal.
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FUNASA
Fundação Nacional de Saúde

FmniFntirlsHP

17 - População beneficiada(N° de habitantes beneficiados)

5.749

19 - Recurso Orçamentário

20 - Autenticação

/ /_

Data

Nome do Dirigente ou Representante Legal

Plano de Trabalho
Informações do Empreendimento

18 - Famiiias beneficiadas

1.582

Folha: JâHlt,^
Processo: ^/9Tq1

Assinatura do Dirigente ou do seu Representante Legal
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MMA/IBAMA/D ICAQ

CT 02001.009793/2013-71
Origem: ITAPEBI GERAÇÃO DE

itaPebi ül ENERGIAS/Ai tM^vwi „ ,. ( Data. 31/05/2Q13
Grupo Neoçrre/gis

GCMA 67/13

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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:

Folha: 29^
Processo: 32iIâÍJ2â
Rubrica:

Ref.: Ofício N° 02001.0007471/2013-97 DILIC/IBAMA e Despacho N° 0011003/2013

COHID/IBAMA.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao Ofício N° 02001.0007471/2013-97 DILIC/IBAMA e Despacho N°

0011003/2013 COHID/IBAMA referente a comprovação da cessão de uso da ilha 07 e da

consulta aos proprietários de casas danificadas no município de Salto da Divisa.

Neste contexto, encaminhamos em anexo, documento que comprova a referida

cessão de uso à Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, para o desenvolvimento de

piscicultura em tanques-rede.

Sobre a consulta aos proprietários de casas danificadas, a Itapebi esclarece que tem

dedicado esforços para a obtenção de concordância, ciente da importância da realização do

( monitoramento. Cópias das correspondências e informação sobre a anuência ou não dos

proprietários serão encaminhadas dentro do prazo indicado.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao

tempo em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

Aí^í-/m7L. ^"oi^íd^- ^2£-«v-^__-
Flavia Pompeu Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 2
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Folha: 2S3K
Processo: ^^/9f-o^
Rubrica:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE

CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL
NÃO RESIDENCIAL

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE COMODATO, que entre si celebram,
de um lado, como COMODANTE, ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A., sociedade
anônima, com filial à BR 101 km 669, zona rural, Itapebi/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
02.397.080/0002-77, neste ato, representada na forma do seu Estatuto Social;

E, de outro lado,

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA entidade civil, com sede na
Rua Odir Barreira, s/n, Bairro Barro Preto, na cidade de Salto da Divisa, Minas Gerais, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 05.474.662/0001-17, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Lucas,
brasileiro, pescador, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 882.746.199-34, doravante designada
COMODATÁRIA, ajustam o presente CONTRATO DE COMODATO, nos termos e
condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Pelo presente CONTRATO, conforme condicionante n° 2.9, da Licença de Operação n"
291/2002, renovada em 05.02.2013, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, a COMODANTE cede, em regime de comodato, à
COMODATÁRIA, uma área de 0,3óha (trinta e seis) ares, correspondente à Ilha 07, parte
integrante da Fazenda Conjunto Ensoado, situada no município de Itagimirim, Bahia, que foi
adquirida por compra feita a Carlos Hanoti da Cunha Peixoto e Esposa, conforme termos da
Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Itagimirim, Bahia, sob o registro n° Rl-391 do livro nn 2, na data de 15/04/03. Possui
coordenadas planas centrais UTM referidas ao meridiano central 39 graus Wgr de 403.025m e
8.230.602 m N ("imóvel"), de sua propriedade, situada no Município de Itapebi, no Estado da
Bahia.

1.2. A utilização da área referida nesta Cláusula ocorrerá exclusivamente para fins de
desenvolvimento das atividades depiscicultura em tanques-rede.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA

2.1. Durante a utilização do imóvel objeto do presente CONTRATO, a COMODATÁRIA declara
conhecer e aceitar semqualquer ressalva, as seguintes condições:

(i) recuperar e equipar, com recursos próprios, a área cedida, adquirindo, por sua conta e risco, os
utensílios complementares c necessários ao seuperfeito funcionamento;

(ii) observar todas as prescrições de higiene e saúde pública estabelecidas na legislação em vigor ou
ditadas pelas autoridades competentes, bem como as recomendações transmitidas peto órgão ou
preposto da COMODANTE;

(iii) submeter à apreciação eprévia aprovação da COMODANTE, qualquer objeto de construção,
ampliação e reforma que importe em modificação das características do imóvel;

(iv) efetuar por sua inteira responsabilidade, todos os serviços de manutenção e conservação do
imóvel, comprometendo-se a manter em construções ideais de conservafcão e limpeza toda e

J., :' '/^
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Folha: 2nr>0
Processo: ^WCH -(A
Rubrica:

qualquer infra-estrutura construída ou a construir.

(v) ã COMODANTE fica facultado o direito devistoriar a área dadas em comodato, sempre que
julgar necessário e em horário de funcionamento, obrigando-se a COMODATÁRIA a nâo opor
nem criar embaraços à visita;

(vi) ACOMODATÁRIA se responsabiliza pela obtenção (i) de alvará para operação do tanque-
rede no respectivo órgão competente, e (ii) licença ambiental para funcionamento do tanque-rede
tiaSecretaria Especial deApoio a Pesca - MPA (Ministério de Apoio aPesca e Aquicultura);

(vii) Não permitir que terceiros não autorizados ingressem naárea oracedida, mobilizando, sempre
que necessário, esforços para o restabelecimento da ordem;

(viü) Comunicar, imediatamente, a COMODANTE quando for verificada qualquer situação de
risco ambiental, como incêndios,, contaminação do solo, contaminação da água entre outros, bem
como quando forem verificadas ocorrências anormais como invasão e furtos;

(ix) A COMODATÁRIA não poderá fazer, na área ora cedida, ou em outras áreas da
COMODANTE, quaisquer obras, benfeitorias ou instalações, tais como casas, ranchos,
atracadouros, galpões e cercas divisórias das lavouras, ainda que em caráter temporário, sem o
consentimento prévio c por escrito, da COMODANTE;

(x) A COMODATÁRIA não poderá plantar ou cultivar espécies permanente
permanentes, tais como fruteiras de porte arbóreo, árvores de madeira de lei, espécies e culturas
arbóreas;

(xi) Respeitar rigorosamente a legislação ambiental, em especial a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes
Ambientais) e o Código Florestal;

(xíj) Não transferir, não sublocar, não ceder ouemprestar o objeto do presente CONTRATO;

(xiii) Nãoutilizar a área para descarte ou depósito de materiais de qualquer natureza;

(xiv) Fica expressamente vedada a prática de qualquer espécie de caça dentro do imóvel, quer seja
pela COMODATÁRIA ou por terceiros estranhos que venham apenetrar no interior do imóvel.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS BENFEITORIAS

3.Í. A COMODATÁRIA poderá realizar obras de reforma ou acréscimo ao imóvel cedido,
necessárias ao desenvolvimento dos serviços de competência do órgão beneficiário deste
comodato, assumindo a responsabilidade e o custo da execução, mediante prévia notificação ao
COMODANTE.

3.2. Em qualquer caso é facultado à COMODATÁRIA levantar, aqualquer tempo, as benfeitorias
introduzidas, cuja retirada sepossafazer semprejuízo da estrutura do imóvel.

3.3. Fica ressalvado à COMODANTE o direito de, em qualquer tempo, exigir a demolição c
retirada das benfeitorias feitas pela COMODATÁRIA, cabendo a esta, em tal caso, promovê-la
incontinente, sob pena de responderpor perdas e danos.

3.4. ÀCOMODATÁRIA não terá direito aqualquer ressarcimento ou indenização pelos serviços e
benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias) efetuados no imóvel, não lhe assistindo, também,
direito de retenção do imóvel objeto deste CONTRATO. Unicamente quanto às benfeitorias

tes ou semi-
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Rubrica:

voluptuánas, será assegurado à COMODATÁRIA o direito de remoção, desde que isto não
implique em prejuízo ao imóvel.

CLÁUSULA QUARTA- DAS PERDAS E DANOS E DA MORA

4.1. Se a COMODATÁRIA não conservar a coisa emprestada como se fosse sua, não utilizando-a
de acordo com as disposições deste CONTRATO, ou com a natureza da coisa, responderá pelas
perdas e danos apurados.

4.2. Constituída em mora aCOMODATÁRIA deverá rcstituir o imóvel em até 60 (sessenta) dias
após receber notificação da COMODANTE para tanto. Caso a COMODATÁRIA não restituao
imóvel, objeto do COMODATO, no prazodeterminado, deverá pagar aluguel, durante o tempo do
atraso calculado mensalmente no valor de R| 1.000,00 (hummil reais).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DESPESAS E ENCARGOS DIVERSOS

5.1. A COMODATÁRIA pagará diretamente aos órgãos competentes, nas épocas devidas,
qualquer tipo de despesas de manutenção, tais como licenças, alvarás e outros encargos
que venham a ser imputados ao imóvel, obrigando-se a apresentar à COMODANTE,
mensalmente, fotocópia dos respectivos recibos devidamente quitados.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O presente Contrato vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de sua
assinatura, vinculada a obtenção das licenças e autorizações mencionadas na Cláusula Segunda,
podendo ser prorrogado a critério da COMODANTE e desde que as licenças e autorizações
estejamvigentes.

6.2. Caso as licenças e autorizações não sejam obtidas, não poderão ser geradores qualquer
direito entre a COMODANTE e a COMODATÁRIA, tornando-se extinto o presente
instrumento ou as negociações realizadas para a sua celebração, sem que isso implique qualquer
direito aindenizações porparte da COMODATÁRIA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido umlateralmente, pela COMODANTE a
qualquer tempo, mediante aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou nos seguintes
casos:

a) utilização do imóvel para finalidade diferentedo seu objeto;
b) mau uso e má conservação do imóvel;
c) não pagamento dos tributos que incidem sobre o imóvel;
d) não pagamento novencimento de qualquer das faturas de fornecimento de energia elétrica, água
à instalaçãodeste imóvel e de qualquer outro de responsabilidade da COMODATÁRIA;
e) Revogação ou não obtenção das licenças mencionadas na Cláusula Segunda, no prazo de até 90 i
(noventa) dias a contar da data de assinatura do presenteinstrumento; -•'
f) Interesse exclusivo da COMODANTE

CLÁUSULA OITAVA - DA DEVOLUÇÃO DOIMÓVEL

8.1. Uma vezrescindido o presente contrato, ou findo o seuprazodevigência, independentemente
do motivo, caberá à COMODATÁRIA desocupar por completo o imóvel no prazo de 30 (trinta)
dias, deixando-o livre e desimpedido, bem como apresentar comprovantes de quitação de impostos,
água, energia elétrica e outros, conforme Cláusula Quinta, sub cláusula 5.1. >
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. O foro da Comarca de Eunápolis/BA será o único competente para dirimir as dúvidas e
controvérsiasporventura decorrentes da execução deste Contrato.

Havendo assim ajustado, as partes assinam o presente instrumento em02 (duas) vias de igual teore
forma, juntamente com duas testemunhas presenciais, para os efeitos de direito.

Itapebi/BA, 29'de maio de 2013.

8.2. Adevolução do imóvel depende de prévia vistoria da COMODANTE para verificação do seu ^
estado e do cumprimento do queestabelecem as Cláusulas pertinentes ao assunto e inseridas neste
instrumento de Contrato.

CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS

9.1. O presente instrumento é regido pelos artigos 579 e seguintes do Código Civil, o qual se aplica
supletivamenteao mesmo.

9.2. As partes se comprometem, por si, seus herdeiros ou sucessores a respeitar integralmente os
termos deste contrato.

9.3. O descumprimento de qualquer cláusula por parte dos Contratantes ensejará a rescisão deste
instrumento.

Pela COMODAN .*„•#.* uprw*9 Flavia Pompeu Serran
Gerente Corporativa de Meio Ambiente

AcVí-j"2L. TOU^jriM, £~)-í-/-Í-Uífc-

Pela COMODATÁRIA

diz çcn 'fl/U/O (lí\ •-yoiATi

TESTEMUNHAS

w/w, a
Nome:! A-"\. 1; •
CPF: J CPF:: íYvCa - "à-%lMAH3
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JANAINA JULIANA MARIA CARNEIRO SILVA
Analista Ambiental da COHID/IBAMA

MM* "^
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE V

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESPACHO 014860/2013 COHID/IBAMA

Brasilia, 24 de junho de 2013

Ao Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto; encaminhar documentos para arquivo

Encaminho para arquivo o PBA-2013 da UHE Itapebi encaminhado a este instituto por
-^ meio do documento GCMA 63/K
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postai n* 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1292
www.ibama.gov.br

OF 02001.008947/2013-15 CGENE/IBAMA

Brasília, 26 de junho de 2013.

À Senhora
Flávia Pompeu Serran
Gerente da ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 4^ E 10^ ANDARES

C WO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22.210-904

Assunto: Análise de documentos de atendimento à RLO da UHE Itapebi.

Senhora Gerente

Em atenção aos documentos GCMA 63 a 67 de 2013, encaminho o PAR. 005263/2013
que analisa os documentos recebidos. Com base nas conclusões expostas no referido
parecer, solicito que sejam atendidas as seguintes recomendações:

—Entregar o relatório de monitoramento hidrogeológico em 30 de julho de 2013;

—Encaminhar, até 30 de setembro de 2013, cópia da licença ambiental que deve ser
(^ adquirida pela Associação de Pescadores de Salto da Divisa para explorara atividade de

piscicultura em tanques-rede em área de ilha cedida dentro do reservatório à associação.

— Apresentar, até 30 de setembro de 2013, as seguintes informações sobre a
concessionária, a consultoria e os profissionais que implementarão cada programa do PBA
encaminhado, assim como detalhamento dos cronogramas:

• Informações gerais sobre o empreendedor e a empresa de consultoria. Nome da
consultoria, responsável da consultoria pelo programa e da Itapebi pelo programa,
número do Cadastro Técnico Federal - CTF, telefone, fax, celulares, endereço e e-mail
dos responsáveis. Tempo de vigência do contrato.

• Informações sobre os coordenadores e os profissionais responsáveis pelo
programa. Nome do profissional, formação, função, CPF, número do CTF, número do
registro no respectivo conselho de classe, e-mail.

• Os programas devem ser apresentados com os cronogramas, após contratação das
consultorias de implementação, detalhados suficientemente para que as atividades
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal nQ 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1292

www.ibama.gov.br

possam ser vistoriadas pelo Ibama, o início da implementação dos programas deve estar
claro, assim como a data da retomada de um programa, quando for o caso.

—Dilatar prazo até 30 de setembro de 2013 para entrega dos seguintes programas. Os
programas devem ser entregues com a equipe de implementação já definida e com os
cronogramas detalhados para saber o início da implementação das atividades:

• Programa de Monitoramento e Contenção de Processos Erosivos;
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e;
• Programa de Monitoramento e Conservação das Ilhas e Áreas de Preservação^-1

Permanente;

• Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa com previsão
das ações mencionadas no of. 02001.0007427/2013 DILIC/IBAMA, deixando claro a
competência municipal e a do empreendedor.

—Dilatar prazo até 30 de setembro de 2013 para que a Itapebi cumpra o solicitado no of.
02001.0007172/2013-52 nos termos do Despacho 010854/2013, documentos que tratam
da divulgação da delimitação da APP do reservatório da UHE Itapebi no município de
Salto da Divisa - MG.

Atenciosamente,

ÍOMAZ ÍÍíA^AK DE TOLEDO
C(Sordenador-Gera>da CGENE/IBAMA
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PAR. 005263/2013

Assunto: Análise de documentos de atendimento à RLO da UHE Itapebi.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

1 - INTRODUÇÃO

Ementa: Análise de documentação recebida da
Itapebi em atendimento a algumas
condicionantes da RLO da UHE Itapebi.

Este Parecer tem por objetivo analisar os documentos recebidos da itapebi Geração de
Energia S.A.; GCMA 63, 64, 65, 66 e 67/13, encaminhados a este instituto em 29 de maio
de 2013. Os documentos recebidos e seus respectivos assuntos são listados abaixo:

• GCMA 63/2013. UHE Itapebi - Atendimento as condicionantes da LO 291/2002 - lã
renovação e Parecer Técnico. Encaminha, anexo, versão preliminar do Plano Básico
Ambiental (PBA-2013);

• GCMA 64/13. Solicitação de dilação de prazo para encaminhamento de relatórios de
monitoramento hidrogeológico e de contenção de encostas. O documento encaminha,
anexo, o "Relatório de Medição e Desenvolvimento dos Serviços Recomposição e
Estabilização de Taludes/Encostas Margens Direita e Esquerda do Reservatório UHE
Itapebi";

• GCMA 65/13. Delimitação da APP da UHE Itapebi, cumprimento da condicionante 2.7.;
• GCMA 66/13. Análise do primeiro relatório de reativação da ETE do município de Salto

da Divisa, localizado às Margens do reservatório da UHE Itapebi;
• GCMA 67/13. Sem assunto.

A análise seguirá a ordem dos documentos listados.

2 - ANALISE

GCMA 63/2013. A análise dos programas encaminhados demonstrou que não foram
apresentados os profissionais responsáveis por sua implementação nem por sua
elaboração. A Itapebi menciona que contratará consultoria para aplicação dos programas.
Assim, sugere-se que seja solicitado ao empreendedor apresentar, até 30 de setembro de
2013, as seguintes informações sobre a concessionária, a consultoria e os profissionais
que implementarão cada programa:

• Informações gerais sobre o empreendedor e a empresa de consultoria. Nome da
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consultoria, responsável da consultoria pelo programa e da Itapebi pelo programa,
número do Cadastro Técnico Federal - CTF, telefone, fax, celulares, endereço e e-mail
dos responsáveis. Tempo de vigência do contrato.

• Informações sobre os coordenadores e os profissionais responsáveis pelo
programa. Nome do profissional, formação, função, CPF, número do CTF, número do
registro no respectivo conselho de classe, e-mail.

Os cronogramas apresentados nos programas do PBA não demonstram claramente
quando cada programa será iniciado. Sugere-se solicitar ao empreendedor atualização dos
cronogramas, após contratação das consultorias de implementação, com detalhamento
suficiente para que as atividades possam ser vistoriadas pelo Ibama, o início da
implementação dos programas deve estar claro, assim como a data da retomada de um
programa, quando for o caso.

Quanto aos prazos previstos no PBA. Os programas de Educação Ambiental e
Comunicação Social são programas contínuos e têm cronograma previsto por seis anos,
ou seja, o prazo da RLO. Ao longo'desse período os programas serão avaliados e
aperfeiçoados dando ensejo a elaboração de novo cronograma de ações a partir da
próxima renovação. Os demais programas, que têm prazo de aplicação inferior ao prazo
da RLO, devem ser analisados ao longo de sua implementação por suas respectivas
relatorias e ao final para que se possa verificar a necessidade de continuidade.

0 programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa está
dependendo de anuência dos moradores que têm suas casas danificadas para que possa
ser iniciado. Este instituto demandou a Itapebi, por meio do of. 02001.007471/2013-97
DILIC/IBAMA, a consulta aos moradores por correspondência registrada e um relatório
que deve ser enviado em agosto de 2013 sobre a anuência ao programa.

A Itapebi menciona não ter entregue três dos programas solicitados na RLO o de
Monitoramento e Contenção de Processos Erosivos e o de Recuperação de Áreas
Degradadas e o de Monitoramento e Conservação das Ilhas e Áreas de Preservação
Permanente. A concessionária solicita a extensão de prazo para entrega dos programas e
associa a não entrega dos programas ao não término do levantamento da configuração
atual da APP do reservatório, em função da dificuldade de acessar algumas propriedades
para realizar o levantamento topográfico. A empresa comunica ainda que o final do
levantamento topográfico está previsto para agosto de 2013.

Sugere-se que seja concedido prazo a Itapebi para entrega dos programas de
Monitoramento e Contenção de Processos Erosivos, de Recuperação de Áreas Degradadas
e de Monitoramento e Conservação das Ilhas e Áreas de Preservação Permanente até 30
de setembro de 2013. Os programas devem ser entregues com a equipe de implementação
já definida e com os cronogramas detalhados para saber o início da implementação das
atividades.
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Quanto ao Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa, o
anexo ao documento GCMA 63/2013 considerou que o programa está em andamento.
Contudo, o programa não foi apresentado. A Itapebi auxiliou o município a reativar a ETE,
mas não estabeleceu claramente um protocolo de intenções de apoio, apesar do solicitado
por esse instituto por meio do of. 02001.0007427/2013 DILIC/IBAMA que demanda a
empresa a inclusão de atividades ao programa e concede prazo para sua entrega.

GCMA 64/13. A Itapebi enviou relatório parcial das ações de contenção de duas encostas
que estavam em processo avançado de erodibilidade, o relatório contempla as ações do
mês de maio de 2013. O processo de implantação das ações de contenção está previsto
para ser finalizado em 2013. O relatório parcial afirma que a finalização dos serviços de
recuperação seja realizado em 90 dias e teve início em 25 de março de 2013. Foi enviado
relatório fotográfico de implantação somente de um dos processos erosivos. O relatório
datado é datado de 02 de maio de 2013. Pelo exposto, sugere-se que seja encaminhado até
30 de setembro de 2013 o relatório final de recuperação das duas encostas.

O mesmo documento justifica que já recebeu da consultoria contratada o relatório de
monitoramento hidrogeológico e que está em análise pela Itapebi e solicita prazo de 30
dias para entrega do relatório, Sugere-se que seja concedido prazo até 30 de julho de
2013 para entrega do relatório final de monitoramento hidrogeológico.

GCMA 65/13. A Itapebi solicita prazo para cumprir o solicitado no of.
02001.0007172/2013-52 relativo a APP do reservatório no município de Salto da Divisa. A
Itapebi comunicou que o final do levantamento da APP está previsto para agosto de 2013.
Sugere-se conceder o prazo até 30 de setembro de 2013 para que a Itapebi cumpra o
solicitado no of. 02001.0007172/2013-52 nos termos do Despacho 010854/2013.

^ GCMA 66/13. O documento GCMA 66/13 da Itapebi considera que o plano de trabalho
encaminhado à Funasa, em 05 de abril de 2013, pela Prefeitura de Salto da Divisa deva
ser respondido para que só então seja desenvolvido o programa de apoio e do Plano
Municipal de Saneamento Básico - PMSB. Contudo, o planejamento das ações de apoio
não dependem do mencionado no documento. Assim, sugere-se que seja concedido prazo
até 30 de setembro de 2013 para entrega do Programa de Apoio Institucional ao
Saneamento Básico de Salto da Divisa com previsão das ações mencionadas no of.
02001.0007427/2013 DILIC/IBAMA, deixando claro a competência municipal e a do
empreendedor.

GCMA 67/13. O documento trata o atendimento à condicionante 2.9 "Apresentar, até 06
de março de 2013, a forma de cessão de uso da área da ilha 7 à APSD {Associação de
Pescadores de Salto da Divisa) para o desenvolvimento de piscicultura em tanques-rede,
acima da cota lllm, condicionada à realização do licenciamento ambiental da atividade
pelo órgão competente." A Itapebi encaminhou um "Instrumento Particular de Contrato
de Comodato de Imóvel não Residencial" o documento concede prazo de 90 dias à APSD
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para obter a licença ambiental. O documento foi assinado em 29 de maio de 2013.
Sugere-se solicitar à Itapebi o encaminhamento de cópia da licença ambiental para
licenciar a atividade de piscicultura em tanques-rede na ilha 7 até 30 de setembro de
2013. Quando a licença for encaminhada a condicionante poderá ser considerada
cumprida.

Conclusão

Sugere-se que seja encaminhado ofício ao empreendedor com as seguintes solicitações
que devem atender às análises contidas no presente parecer:

—Entrega do relatório de monitoramento hidrogeológico em 30 de julho de 2013;

— Encaminhar, até 30 de setembro de 2013, cópia da licença ambiental que deve ser
adquirida pela Associação de Pescadores de Salto da Divisa para explorar a atividade de
piscicultura em tanques-rede em área de ilha cedida dentro do reservatório à associação.

— Apresentar, até 30 de setembro de 2013, as seguintes informações sobre a
concessionária, a consultoria e os profissionais que implementarão cada programa do PBA
encaminhado, assim como detalhamento dos cronogramas:

• Informações gerais sobre o empreendedor e a empresa de consultoria. Nome da
consultoria, responsável da consultoria pelo programa e da Itapebi pelo programa,
número do Cadastro Técnico Federal - CTF, telefone, fax, celulares, endereço e e-mail
dos responsáveis, Tempo de vigência do contrato.

• Informações sobre os coordenadores e os profissionais responsáveis pelo
programa. Nome do profissional, formação, função, CPF, número do CTF, número do
registro no respectivo conselho de classe, e-mail.

• Os programas devem ser apresentados com os cronogramas, após contratação das
consultorias de implementação, detalhados suficientemente para que as atividades
possam ser vistoriadas pelo Ibama, o início da implementação dos programas deve estar
claro, assim como a data da retomada de um programa, quando for o caso.

— Conceder dilação de prazo até 30 de setembro de 2013 para entrega dos seguintes
programas. Os programas devem ser entregues com a equipe de implementação já
definida e com os cronogramas detalhados para saber o início da implementação das
atividades:

• Programa de Monitoramento e Contenção de Processos Erosivos;
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e;
• Programa de Monitoramento e Conservação das Ilhas e Áreas de Preservação

Permanente;
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• Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa com previsão
das ações mencionadas no of. 02001.0007427/2013 DILIC/IBAMA, deixando claro a
competência municipal e a do empreendedor.

—Conceder dilação de prazo até 30 de setembro de 2013 para que a Itapebi cumpra o
solicitado no of. 02001.0007172/2013-52 nos termos do Despacho 010854/2013,
documentos que tratam da divulgação da delimitação da APP do reservatório da UHE
Itapebi no município de Salto da Divisa - MG.

Brasília, 25 de junho de 2013

^ Janaina Juliana Maria Carneiro Silva
Analista Ambiental do(a) COHID
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PAR. 005984/2013 COHID/IBAMA

Assunto: UHE Itapebi.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Folha: _2.Q_V0

Prt>cesso^_3/£a-_Il)
Rubrica:

Ementa: Análise dos documentos GCMA 013/13 e

GCMA 51/13, referentes ao Monitoramento
Sismológico da UHE Itapebi.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise dos documentos GCMA 013/13 e GCMA 51/13, referentes ao

Monitoramento Sismológico da UHE Itapebi.

Por meio da correspondência GCMA 013/13, protocolada em 12 de março de 2013, a
Itapebi Geração de Energia S.A encaminhou os relatórios de monitoramento sismológico
referentes ao período de 2008 a 2011 e ao primeiro semestre de 2012 e, por meio da
correspondência GCMA 51/13,protocolada em 16 de abril de 2013, encaminhou o relatório
referente ao segundo semestre de 2012.

A UHE Itapebi localiza-se no rio Jequitinhonha, com o limite do reservatório situado na
divisa dos Estados da Bahia e Minas Gerais. O barramento se encontra a cerca de 620 km

de Salvador, 902 km de Belo Horizonte, 8 km a montante da cidade de Itapebi e a 118 km
da foz do rio Jequitinhonha - encontro do rio com o oceano Atlântico.

O reservatório da UHE Itapebi possui área de 62,5 km2 e potência instalada de 450 MW.
As comportas foram fechadas em 12 de dezembro de 2002 e o lago atingiu a cota norma!
de operação em 31 de janeiro de 2003.

2. ANALISE

Os documentos encaminhados pelo empreendedor visam atender os seguintes objetivos: (i)
apresentar a sismicidade brasileira do período de maio de 2008 a dezembro de 2012
detectada pela Rede Sismográfica Nacional (RSN) do Observatório Sismológico (SIS) da
Universidade de Brasília (UnB); (ii) discutir uma relação causai entre as trincas e
rachaduras surgidas nas residências da cidade de Salto da Divisa/MG; e (iii) possíveis
eventos sísmicos induzidos pelo reservatório da UHE Itapebi.

O monitoramento sismológico da UHE Itapebi iniciou-se em agosto de 2001, com a
instalação da Estação triaxial de banda larga, ITP1. Esta Estação monitorou o período
pré-enchimento do lago e, posteriormente, pouco antes do enchimento, junto de mais
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quatro estações, compuseram uma rede local de 5estações sismográficas.

Conforme documentação apresentada pelo empreendedor, oreservatório da UHE Itapebi
está localizado em uma área de baixa sismicidade. Os sismos de maiores magnitudes
observados em uma área circular com raio de 300 km a partir da cidade de Salto da
Divisa/MG aconteceram em agosto de 1972 e maio de 1976, ambos com uma magnitude
de 3,9 mR (Escala Richter).

No que tange aos sismos induzidos pelo reservatório de Itapebi, estes ocorreram pouco
tempo após o início do enchimento do lago. Oprimeiro evento ocorreu no dia 29 de
dezembro de 2002, dezessete dias após o início do enchimento do lago, com magnitude de
0,9 mB. ASismicidade Induzida (SIR) do reservatório de Itapebi aconteceu dentro e na--,
margens do lago, próximo ao eixo da barragem. Os sismos registrados são de baixV
magnitude, sendo o maior de 1,4 mR - ocorreu em 1 de julho de 2003 e, conforme o
empreendedor, não há relato de que omesmo foi sentido. Em síntese, a SIR de Itapebi
aconteceu entre 29 de dezembro de 2002 e 18 de novembro de 2004. Foram 57 sismos
induzidos detectados pela rede sísmica local.

2.1. Período de maio de 2008 a dezembro de 2011

Foram apresentadas 128 atividades sísmicas que ocorreram em escala nacional - não
associados ao reservatório da UHE Itapebi.

Os eventos mais próximos de Salto da Divisa aconteceram em Minas Gerais e Bahia, como
foram os casos de vários sismos em Montes Claros (425 km de Salto da Divisa). O evento
de maior magnitude com epicentro em Montes Claros aconteceu em 29 de setembro de
2010, com magnitude de 2,8 mR. O evento mais próximo ocorreu em Felizburgo/MG, a 6?N
km de Salto da Divisa, em 15 de dezembro de 2011, com magnitude de 3,6 mR. ^J

2.2. Período de janeiro a junho de 2012

Durante o período de janeiro ajunho de 2012 não foi detectado nenhum evento sísmico
com epicentro na área de influência do reservatório da UHE Itapebi.

Em escala nacional ocorreram, em quatro áreas distintas, atividades sísmicas importantes
neste período: Montes Claros/MG - magnitude 4,2 mR, em 19 de maio de 2012; Mara
Rosa/GO - magnitude 3,2 mR,em 24 de abril de 2012; Baião/PA - magnitude 3,6 mR,em 29
de junho de 2012; e Fernando de Noronha/PE - magnitude 5,3 mR, em 23 de maio de 2012.

2.3. Período de julho a dezembro de 2012

Durante o período de julho a dezembro de 2012 não foi detectado nenhum evento sísmico
com epicentro na área de influência do reservatório da UHE Itapebi.
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Em escala nacional ocorreram, em três áreas distintas, atividades sísmicas importantes
neste período: Montes Claros/MG - magnitude 3,9 mR, em 19 de dezembro 2012;
Porangatu/GO - magnitude 3,2 mR,em 8 de dezembro de 2012; e Ariquemes/RO -
magnitude 4,7 mR,em 25 de novembro de 2012.

2.4. Relação causai entre SIR de Itapebi e as trincas e rachaduras surgidas nas
residências da cidade de Salto da Divisa/MG

A equipe responsável pelo monitoramento sismológico na região do reservatório da UHE
Itapebi chegou a conclusão de que as trincas e rachaduras observadas nas residências de
Salto da Divisa não têm nenhuma relação causai com os sismos induzidos pelo
reservatório.

Conforme metodologia adotada pela equipe, um sismo induzido com epicentro superficial
em Salto da Divisa teria que ter magnitude de, pelo menos, 5,3 na escala Richter para
causar avarias nas residências. Ou ainda, magnitude de, pelo menos, 6,3 na escala Richter,
caso o epicentro fosse superficial e próximo ao eixo da barragem de Itapebi. Como já
mencionado ao longo deste parecer, a maior magnitude registrada de um sismo induzido
pelo reservatório de Itapebi foi de 1,4 mR.

Processo: áã.fÕ^^

3. CONCLUSÃO

Oreservatório da UHE Itapebi é um dos reservatórios sísmicos no Brasil, ou seja, já
apresentou sismicidade induzida ou desencadeada.

Os sismos induzidos pelo reservatório foram registrados entre 29 de dezembro de 2002 e
18 de novembro de 2004, porém todos os eventos apresentaram baixas magnitudes (até
1,4 mR).

Por apresentarem baixas magnitudes, a equipe responsável pelo monitoramento
sismológico na região onde foi implantada a UHE Itapebi concluiu que as trincas e
rachaduras observadas nas residências de Salto da Divisa não têm nenhuma relação
causai com os sismos induzidos pelo reservatório.

Entretanto, apesar de concluir que as avarias nas residências de Salto da Divisa não estão
associadas aos sismos induzidos pelo reservatório de Itapebi, foi recomendado,
corroborando com o Parecer Ibama n.^ 0.2001.000044/2013-88, que o monitoramento
sísmico do lago seja retomado por meio da reativação das estações ITPB (ITP1), localizada
próxima ao eixo da barragem da Fazenda Putumuju, e ITP5, localizada próximo da cidade
de Salto da Divisa/MG, considerando ofato de o reservatório de Itapebi já ter apresentado
sismos induzidos e considerando ainda as suas dimensões físicas.
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Oempreendedor já informou, por meio da correspondência GCMA 51/13, que encontra-se«essotcontratação toempresa para «ativar as duas estações sismoiogicaspa
continuidade do monitoramento eque serão emitidos relatórios anuais ao Ibama, nos
termos do Parecer Ibama n.= 0.2001.000044/2013-88.

Matheus Ribeiro Coura

Analista Ambiental do COHID

Brasília, 12 de agosto de 2013
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Rubrica:

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

RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

COORDENAÇÃO GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

SCEN - Trecho 2, Edifício Sede - Bloco C, Brasília - DF CEP 70.818-900
Tel.: (Oxx) 61 316-1071 Fax: (Oxx) 61 313-1306-URL: hltp://www.ibama.gov.br

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Local: IBAMA-Sede Brasilia/DF

Data: 17/09/2013

Horário: 14 horas

Assunto: Andamento dos programas ambientais - 1o renovação da Licença de
Operação n° 291/2002

Participantes: lista de presença em anexo

O objetivo da reunião é de repassar o andamento dos programas socioambientais e discutir alguns
programas específicos, tais como o programa de apoio institucional ao município de Salto da
Divisa, PRAD, monitoramento de processos erosivos e o relatório de monitoramento
hidrogeológico.

A Itapebi relatou um resumo das conclusões do relatório de monitoramento hidrogeológico,
elaborado pela UnB. Foi acordado durante a reunião o prazo para 30 de setembro para entrega da
versão final do relatório. Em face do apresentado, o IBAMA solicitou que a empresa esclareça a
forma de lidar com as conclusões apontadas pelo relatório. Na entrega do relatório será solicitado
prazo para a manifestação da empresa.

Foi entregue pela Itapebi e recebido pelo IBAMA a autorização ambiental de funcionamento n°
493969/2006 referente às atividades de piscicultura e tanque rede conduzida pela APSD na ilha 7.
Tão íogo a Itapebi receba o protocolo de renovação da autorização solicitado pela APSD, irá
encaminhar ao IBAMA.

Sobre o Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático a Itapebi irá encaminhar o novo TR
para análise pela COHID/IBAMA antes da contração do novo ciclo de monitoramento.

A empresa informou que o Programa de Monitoramento da Fauna não está sendo realizado na área
da fazenda Palmeiras e que está sendo buscada uma negociação com o proprietário. A Itapebi
enviará carta ao IBAMA comunicando as tratativas com o proprietário. Foi informado pelo IBAMA
que será solicitada a realização de novo ciclo de monitoramento antes da reavaliação do programa.

Em relação à APP, visto que a Itapebi está sob o Art. 62 do Novo Código Florestal não existindo
obrigação lega! nem instrumentos normativos para a aquisição da área. O PRAD deve estar focado
para as ilhas. Para o restante da APP o fundamental é a comunicação e estabelecimento de parceria
com os proprietários para conhecimento de responsabilidades e monitoramento.

O IBAMA entregou e foi recebido pela Itapebi o Parecer
PAR.005984/2013/COHID/IBAMA relativo a análise dos documentos GCMA 013/13

referentes ao Monitoramento Sismológico da UHE Itapebi.

Anexo: apresentação feita pela Itapebi.
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INSTITUTO ESTADUAI. OE FLORESTAS

REGISTRO: 493969/2006

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DÊ FUNCIONAMENTO
N° 493969/2006

O Conselho Estaduai de Política Ambiental - COPAM, no uso de suas
atribuições, com base no inciso IX do Art. 5o da Lei n° 7.772, de 8
setembro de 1980, inciso VIII do Art. 4o da Lei n° 12.585, de 17 de
julho de 1997 e de acordo com o inciso Vllí do Art. 4Q do Decreto n0
43.278, de 23 de abril de 2003 e Art. 2o da Deliberação Normativa
COPAM n° 74, de 9 de setembro de 2004, por meio do Instituto
Estaduai de Florestas - i_Fh AUTORIZA O FUNCIONAMENTO do
empreendimento BARRAGEM DE tTAPEBL da FUNDAÇÃO RURAL
MINEIRA, CPF/CNPJ 17.291.105/0001-40, para a(s) atividade(s)
Piscicultura em tanque rede; enquadradas na DN74/2004 sob o(s)
código(s) (5-02-13-5; localizado no Município de SALTO DA DIVISA,
no Estado de Minas Gerais, conforme processo administrativo rf
23017/2005/001/2006, em conformidade com normas ambientais
vigentes.

Validade até 4 anos

BELO HORIZO de setembro de 200 9

Rubens Và^s Filho
Coordenador Seccional do COPAM

Esta autorização não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de
certidões, alvarás, f/cenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos peia
legislação Federal, Estadual ou Municipal._ _____
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Grupo Neoenergia

REUNIÃO SOBRE CONDICIONANTES DA LO
291/02-UHE ITAPEBI

17 de setembro de

?*:••;!••--

f1--

•Jl'J~

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

13-15:

-Aguardando a versão final da UNB.
- Entrega do relatório - 10/0y; i „;

3ia da Licença
tanques-rede em árc

& n kura

-Aguardando entrega do protocolo da renovação da Licença Ambiental (Vencimento
09/13).

r, até 31 113, as segu

Será entregue dentro do prazo solicitado-'.v; ••
18/09/13 •necenergm





ATIVIDADES EM ANDAMENTO Folha: 5Q1 fi

Rubrica:

PARECER 005263/2013 e jt-Mj^y o A-o ji

W

programas (Monitoram*

Saneamento Básico.

- Será entregue dentro do prazo solicitado

Dependendo da conclusão do demarcação da cota 111.

Previsão de entrega - :..: 'i.'üv:

18/09/13

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

PARECER 005263/2013 e OFI

L ra^o aíé 30 de setembro de 201:

ias

e Oonser

o Básico.

- Será entregue dentro do prazo solicitado

18/09/13

io reservatório da une it

município de Salto da Divisa.

- Dependendo da conclusão do demarcação da cota 111.

-Atraso na demarcação devido dificuldade para obter autorização dos proprietários. Ainda
falta um proprietário.

- Previsão de entrega - .>0.v9/'i .'

fri ir-ii
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ATIVIDADES EM ANDAMENTO
Folha: J

ProcessoTp5l2___^
Rubrica: --a

assim como informaçã
de resposta dos atingi

- Será entregue até 30/^9/

Entrega do relatório fn

-Atividades em andamento.

- Previsão de entrega - ':• ;>'f '.'-.!

18/09/13

ias

ncia e

PROGRAMAS EM ANDAMENTO

das e

- Aguardando a emissão do Relatório Final Após este período o Programa será
reavaliado;
- Verificar se podemos utilizar o mesmo TR.

- 2a campanha em andamento.
-As atividades estão sendo realizadas em 2 fragmentos (Fazenda Gaulesa e
Fazenda Cunha Peixoto);
- O proprietário da Fazenda Palmeiras não autorizou a realização do monitoramento
em sua área. (fragmento expressivo).

-As leituras dos piezômetros são realizadas quinzenalmente

18/09/13 *neoemfgfa
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PROGRAMAS EM ANDA

- Aquisição dos sísmógrafos;
- Contratação do monitoramento após aquisição dos equipamentos

- Processo de contratação- ar and^nor:

-Processo de contratação-••i:-i •,v.l:...,<\.r: •.

ir'., il.; • '

- Programa realizado pela Construserv (descarga sólida e líquida), em consonância
com estabelecido pela ANA- err c^darnehta.

7

18/09/13 LIneoenergia

PROGRAMAS EM ANDAMENTO

ama de Monitoramento das Habitações Danificadas

- Programa entregue em 29/05/2013.

irama Apoio

- Será entregue dentro do prazo solicitado - óü/09/13

18/09/13 *-*
§*§ neoenergia
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Faixa estreita, basicamente coberta por pastos de posse dos lindeiros;
Focos erosivos;

Plantio na faixa;

Venda da área;
Construção de cercas limitando a faixa;
Plantio na APP.

18/09/13
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PROPOSTA PARA
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PROPOSTA PARA PRA
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PROPOSTA PARA PRAD
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Folha: Wfi

PROPOSTA PARA PRAD

5^:"J?1
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Subprograma de recomposição das ilhas;
Subprograma de monitoramento e contenção de processos erosivos;
Subprograma de monitoramento e conservação das ilhas e APPs.

18/09/13

3J53>

19

20



^0>



C

C

PROPOSTA PARA PRAD

- utilizar prioritariamente técnicas de nucleação nas Ilhas que conduzam a uma

recuperação ecológica que prioriza as fases iniciais de sucessão ecológica;

- Contratação da população local para realização das atividades;

- Utilizar as macrófítas como substrato orgânico;

- inter-relação com os programas de Comunicação social e de educação ambiental.

- Diagnóstico no entorno do reservatório das áreas mais suscetível a ocorrência de

processos erosivos, tanto de natureza geológica quanto provocados por ação
antrópica;

- Plano de inspeções no entorno do reservatório para áreas críticas;

- Inter-relação com os programas de Comunicação social e de educação ambiental

18/09/13 r
21

PROPOSTA PARA PRAD

- As vistorias com periodicidade trimestral, conforme a Norma de fiscalização das
ÁPPs dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas do Grupo Neoenergia;
- Todos os proprietários do entorno das Áreas de Preservação Permanente do
reservatório deverão receber a Comunicação Preventiva, de acordo com o modelo
da Norma;

- Instalação de placas de advertência;

- Inter-relação com os programas de Comunicação social e de educação ambiental.

18/09/13
22
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X^^/ GCMA 148/13
Rio de Janeiro, 4 de Outubro de 2013

Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo
Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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 inserção de CNPJ à licença de Operação n° 291/02

Ref.: Licença de Operação 291/02 - 2a retificação- Processo: 020001.000333/97-04

Prezado Senhor,

Reportamo-nos à 1a renovação da Licença de Operação da UHE Itapebi, emitida em 05 de

fevereiro por este Instituto.

Solicitamos a inclusão deste CNPJ 02397080/0002-77 à 1a renovação da Licença de

Operação 291/02 da UHE Itapebi, o qual faz referencia aos dados cadastrais da usina

localizada na Rodovia BR 101 KM 669, no Rio Jequitinhonha, município de Itapebi, CEP:

45.855-000.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo

em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

~fêd7\~*~> rp-Hs^UtJ- /j4-LLs&^—
Flavia Pompeu Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 1
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Chefe de
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Ao Senhor
Thomaz Miazaki de Toledo

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02
CEP 70818-900 - Brasília - DF

T3

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2013

Assunto: Atendimento as considerações do Oficio 02001.008947/2013-15
CGENE/IBAMA e o Parecer 005263/2013

Ref.: Processo IBAMA 02001.000333/97-04 / Parecer Técnico N° 02001.000044/2013-88

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao Ofício 02001.008947/2013-15 CGENE/IBAMA e ao Parecer 005263/2013

referente à análise de documentos de atendimento RLO da UHE Itapebi.

Primeiramente, agradecemos a compreensão desse IBAMA quanto ao atraso na entrega da

documentação estabelecida para o dia 30/09/2013. O atraso mencionado se deu devido ao

maior prazo para ultimar os referidos documentos solicitados.

Não obstante, encaminhamos os seguintes documentos, de forma a atender as

recomendações propostas por este órgão através do referido Ofício e Parecer:

> Entregar o relatório de monitoramento hidrogeológico em 30 de julho de 2013.

O documento elaborado pela Universidade de Brasília (UNB) está baseado num profundo

estudo de campo através de dados históricos e análise de aspectos relacionados ao solo,

geologia, cobertura vegetal, hidrologia, geomorfologia, vegetação, bem como, visitas

técnicas ao local e na região. (Anexo I)

O Laudo procurou identificar as possíveis causas relacionadas ao surgimento dos

problemas estruturais nas edificações situadas no Município de Salto da Divisa/MG e

sugeriu.que os possíveis fatores responsáveis seriam: i)construção do córrego lava pés; ii)

elevação do nível do lençol freatico; íii) construção em locais inadequados - ocupação de

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 10
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áreas com características geotécnicas inapropriadas para fins urbanos; iv) qualidade das

construções.

Importante registrar que o Laudo conclui que grande parte das patogenias observadas

não possui correlação com a formação do lago e ocorreriam mesmo sem sua formação.

Adicionalmente, a principal recomendação do estudo em referência foi a realização de

levantamento das causas de forma a determinar aquelas que estão estabilizadas e aquelas

que ainda estão em desenvolvimento.

Neste sentido, conforme solicitado pelo IBAMA através do Ofício de n°

02001.007471/2013-97, a ITAPEBI enviou aos Moradores novos pedidos, através de carta, ^

para realização do Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da

Divisa/MG com os seguintes objetivos: (i) identificar as casas com grau risco iminente à

segurança dos moradores; e (ii) efetuar o monitoramento das casas com risco iminente.

Como é sabido, o envio de novos pedidos aos moradores trata-se de medida adicional

solicitada por esse órgão, em virtude da reunião realizada em 01/03/2013, quando os

proprietários se recusaram a permitir que a ITAPEBI realizasse as vistorias e o

monitoramento das casas em questão. No Anexo II encaminhamos 81 (oitenta e uma) das

correspondências enviadas aos moradores, bem como seus respectivos ARs. Informamos

ainda que o restante das correspondências e ARs serão encaminhados tão logo recebidos.

A ITAPEBI aproveita a oportunidade para destacar que tramitam na Comarca de w-1

Jacinto/MG 147 (cento e quarenta e sete) ações ajuizadas pela Associação dos Moradores.

Essas ações estão em fase de realização de Perícia conforme determinação judicial. Essas

perícias tem execução prevista ainda para 2013, com o conseqüente julgamento dos

referidos Processos.

Desta forma, com base na reunião realizada em 17.09.13 na sede do IBAMA e a pedido

deste, a ITAPEBI informa que irá realizar a Vistoria em todas as casas em que obtiver

autorização dos Proprietários e sendo que nos imóveis considerados em risco irá realizar o

monitoramento. Nas residências que forem identificados o risco iminente de segurança dos

moradores, a ITAPEBI oferecerá aos proprietários a recolocação da família até que
A ifWAlií'i \ Itapebi Geração de Energia S.A

^•WSHVíí sJ&MíiMA Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
,),,{,< ,..,„ , „,_, Kfc. Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855t'0llBHVj (W/i k0U>*w*- | Página 2de 10
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sobrevenha sentença no processo judicial que tramita na Comarca de Jacinto/MG, sem que

isso seja considerado qualquer reconhecimento de responsabilidade. Ressaltamos que essa

recolocação dependerá da anuência do proprietário e de termo a ser celebrado entre as

partes.

> Encaminhar, até 30 de setembro de 2013, cópia da licença ambiental que deve

ser adquirida pela Associação de Pescadores de Salto da Divisa para explorar

a atividade de piscicultura em tanques-rede em áreas de ilha cedida dentro

reservatório à associação.

Na reunião realizada na sede do IBAMA, em 17 de setembro de 2013, a UHE Itapebi

w entregou a cópia da Autorização Ambiental de Funcionamento n° 493969/2006 referente às

atividades de piscicultura em tanque rede conduzidas pela APSD.

Ocorre que a referida Licença encontra-se vencida desde 15/09/2013. Ressalte-se que, em

17 de abril de 2013, a ITAPEBI solicitou esclarecimentos à Associação de Pescadores sobre

o andamento do Processo de Renovação da Licença.

Em 21 de outubro de 2013 foi reiterado o pedido de envio de renovação da Licença através

do Ofício ITP13-172-LCR (Anexo III).

A cópia do protocolo será encaminhada tão logo recebida.

'w > Apresentar, até 30 de setembro de 2013, as seguintes informações sobre a

concessionária, a consultoria e os profissionais que implementarão cada

programa do PBA encaminhado, assim como o detalhamento dos

cronogramas.

As informações supracitadas na epígrafe acima estão descritas nos programas

apresentados no Anexo IV.

Informamos que os Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social estão em

fase de contratação. Assim que concluído o processo de contratação, as informações

solicitadas serão encaminhadas.
Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Esclarecemos, ainda, que a contratação dos serviços para ambos os Programas será feita

por 2 (dois) anos, possibilitando assim a avaliação das ações e o ajuste dos cronogramas,

caso necessário.

Os programas de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa,

Monitoramento e Contenção de Processos Erosivos estão sendo encaminhados neste Ofício

para aprovação deste órgão (Anexos IV). !

As informações com relação à consultoria e os profissionais que implementarão cada

programa serão enviadas após a aprovação deste órgão e posterior contratação da empresa

que será responsável pela implementação do programa. w'

Com relação ao Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas em Salto da

Divisa/MG, objeto da condicionante 2.8 da Renovação da LO, informamos que ainda não

obtivemos autorização dos moradores. Portanto, a definição das informações com relação à

empresa responsável pela implementação e sua respectiva contratação só será feita após a

aprovação do programa pelos moradores das habitações danificadas.

> Dilatar prazo até 30 de setembro de 2013 para entrega dos seguintes

programas de Monitoramento e Contenção de Processos Erosivos,

Recuperação de Áreas de Degradadas, Monitoramento e Conservação de Ilhas

e APP e Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa. Os

programas devem serentregues com a equipe de implementação já definida e ^
com os cronogramas detalhados para saber o início da implementação das

atividades.

Os programas de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa,

Monitoramento e Contenção de Processos Erosivos estão sendo encaminhados neste

Ofício. Após a aprovação destes programas por este IBAMA será iniciado o processo de

contratação de consultoria especializada para que sejam definidas as informações e

cronogramas para cada programa. (Anexos IV)

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-285S
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Em relação ao Programa de Monitoramento e Conservação de Ilhas e APP, informamos que

as informações solicitadas estão descritas no programa (Anexos IV). Cabe ressaltar que o

envio dessas informações foi possível, pois o programa será implementado pela própria

equipe da UHE Itapebi.

É importante destacar que a APP está 94% concluída o que possibilitou a geração de dados

suficientes para ter uma visão da atual configuração da faixa de APP, permitindo assim a

aplicação de ações de forma segura e efetiva.

Desta forma foi possível a elaboração dos programas Monitoramento e Contenção de

Processos Erosivos e, Monitoramento e Conservação de Ilhas e APP.

Com relação ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas solicitamos a dilação no

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do programa.

> Dilatar prazo até 30 de setembro para que a Itapebi cumpra o solicitado no of.

02001.0007172/2013-52 nos termos do Despacho 010854/2013, documentos que

tratam da divulgação da delimitação da APP do reservatório da UHE Itapebi no

município de Salto da Divisa - MG.

O atendimento desta consideração será encaminhado após a conclusão da demarcação da

APP.

Para a conclusão da demarcação da cota 111 resta apenas a liberação do acesso as

Fazendas ítacira e Barra da Cotinguiba, ambas da mesma proprietária.

A instalação de marcos de delimitação da APP está sendo realizada concomitante a

demarcação da APP, sendo instalados a cada 20 metros estacas de madeira e a cada 500

metros marcos de concreto.

Outro ponto é que a instalação de placas informativas está contemplada como uma das

ações do Programa de Monitoramento e Conservação de Ilhas e APP e serão divulgadas no

Programa de Comunicação Social.

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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> Ações de contenção de duas encostas no reservatório da UHE Itapebi

Informamos que as ações de implantação foram finalizadas em setembro de 2013. O

relatório final das atividades de implantação está sendo elaborado pela empresa contratada

e assim que finalizado será encaminhado para este IBAMA.

As atividades de manutenção estão sendo executadas desde a finalização da fase de

implantação do Projeto.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, ao

tempo em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

Flavia Pompeu Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESPACHO 028970/2013 COHID/IBAMA

Brasília, 02 de dezembro de 2013

A Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Encaminhar anexos ao documento GCMA 155/13.

Encaminho para arquivo os anexos ao documento GCMA 155/13 da UHE Itapebi:

• Laudo Técnico "Análise das causas do Desenvolvimento de Patogenias Geotécnicas na
Cidade de Salto da Divisa, MG;

• Email e carta para Associação de Pescadores de Salto da Divisa;
• Correspondências e ARs moradores das habitações danificadas;
• PBA e programas ambientais (Programa de Educação Ambiental, Programa de

Comunicação Social, Programa de Monitoramento Hidrossedimentologico, Programa de
Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa/MG; Programa de
Monitoramento de Fauna; Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático;
Programa de Monitoramento Sismológico, Programa de Monitoramento Hidrogeológico,
Programa de Monitoramento das ilhas e APPs, Programa de Monitoramento e Controle
de Processos Erosivos, Programa Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da
Divisa/MG. |%v

JANAINA JULIANA MARIA CARNEIRO SILVA
Analista Ambiental da COHID/IBAMA

IBAMA pag.1/1 2/12/2013-10:47
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal nfi 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1292

www. ibama.gov.br

0F 02001.014871/2013-59 CGENE/IBAMA

Brasilia, 04 de dezembro de 2013.

À Senhora
Flávia Pompeu Serran
Gerente da ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
PRAIA DO FLAMENGO, 78 - 3Q ANDAR

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22.210-904

Assunto: AnQlise de documentos de atendimento, por parte da Itapebi, às
considerações do Ofício 02001.008947/2013-15 CGENE/IBAMA e do Parecer
00253/2013 referentes a fase de RLO da UHE Itapebi.

Senhora Gerente

Em atenção ao documento GCMA 155/13 encaminho o PAR. 007444/2013 COHID/IBAMA
que analisa os anexos ao documento citado e determino que em 180 dias sejam atendidas
as seguintes ações:

• Identificação das moradias que foram afetadas pelo levantamento do lençol freatico (na
faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela canalização do córrego Lava-Pés. Essas
famílias devem ser relocadas imediatamente. Para este processo devem ser oferecidas
as modalidades: 1) relocação por carta de crédito. Em caso de não haver oferta
suficiente de imóveis na região, a Neoenergia deverá adquirir terreno e construir
residência semelhante ou melhor que a anterior em consonância com as normas técnicas
exigíveis e; 2) indenização, no caso da família residente ser a proprietária do imóvel. A
escolha entre estas modalidades deve ser do proprietário. Os proprietários de casas,
situadas nesta faixa territorial, que não sejam residentes devem ser indenizados. Nem as
indenizações nem a carta de crédito poderão ser avaliadas considerando a depreciação
do imóvel, visto que os danos foram causados pela atuação da empresa;

• licença ambiental de funcionamento de tanque-rede na ilha utilizada pela APSD;
• relatório com a divulgação da demarcação da APP era Salto da Divisa.

Informo ainda que o Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da
Divisa/MG está aprovado. E deve ser encaminhado em 30 dias:

IBAMA pag. 1/2 4/12/2913 -12:29
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n^ 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: 161) 3316-1292
www.ibama.gov.br

contratação de equipe de consultoria e informações solicitadas no ofício
02001.008947/2013-15 CGENE/IBAMA para os programas: Educação Ambiental,
Comunicação Social, Monitoramento Sismológico, Monitoramento e Controle de
Processos Erosivos, Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da
Divisa/MG;

Programa de Recuperação de Oreas Degradadas;

IBAMA

Atenciosamente,

THO

Coorde:

^K DE TOLEDO

ídor-Geral da-ÇGENE/IBAMA

pag. 2/2
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 007444/2013 COHID/IBAMA

Assunto: Análise Ofício 008947/2013

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Análise de documentos de atendimento, por
parte da Itapebi, às considerações do Ofício
02001.008947/2013-15 CGENE/IBAMA e do

Parecer 00253/2013 referentes a fase de

RLO da UHE Itapebi.

1. INTRODUÇÃO

Este Parecer tem por objetivo analisar o documento recebido da Itapebi Geração de
Energia S.A.; GCMA 155/13, protocolizado neste instituto em 23 de outubro de 2013. O
documento encaminha:

- O relatório de monitoramento hidrogeológico encaminhado pelo empreendedor,
entitulado: "Laudo Técnico - análise das causas do desenvolvimento de patogenias
geotécnicas na cidade de Salto da Divisa, MG";

- E-mail e carta enviado aos moradores que tem habitações danificadas em Salto da Divisa
e que coletivamente rejeitaram o programa de monitoramento das casas. O envio de
informações por carta registrada tem por objetivo identificar se algum morador
individualmente pretende monitorar suas residências;

i _, - Justificativa para nao entrega da Licença Ambiental de funcionamento da atividade de
"tanque-rede" em uma das ilhas utilizadas pela Associação de Pescadores de Salto da
Divisa.

- Apresentação de complementações aos seguintes programas:

- Programa de Educação Ambiental: o referido programa apresenta pendência em
relação a equipe técnica que ainda não foi contratada;

- Programa de Comunicação Social: o referido programa apresenta pendência em
relação à equipe técnica que ainda não foi contratada;

- Programa de Monitoramento Hidrossedimentologico: Atendido;

- Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa: a
execução do programa depende da anuência dos interessados;

IBAMA pag. 1/6 „ 2/12/2013 - 09:43
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- Programa de Monitoramento de Fauna: atendido;

- Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático: atendido;

- Programa de Monitoramento Sismológico: o referido programa apresenta
pendência em relação à contratação de empresa consultora para desenvolvimento do
programa;

- Programa de Monitoramento Hidrogeológico: atendido;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas: a empresa solicita dilação de
prazo por 30 dias;

-Programa de Monitoramento e Conservação de Ilhas e APP; atendido;

- Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos: o programa
apresenta pendência em relação à contratação de empresa consultora;

- Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG:
atendido e pendente de análise para contratação de empresa consultora;

-Divulgação da delimitação da APP no município de Salto da Divisa: a empresa justificou
que não houve cumprimento da divulgação pois não concluiu a demarcação da APP em
algumas propriedades rurais;

-Contenção de duas encostas no reservatório: a empresa relata que implantou as medidas
de contenção, porém, não encaminhou relatório final ao Ibama;

(^ 2. ANÁLISE

2.1 Relatório de Monitoramento Hidrogeológico

Orelatório encaminhado pelo empreendedor apresenta, de modo sintético, as
características naturais da região de inserção do empreendimento UHE Itapebi, com
informações das formações geológicas, pedologia, hidrologia, geomorfologia, clima e
regime hidrogeológico e cobertura vegetal.

Em seguida, o relatório passa para uma análise dos tipo de movimentação de solo. E
aponta, mediante as características locais, dois tipos de movimentação do solo que
apresentam ocorrência na localidade de Salto da Divisa: (i) orastejamento ou creep e (ii)
subsidência. Oprimeiro processo se constitui pelo "deslocamento de partículas", que
provoca uma "movimentação lenta, quase imperceptível, das camadas superficiais do
terreno", eé causada por fatores tais como a ação mecânica das raízes e pelo pisoteio do
gado.

2/12/2013 - 09:43
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Osegundo processo identificado na região é causado pelo "aprofundamento de solos
argilosos ou colapsíveis devido à atuação de carga axial ou devido à mudança de condição
natural de umidade".

O documento aponta ainda as principais patogenias que ocorrem em edificações,
atendo-se aos casos de ocorrência nas moradias, a saber: (i) fissuras; (ii) rachaduras, (üi)
trincas e (iv) fendas. Os fatores que o Laudo aponta como determinantes para a
ocorrência dos fenômenos nas moradias analisadas são:

a) Canalização do córrego Lava-Pés

0 relatório aponta um grande número de trincas e rachaduras em moradias próximas e
>w sobre o aterro da porção externa da galeria, "o aterro pode ter sofrido adensamento e

compactação a partir das águas de infiltração e de seu próprio peso de forma que toda a
área adjacente ficasse submetida a processos de rastejamento ou creeping induzido (...)
foi verificado, em campo, através da observação de pequenas áreas de subsidência ao
longo do aterro e pela estatística de processos instabilizatórios de grandes impactos,
inclusive com o desenvolvimento de fendas e comprometimento de toda a edificação (...)
as edificações ao longo do canal que foi retificado e canalizado são as que apresentam
os maiores graus de degradação, o que corrobora com a indicação desta causa como
umas da mais graves."

Os serviços de canalização do córrego Lava-Pés foram realizados pelo empreendedor,
configurando a responsabilidade pelas patogenias geradas nas moradias. Orelatório
revela a inadequação das obras realizadas.

^

b) Elevação do lençol freatico pela formação do lago;

Aelevação do lençol freatico é uma das causas apontada para a ocorrência de problemas
na estrutura das moradias. "{...) No caso específico de Salto da Divisa a faixa sujeita a
elevação do nível é muito restrita, a uma distância de cerca de 20 a 100 metros da
margem do lago, principalmente em função dos tipos de rochas presentes e da moderada
declividade do terreno." (...) O estudo aponta que esta causa deve ser considerada
relevante apenas nas edificações situadas na orla do lago, "uma vez que, através de
medidas do lençol freatico em poços instalados para este estudo, observou-se que o nível
freatico não apresenta relevante variação, permanecendo na maior parte dos casos,
situado em profundidades maiores que 2, 3 metros". Também há menção de que "a
formação do lago certamente elevou o nível freatico nas proximidades da margem atual,
causando influência direta no aumento da umidade de solos do tipo chenossolo argilúvico.
(...) estes dados confirmam que a eventual elevação dos níveis freáticos com a formação
do lago, potencialmente afeta apenas áreas marginais ao lago."

c) Construção de casas em terrenos inadequados;
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A construção das moradias em terrenos inadequados é apontada como um dos fatores
para ocorrência de trincas e rachaduras em algumas das residências. Segundo o estudo, a
"análise detalhada dos sistemas naturais na área urbana de Salto da Divisa mostrou que
pelo menos dois sítios de ocupação não apresentam condições geotécnicas adequadas
para a ocupação urbana. Estas áreas estão representadas em parte dos bairros Barro
Preto e Ipê. No bairro Barro Preto, os solos são representados por materiais ricos em
matéria orgânica e por argilas plásticas. Apesar de ser uma área relativamente plana, o
peso das estruturas das edificações causa compactação e subsidência do terreno que se
materializam no desenvolvimento de patogenias nas construções, principalmente em
trincas e rachaduras. (...}No bairro Ipê a inadequabilidade geotécnica se refere à elevada
declividade do terreno somada ao tipo de substrato representado por rochas alteradas
com presença de matacões.

d) Precariedade das construções

Oúltimo fator apontado como possível causa da ocorrência de problema nas moradias é a
precariedade na construção. Segundo o estudo a "concentração de tensões em quinas de
portas, janelas ou cantos da habitação (...) concentração de tensões na junção do telhado
com as paredes (...) existência de elementos cerâmicos de diferentes coeficientes térmicos
(...) recalque diferencial ou distorcional por baixa qualidade na execução da cinta da
fundação (...) recalque elevados por aumento de umidade ou saturação do subsolo
subjacente às cintas de fundação (...) grande parte dos problemas geotécnicos presentes
seriam observados mesmo sem a existência da Usina.

Associação das causas

"(...) a região próximaà orla junto à área de canalização do córrego Lava Pés e parte do
(^ bairro Barro Preto podem ser considerados exemplos da atuação conjunta de diferentes

causas".

Entre os fatores apresentados como causa de patogenias, dois podem ser considerados
associados aos impactos causados pelo reservatório, a saber: canalização do córrego
Lava-Pés e elevação do lençol freatico pela formação do lago. Ressalte-se que tanto
construir em terrenos inadequados, quanto casas em padrões precários de construção são
comuns na região, conforme apresentado pelo próprio relatório, contudo os problemas de
patogenias observados na área urbana de Salto da Divisa são mais pronunciados do que
os observados em cidades próximas não impactadas pelo empreendimento. Tal fato
favorece o entendimento das causas: canalização do curso do córrego Lava-Pés e elevação
do nível freatico como fatores adicionais desencadeadores dos problemas geotécnicos
observados.

2.2 Justificativa para não entrega da Licença Ambiental de funcionamento da
atividade de "tanque-rede" em uma das ilhas utilizadas pela Associação de

3o35
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Pescadores de Salto da Divisa - APSD.

Sugere-se que o Ibama solicite ao empreendedor fazer gestão junto à APSD e encaminhe
no prazo de 180 dias a licença para funcionamento de tanque - rede em ilha do
reservatório

2.3 Programas Ambientais

Sugere-se que o Ibama conceda 30 dias para que o empreendedor contrate equipe para os
programas: Educação Ambiental, Comunicação Social, e contratação de empresa
consultora para os programas deMonitoramento Sismológico, Monitoramento e Controle
de Processos Erosivos e Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto

(^ da Divisa/MG. E, encaminhe o Programa de Recuperação de Áreas Degradada para
avaliação, em conformidade com análises anteriores e com o deliberado em reuniões. O
Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG está
adequado e no prazo sugerido deve ser encaminhado a equipe responsável pelo programa.
A demarcação física da APP deve ser divulgada ao município de Salto da Divisa e
sugere-se que seja solicitado ao empreendedor o encaminhamento do relatório em 180
dias.

2.4 Contenção de duas encostas no reservatório

Sugere-se que o Ibama conceda 30 dias para o encaminhamento do relatório final de
contenção das encostas.

3. CONCLUSÕES

Considerando as informações constantes do documento "Laudo Técnico - análise das
^ causas do desenvolvimento de patogenias geotécnicas na cidade de Salto da Divisa, MG",

fica evidente que há elementos que podem caracterizar o nexo de causalidade entre o
reservatório, as obras de canalização do córrego Lava-Pés e os problemas identificados
com a infraestrutura das moradias. Assim, existe uma correlação entre a implantação do
empreendimento e osproblemas de patogenias geotécnicas observadas na área urbana de
Salto da Divisa, já que as mesmas não são tão observadas em cidades próximas que
exibem as mesmas feições naturais (geologia, solos, relevo, etc).

Deste modo, sugere-se ao Ibama que encaminhe ao empreendedor ofício determinando o
cumprimento das seguintes ações, no prazo máximo de 180 dias com envio de relatório:

- Identificação das moradias que foram afetadas pelo levantamento do lençol freatico (na
faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela canalização do córrego Lava-Pés. Essas famílias
devem ser relocadas imediatamente. Para este processo devem ser oferecidas as
modalidades: 1) relocação por carta de crédito. Em caso de não haver oferta suficiente de
imóveis na região, a Neoenergia deverá adquirir terreno e construir residência

FL_3g3_——-
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semelhante ou melhor que a anterior emconsonância com as normas técnicas exigíveis e;
2) indenização, no caso da família residente ser a proprietária do imóvel. Aescolha entre
estas modalidades deve ser do proprietário. Os proprietários de casas, situadas nesta
faixa territorial, que não sejam residentes devem ser indenizados. Nem as indenizações
nem a cartade crédito poderão ser avaliadas considerando a depreciação do imóvel, visto
que os danos foram causados pela atuação da empresa.

- Licença ambiental de funcionamento de tanque-rede na ilha utilizada pelaAPSD;

- Relatório com a divulgação da demarcação da APP em Salto da Divisa.

Sugere-se que seja informado ao empreendedor a aprovação do Programa de Apoio
institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG. E que o empreendedor

encaminhe em 30 dias:

- Contratação de equipe de consultoria e informações solicitadas no ofício
02001.008947/2013-15 CGENE/IBAMA para os programas: Educação Ambiental,
Comunicação Social, Monitoramento Sismológico, Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos, Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG;
- Programa de Recuperação deÁreas Degradadas;

Brasília, 02 de dezembro de 2013

José Aíex Portes
Analista Anihjejital da Cohid/Cgene

Janaina Juliana%Iaria Carneiro Silva
Analista Ambiental da Cohid/Cgene

Marina Serena Porto Sotero

Analista Ambiental da Cohid/Cgene
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Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2013

Ao Senhor
Thomaz Miazaki de Toledo
Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
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: Renovação da Autorização para captura, coleta e transporte de material
biológico n° 164/2012

o

Ref.: Ofício n°311/2012/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA / Parecer N

128/2012/COHID/CG E NE/Dl LIC/l BANI A

Prezado Senhor,

Em conformidade com a Instrução Normativa n°146/07 solicitamos a renovação da

Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n° 164/2012 a

fim de garantir a periodicidade do Programa de Monitoramento de Ecossistema

Aquático, conforme a condicionante 2.1-a da 1a renovação LO n°291/2002.

Cabe ressaltar que a serão mantidas a metodologia apresentada no Plano de Trabalho ora

enviado para obtenção da referida Autorização, as considerações do Parecer IBAMA

n°128/2012, bem como a empresa de consultoria e a equipe técnica, conforme enviado no

Ofício SRMA 288/12 e Ofício SRMA 390/12.

Tendo em vista o exposto, solicitamos a renovação da referida autorização até março de

2014 com intuito de realizar as campanhas de dezembro de 2013 e fevereiro de 2014 para

os monitoramentos de ictiofauna, qualidade da água e ictioplacton do Programa de

Ecossistema Aquático da UHE Itapebi.

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 2



Informamos ainda que o Relatório Consolidado será enviado ainda este mês para avaliação
da metodologia do Programa e adequação das próximas campanhas.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo
em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

ffl&*fr~ i>r>u-..ft^ À+u.*—
Flavia Pompeu Serran

Gerente Coorporativa de Meio Ambiente

\\p \x^<^k W^ijAw Cz*mi{

é,«^ Jlft^V» í-fc™**- ^' ^T^ <^X'
t>. ioIüw

rt0sC J^ (Mf>weÃa _. Itapebi Geração de Energia S.A
pj*^ lae^ViffiWfsia d° Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

^Jíçjifcl0 Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
c£00' Página 2 de 2

-,'.*,:"**'

^



F_i____

•yi

. Ass. Mkh.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESPACHO 029605/2013 COHID/IBAMA

Brasília, 06 de dezembro de 2013

ÀCoordenação de Energia Hidrelétrica

Assunto: Renovação da ACCTMB nQ 146/2012 - UHE Itapebi

Trata-se do pedido de renovação da Autorização de Coleta, Captura e Transporte de
Material Biológico nQ 146/2012, emitida em favor da Itapebi Neoenergia, para execução
do Programa de Ecossistemas Aquáticos, no âmbito do licenciamento da UHE Itapebi
(proc. n^ 02001.000333/97-04).

Tal pedido foi realizado através da Carta GCMA ns 206/13. Tal pedido vem pela
necessidade da realização das campanhas de ictioplâncton de dezembro de 2013 e
fevereiro de 2013. Ainda, a Carta informa que não serão alteradas a empresa executora,
os responsáveis técnicos, tampouco as metodologias utilizadas. Informo que tal conteúdo
foi analisado e aprovado pelo Ibama através do Parecer ng 128/2012 - COHID/IBAMA.

Dessa maneira, não vejo óbices para renovação da referida Autorização e encaminho.

HENRIQUE CÉSAR LEMOS JUCÁ
Analista Ambiental da COHID/IBAMA

IBAMA

A y,u

5maz Miazaki de Toledo
orde nadar Geral IntraBSlrulura de

Enprgia Fiolnna
CGEMEÍDILICIIBÁMA
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DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAI.

^As_^_ 1_L

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
VALIDADEPROCESSO IBAMA

N° 02001.000.333/97-04

AUTORIZAÇÃO N° 164/2012
1° retificação / Ia renovação 01/03/2014

ATIVIDADE: D LEVANTAMENTO |_ MONITORAMENTO • RESGATE/SALVAMENTO

TIPO: DRECURSOSFAUNÍSTICOS ]RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: UHE Itapebi

EMPREENDEDOR: Itapebi Geração de Energia S/A

CNPJ: 02.397.080/0001-96 CTF: 987535

ENDEREÇO: Praia do Flamengo n° 78. 3o andar. Rio deJaneiro-RJ, CEP 22.210-904

CONSULTORIA RESPONSÁVELPELA ATIVIDADE: Manna &Toledo Planejamento Ambiental Ltda

CNP.I/CPF:0I.365.180/0001-78 CTF: 206003

ENDEREÇO: Rua Rio Preto n" 381. Bairro Vigilalo Pereira, Uberlândia MG.

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Elias Manna Teixeira

CPF: 600.289.046-72 CTF: 198318

DESCRIÇÃO DAATIVIDADE: Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE Itapebi.

ÁREAS AMOSTRAIS: 5 áreas amostrais no reservatório e 4 áreas amostrais a jusante do barramenlo.

PETRECHOS: Redes de espera (malhadeiras), redes de arrasto, peneiras, pueas. covos, rede de plãneton e draga de Petersen.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Museu de Biodiversidade do Cerrado, mantido pela Universidade Federal de Ubcrlândia-
MG.

ESTAAUTORIZAÇÃO NÃO PERMITE
1. Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em área particular sem oconsentimento do proprietário;
2. Caplura/colcla/transporte/soltura de espécies em unidades de conservação federais, estaduais, distritais ou municipais,

salvo quando acompanhadas daanuência do órgão administrador competente:
3. Coleta/transporte de espécies listadas na Instrução Normativa MMA n°03/2003 e ane\os CITES, bem como as l"Ns

MMA 05/04 e 52/05 e no Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas bem como deespécies constantes cm lista oficial
do estado de Minas Gerais;

4. Coletade material biológico por técnicos não listados no verso desta;
5. Exportação de material biológico;
6. Acesso ao patrimônio genético, nos termos da regulamentação constante na Medida Provisória n° 2.186-16. de 23 de

agosto de 2001.
Observação: As Autorizações obtidas por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) não
podem ser utilizadas para a captura e/ou coleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NO VERSO DESTA FOLHA

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília-DF,

f-i

fc-9 DO 2013

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

I/2

Winín Torattini
Diretora de UcencfameittoAmbiental

. DILIC/IBAMA



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTOBRASILEIRODO MEIOAMBIENTEE DOSRECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIALBIOLÓGICO

VALIDADEPROCESSO IBAMA

N° 02001.000.333/97-04
AUTORIZAÇÃO N° 164/2012

Ia retificação / Ia renovação

NOMES CTF
Flavia Regina Nascimento Toledo (Bióloga, coordenadora) 1861269
Havia Silveira Lemos Thomé (Bióloga) 5487777
Fabricio navio Theophilo Domingos (Bióloga) 2172423
Roberta Moura Martins Oliveira (Bióloga) 307423
Cristiano Campolina de Souza (Tecnóiogo emMeioAmbiente) 3674594
JonathasdosAnjos(Executorde campo) 5548528
lolin RockGonçalves (Executor de campo) 5467040
7ranklin Melissandro Seara (Executor de campo) 4971648

I. Condicionantes Gerais:

1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras.

EQUIPE TÉCNICA

CONDICIONANTES

01/03/2014

1.2.0 IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelai' esta
autorização caso ocorra:

a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ounormas legais;

b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição daautorização; e

e) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. Aocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a)" c "1.2,bf aeima sujeita os responsáveis, incluindo toda a equipe
técnica, áaplicação de sanções previstas na legislação pertinente e (Decreto 6514. de 28 de Julho de 2008, Artigo 82).

1.4. O pedido de renovação, caso necessário deverá ser protocolado 30 (tiinía) dias antes de expirar o prazo de validade desta
autorização.

1.5. Todos os profissionais envolvidos deverão estar com seus CTF regularizados durante todo o período desta autorização.

1.6.Qualqueralteração nos membrosda equipe léeniea ou no coordenador deverá ser comunicado ao IBAMA.

1.7. Arenovação somente poderá serconcedida após ocumprimento das condicionantes específicas listadas abaixo.

2. Condicionantes Específicas:

2.1. Deverão ser seguidos de modo integral, osprocedimentos apresentados no Plano de Trabalho Para Execução do Programa de
Monitoramento do Ecossistema Aquático daUHE Itapebi durante a fase deoperação doempreendimento.

2.2. Acoordenadora doprojeto e demais técnicos deverSo rubricar todas aspáginas dos relatórios.

2.3.Assinaturada coordenadora geralse responsabilizando pelo conteúdo dos documentos.

2.4. No transporte atéa instituição recebedora os espécimes deverão estar identificados individualmente.

2.5. Esta autorização deverá ser utilizada no transporte de espécimes entre asáreas decoleta no reservatório e ajusante daUHE
Itapebi e a Universidade Federal de Uberlândia-MG.

2.6. Encaminhar earta de rcccbimenio da Instituição depositária descrevendo a quantidade de espécimes recebidos de cada
espécie. Os espécimes oriundosdestaAutorização não poderão ser comercializados.

2.7. AAnotaçSo de Responsabilidade Técnica (ART) dacoordenadora deverá estar válida durante todo o período de validade
desta autorização.

2.8. Todos os procedimentos e métodos de fixação e conservação dos espécimes enviados para tombamento deverão seguir
rigorosamente asrecomendações e exigências feitas pela instituição recebedora.

2.9. Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento.

2/2
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 007444/2013 COHID/IBAMA

Assunto: Análise Ofício 008947/2013

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

w 1. INTRODUÇÃO

Ementa: Análise de documentos de atendimento, por
parte da Itapebi, às considerações do Ofício
02001.008947/201345 CGENE/IBAMA e do
Parecer 00253/2013 referentes a fase de
RLO da UHE Itapebi.

Este Parecer tem por objetivo analisar o documento recebido da Itapebi Geração de
Energia S.A.; GCMA 155/13, protocolizado neste instituto em 23 de outubro de 2013. O
documento encaminha:

- O relatório de monitoramento hidrogeológico encaminhado pelo empreendedor,
entitulado: "Laudo Técnico - análise das causas do desenvolvimento de patogenias
geotécnicas na cidade de Salto da Divisa, MG";

- E-mail e carta enviado aos moradores que tem habitações danificadas em Salto da Divisa
e que coletivamente rejeitaram o programa de monitoramento das casas. O envio de
informações por carta registrada tem por objetivo identificar se algum morador
individualmente pretende monitorar suas residências;

-justificativa para não entrega da Licença Ambiental de funcionamento da atividade de
w "tanque-rede" em uma das ilhas utilizadas pela Associação de Pescadores de Salto da

Divisa.

- Apresentação de complementações aos seguintes programas:

- Programa de Educação Ambiental: o referido programa apresenta pendência em
relação à equipe técnica que ainda não foi contratada;

- Programa de Comunicação Social: o referido programa apresenta pendência em
relação à equipe técnica que ainda não foi contratada;

- Programa de Monitoramento Hidrossedimentologico: Atendido;

- Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa: a
execução do programa depende da anuência dos interessados; ,,

v
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- Programa de Monitoramento de Fauna: atendido;

- Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático: atendido;

- Programa de Monitoramento Sismológico: o referido programa apresenta
pendência em relação à contratação de empresa consultora para desenvolvimento do
programa;

- Programa de Monitoramento Hidrogeológico: atendido;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas: a empresa solicita dilação de
prazo por 30 dias;

W - Programa de Monitoramento e Conservação de Ilhas e APP: atendido;

- Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos: o programa
apresenta pendência em relação à contratação de empresa consultora;

- Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG:
atendido e pendente de análise para contratação de empresa consultora;

- Divulgação da delimitação da APP no município de Salto da Divisa: a empresa justificou
que não houve cumprimento da divulgação pois não concluiu a demarcação da APP em
algumas propriedades rurais;

- Contenção de duas encostas no reservatório: a empresa relata que implantou as medidas
de contenção, porém, não encaminhou relatório final ao Ibama;

2. ANÁLISE

2.1 Relatório de Monitoramento Hidrogeológico

O relatório encaminhado pelo empreendedor apresenta, de modo sintético, as
características naturais da região de inserção do empreendimento UHE Itapebi, com
informações das formações geológicas, pedologia, hidrologia, geomorfologia, clima e
regime hidrogeológico e cobertura vegetal.

Em seguida, o relatório passa para uma análise dos tipo de movimentação de solo. E
aponta, mediante as características locais, dois tipos de movimentação do solo que
apresentam ocorrência na localidade de Salto da Divisa: (i) o rastejamento ou creep e (ii)
subsidência. O primeiro processo se constitui pelo "deslocamento de partículas", que
provoca uma "movimentação lenta, quase imperceptível, das camadas superficiais do
terreno", e é causada por fatores tais como a ação mecânica das raízes e pelo pisoteio do
gado.
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0 segundo processo identificado na região é causado pelo "aprofundamento de solos
argilosos ou colapsíveis devido à atuação de carga axial ou devido à mudança de condição
natural de umidade".

0 documento aponta ainda as principais patogenias que ocorrem em edificações,
atendo-se aos casos de ocorrência nas moradias, a saber: (i) fissuras; (ii) rachaduras, (iii)
trincas e (iv) fendas. Os fatores que o Laudo aponta como determinantes para a
ocorrência dos fenômenos nas moradias analisadas são:

a) Canalização do córrego Lava-Pés

O relatório aponta um grande número de trincas e rachaduras em moradias próximas e
sobre o aterro da porção externa da galeria, "o aterro pode ter sofrido adensamento e
compactação a partir das águas de infiltração e de seu próprio peso de forma que toda a
área adjacente ficasse submetida a processos de rastejamento ou creeping induzido (...)
foi verificado, em campo, através da observação de pequenas áreas de subsidência ao
longo do aterro e pela estatística de processos instabilizatórios de grandes impactos,
inclusive com o desenvolvimento de fendas e comprometimento de toda a edificação (...)
as edificações ao longo do canal que foi retificado e canalizado são as que apresentam
os maiores graus de degradação, o que corrobora com a indicação desta causa como
umas da mais graves."

Os serviços de canalização do córrego Lava-Pés foram realizados pelo empreendedor,
configurando a responsabilidade pelas patogenias geradas nas moradias. O relatório
revela a inadequação das obras realizadas.

b) Elevação do lençol freatico pela formação do lago;

^ Aelevação do lençol freatico é uma das causas apontada para a ocorrência de problemas
na estrutura das moradias. "(...) No caso específico de Salto da Divisa a faixa sujeita a
elevação do nível é muito restrita, a uma distância de cerca de 20 a 100 metros da
margem do lago, principalmente em função dos tipos de rochas presentes e da moderada
declividade do terreno." (...) O estudo aponta que esta causa deve ser considerada
relevante apenas nas edificações situadas na orla do lago, "uma vez que, através de
medidas do lençol freatico em poços instalados para este estudo, observou-se que o nível
freatico não apresenta relevante variação, permanecendo na maior parte dos casos,
situado em profundidades maiores que 2, 3 metros". Também há menção de que "a
formação do lago certamente elevou o nível freatico nas proximidades da margem atual,
causando influência direta no aumento da umidade de solos do tipo chenossolo argilúvico.
(...) estes dados confirmam que a eventual elevação dos níveis freáticos com a formação
do lago, potencialmente afeta apenas áreas marginais ao lago."

c) Construção de casas em terrenos inadequados;
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Aconstrução das moradias em terrenos inadequados é apontada como um dos fatores
para ocorrência de trincas e rachaduras em algumas das residências. Segundo oestudo, a
"análise detalhada dos sistemas naturais na área urbana de Salto da Divisa mostrou que
pelo menos dois sítios de ocupação não apresentam condições geotécnicas adequadas
para a ocupação urbana. Estas áreas estão representadas em parte dos bairros Barro
Preto e Ipê. No bairro Barro Preto, os solos são representados por materiais ricos em
matéria orgânica e por argilas plásticas. Apesar de ser uma área relativamente plana, o
peso das estruturas das edificações causa compactação e subsidência do terreno que se
materializam no desenvolvimento de patogenias nas construções, principalmente em
trincas e rachaduras. (...)No bairro Ipê a inadequabilidade geotécnica se refere à elevada
declividade do terreno somada ao tipo de substrato representado por rochas alteradas
com presença de matacões.

d) Precariedade das construções

Oúltimo fator apontado como possível causa da ocorrência de problema nas moradias é a
precariedade na construção. Segundo o estudo a "concentração de tensões emquinas de
portas, janelas ou cantos da habitação (...) concentração de tensões na junção do telhado
com as paredes (...) existência deelementos cerâmicos de diferentes coeficientes térmicos
(...) recalque diferencial ou distorcional por baixa qualidade na execução da cinta da
fundação (...) recalque elevados por aumento de umidade ou saturação do subsolo
subjacente às cintas de fundação (...) grande parte dos problemas geotécnicos presentes
seriam observados mesmo sem a existência da Usina.

Associação das causas

"(...) a região próxima à orlajunto à área de canalização do córrego Lava Pés e parte do
bairro Barro Preto podem ser considerados exemplos da atuação conjunta de diferentes
causas".

Entre os fatores apresentados como causa de patogenias, dois podem ser considerados
associados aos impactos causados pelo reservatório, a saber: canalização do córrego
Lava-Pés e elevação do lençol freatico pela formação do lago. Ressalte-se que tanto
construir em terrenos inadequados, quanto casas em padrões precários de construção são
comuns na região, conforme apresentado pelo próprio relatório, contudo os problemas de
patogenias observados na área urbana de Salto da Divisa são mais pronunciados do que
os observados em cidades próximas não impactadas pelo empreendimento. Tal fato
favorece o entendimento das causas: canalização do curso do córrego Lava-Pés e elevação
do nível freatico como fatores adicionais desencadeadores dos problemas geotécnicos
observados.

2.2 Justificativa para não entrega da Licença Ambiental de funcionamento da
atividade de "tanque-rede" em uma das ilhas utilizadas pela Associação de
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Pescadores de Salto da Divisa - APSD.

Sugere-se que o Ibama solicite ao empreendedor fazer gestão junto à APSD e encaminhe
no prazo de 180 dias a licença para funcionamento de tanque - rede em ilha do
reservatório

2.3 Programas Ambientais

Sugere-se que o Ibama conceda 30 dias para que o empreendedor contrate equipe para os
programas: Educação Ambiental, Comunicação Social, e contratação de empresa
consultora para os programas deMonitoramento Sismológico, Monitoramento e Controle
de Processos Erosivos e Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto
da Divisa/MG. E, encaminhe o Programa de Recuperação de Áreas Degradada para
avaliação, em conformidade com análises anteriores e com o deliberado em reuniões. O
Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG está
adequado e no prazo sugerido deve ser encaminhado a equipe responsávelpelo programa.
A demarcação física da APP deve ser divulgada ao município de Salto da Divisa e
sugere-se que seja solicitado ao empreendedor o encaminhamento do relatório em 180
dias.

2.4 Contenção de duas encostas no reservatório

Sugere-se que o Ibama conceda 30 dias para o encaminhamento do relatório final de
contenção das encostas.

3. CONCLUSÕES

Considerando as informações constantes do documento "Laudo Técnico - análise das
( causas do desenvolvimento de patogenias geotécnicas na cidade de Salto da Divisa, MG",

fica evidente que há elementos que podem caracterizar o nexo de causalidade entre o
reservatório, as obras de canalização do córrego Lava-Pés e os problemas identificados
com a infraestrutura das moradias. Assim, existe uma correlação entre a implantação do
empreendimento e os problemas de patogenias geotécnicas observadas na área urbana de
Salto da Divisa, já que as mesmas não são tão observadas em cidades próximas que
exibem as mesmas feições naturais (geologia, solos, relevo, etc).

Deste modo, sugere-se ao Ibama que encaminhe ao empreendedor ofício determinando o
cumprimento das seguintes ações, no prazo máximo de 180 dias com envio de relatório:

- Identificação das moradias que foram afetadas pelo levantamento do lençol freatico (na
faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela canalização do córrego Lava-Pés. Essas famílias
devem ser relocadas imediatamente. Para este processo devem ser oferecidas as
modalidades: 1) relocação por carta de crédito. Em caso de não haver oferta suficiente de
imóveis na região, a Neoenergia deverá adguirir terreno e construir residência





/
I

UM*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE "\
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

ÍO -v-

semelhante ou melhor que a anterior em consonância com as normas técnicas exigíveis e;
2) indenização, no caso da família residente ser a proprietária do imóvel. A escolha entre
estas modalidades deve ser do proprietário. Os proprietários de casas, situadas nesta
faixa territorial, que não sejam residentes devem ser indenizados. Nem as indenizações
nem a carta de crédito poderão ser avaliadas considerando a depreciação do imóvel, visto
que os danos foram causados pela atuação da empresa.

- Licença ambiental de funcionamento de tanque-rede na ilha utilizada pela APSD;

- Relatório com a divulgação da demarcação da APP em Salto da Divisa.

Sugere-se que seja informado ao empreendedor a aprovação do Programa de Apoio
Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG. E que o empreendedor
encaminhe em 30 dias:

- Contratação de equipe de consultoria e informações solicitadas no ofício
02001.008947/2013-15 CGENE/IBAMA para os programas: Educação Ambiental,
Comunicação Social, Monitoramento Sismológico, Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos, Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG;
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;

Brasília, 02 de dezembro de 2013
. t/ í

José Alex Portes

Analista Ambiental da Cohid/Cgene

Janaina JuliaríáxMaria Carneiro Silva
Analista Ambiental da Cohid/Cgene

Marilia Serena Porto Sotero

Analista Ambiental da Cohid/Cgene
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Atenciosamente,

^jÃÀJ
^ LEONORA MILAGlfe DE SOUZA

Chefe Substituta da COHID/IBAMA

,Ass.: tfjfòfr J
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Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação de Energia Hidrelétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal na 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1595 • 1596

www.ibama.gov.br

OF 02001.015455/2013-78 COHID/IBAMA

Brasília, 19 de dezembro de 2013.

À Senhora
Flavia Pompeu Serran
Gerente da ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Praia do Flamengo, nQ 78 - 3S andar
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22.210-904

Assunto: Encaminhamento da ACCTMB ns 164/2012 - UHE Itapebi

Senhora Gerente

1. Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi
{processo n° 02001.000.333/97-04), encaminho a 1° Retificação da in Renovação da^
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n° 164/2012.
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P°9- m 19/12/2013-13:23



.W'A\ Müiiv^ ^^K),

"vT* ;/\jti/ij\I Ci r-i.«B5!^«"Su» ^í.UíB«a;^4? -ÀiüK y-!>)«!&"

&./v~ ,tV



PREENCHERCOMLETRADEFORMA
a2Ü̂lAítífl

DESTINATÁRIODÓOBJETO/DESTINATAIRE-O- NOMEOURAZÃOSOCIALDODESTINATÁRIODOOBJETO/MOMOURAISONSOCIALEDUDESTINATAIRE

f,ÍAi/,/AiiPionC,fe,U,^i^i^^iA.tJiiiiiiiiiii

ENDEREÇO/ADRESSE

E.fi,ia,j>aí-ift.K^.k/ff.o,^y^^fl^Oflfc,-i^rjve^bi CEPÍCODEPOSTALC\DM>EILOCALITEPAIS/P/SYS

,33.JAO-<&>**K,tplftglr\ftlü.fciiifi.iOliijg^
DECLARAÇÃODECONTEÚDO(SUJEITOAVERIFICAÇÃO)íOISCRIMINACIONNATUREZADOENVIO/NATUP.EDEVENVOI

I|PRIORITÁRIA/PRIORITAIRE

DEMS

|lSEGURADOIVALEURDECLARE

ASSINATURADORECEBEDOR'KIGNfflUltPIX)RECEPTEURDATADEHEUfcBIIHI-NICJ

DATEOELIVRATION

Ztf>U/A3
NOMELEGlVELDORECEBE.">OK'WOjVÍIISIHIEDUPÉCEPTEUP.

^ZiMfkx•9)asraliV/)
N°DOCUMENTODEIDENTIFICAÇÃODO
RECEBEDOR:ÓRGÃOEXPEDIDOR

RUHRICAEMATDOEMPREGADO;

SKiNAlUliEDELAGENT

^S^&uh-3

CARIMBODEENTREGA

UNIDADEOEDESTINO

'BUREAUOEDESTlNAflON

O

ENDEREÇOPARADEVOLUÇÃONOVERSO/ADRESSEDERETOURDANSLEVERS

"Of.Olvol.01*5^5$H3F-C0fKK-CoU\§\T&b^r\-
114x186mm



CORMIOt
BRESIL

AVISODE

RECEBIMENTO

/0$$è'&i
JG84406518813R

DATADEPÍ1SSAGEM:'DATED£DtPÒT

I/.^
TENTATIVASDEENTREGA/TENTATIVESDELIVRAISON

-nfr
unioadrIdepo;3tagemibureaudedeí>òt

.o/
PftE*ISHÍBÍ:B.«tíMLETRADEFORMA

NOMEOURAZÃOSOCIALDOREMEIENTE/NOMOURAISONSOCIALEDELEXPEDITEUR

II1111.,..lir-.JpIIII1III

INSTITUTOBRASILEIRODOMEIOAMBlfcN1btLHJükbCURSOS
1'MATlÍR/1IS1pEN^VÁ^FIK-IBAMAii>iiii,r,

m>e^^mÊ^rWÊmAMBIENTAL•DIUC i..jrt1ir11kruifi^iricjrrtr'Rlnrrt''A"-<1oAndar,ii•ii••i SCEN1IBÜ10£.,LQmCIQuUUt!,BWW'"n'íii...
,0rasfliaíDF,CEP;7O.íie-^-URL:https://www.ibama.9Ov.br:

CIDADE/LOCAL1TE

1111II

UF

BRASIL

-



L.

^

MMA

Folha: a«ffl
Processo: ^So/K-oH.
Rubrica: -^Cyjjg

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

RENOVÁVEIS-IBAMA
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIEKTTAL
COORDENAÇÃO GERAL DELICENCIAMENTO AMBIENTAL

SCEN - Trecho 2. EdifícioSede - Bloco C, Brasilía - DF CEP: 70 818-900
Tel.: (Oxx) 61 316-1071 Fax: (Oxx) 61 313-1306 - URL: http://www.ibama gov.br

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Local: IBAMA-Sede Brasília/DF

Data: 14/1/2014

Horário: 14 horas

Assunto: Situaçãodas casas atingidas pelo lençol freatico - PBAs

Participantes: lista de presença em anexo

A reunião foi solicitada pela Itapebi Geração de Energia S/A para discussão dos programas
ambientais do empreendimento e sobre o conteúdo do Ofício 014871/2013, que determinou a
identificação e relocação das moradias afetadas peloempreendimento.

Dando início à reunião foram discutidos os temas abaixo:

• Monitoramento sismológico: o empreendedor alegou dificuldades para aquisição dos
equipamentos de monitoramento sismológico. Será solicitado ao Ibama a dilação de prazo
para a aquisição destes equipamentos;

• Empreendedor apresentou dificuldade de contratação de pessoai para realização dos
programas que possui previsão de entrega nos próximos meses.

• Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico: O empreendedor
solicitará a prorrogação da autorização de captura, coleta e transporte de material
biológico (ictiofauna).

• Foi relatado pelo empreendedor que o monitoramento de fauna terrestre na fazenda
Palmeira está dependendo de autorização por parte do proprietário, que está em tratativas
com a empresa para a celebração de contrato de comodato em outra área a ser definida
entre as partes;

• Ofício 014871/2013: O empreendedor relatou que das 147 casas identificadas, somente 1
aceitou a realização do monitoramento, o que se supõe é que os proprietários estão
aguardando a decisão judicial. No que se refere ás decisões judiciais, a Itapebi informou
que já existem decisões favoráveis ã Itapebi. Segundo o empreendedor, o relatório é
inconclusivo e é impossível definir o nexo de causalidade sem o monitoramento das casas
afetadas; Acredita-se que com os pleitos judiciais sendo negados, a população aderirá ao
programa e permitirá o monitoramento nas casas, Os técnicos do Ibama ratificaram o
entendimento do Parecer 007444/2013 COHID/IBAMA, de que o relatório apresentado
pelo empreendedor traz elementos técnicos que demonstram a responsabilidade do
empreendimento nas casas em que apresentam problemas com trincas, fissuras e
rachaduras, na faixa de até 100m do reservatório (Córrego Lava Pés e Lençol Freatico).
Ficou decidido peio encaminhamento de relatório com a individualização das residências
passíveis de realocação na faixa estabelecida pelo parecer do Ibama 007444/2013
COHID/IBAMA. Todavia a necessidade de realocação segundo Itapebi, somente poderá
ser confirmada através do Monitoramento a ser realizado, caso seja autorizado pelos
Proprietários. Adicionalmente, a Itapebi solicitou a suspensão do prazo de 180 (cento e
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oitenta) dias para recolocação das casas, de forma que esta apresente suas
considerações sobre o tema em questão;

Sem mais, deu-se por encerrada a reunião.
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MEM. 002436/2014 CGENE/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica

À Senhora Procuradora do GABIN EUNAPOLIS/BA

Folha: _&>&
Processo: ò33/ft-pf
Rubrica: r^Mk _

Brasilia, 18 de fevereiro de 2014

Assunto: Resposta ao memorando n9 02519.000022/2014-79 - ACP
211-44.2014.4.01.3310

v,~-- Em resposta ao memorando em epígrafe, encaminho a Nota Técnica nQ301/2014
COHID/IBAMA, com informações sobre o processo de licenciamento da UHE Itapebi.

Atenciosamente,

^

ÍR4MA pag.l/l

HENRTQÜE CESARCliEMOSJUCÁ
Coordenador-Geral Substituto da CGENE/IBAMA
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

NOT. TEC. 000301/2014 COHID/IBAMA

Brasília, 17 de fevereiro de 2014

Assunto: Respostas ao Memo 22/2014 - UHE Itapebi

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Ação Civil Pública. Subsídios Técnicos.
Usina hidrelétrica, Impactos ambientais.

I - INTRODUÇÃO

Esta Nota Técnica temo objetivo desubsidiar o Ibama no âmbito daAção Civil Pública ns
211-44,2014.4.01.3310, impetrada peia Associação dos Micros, Pequenos e Médios
Produtores Rurais do rio Ubu- AproUbu em face da Itapebi Geração de Energia S.A e ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, com o
objetivo de "(...) reparação por danos ambientais patrimoniais e extrapatrimoniais (morais)
por força de graves lesões decorrentes das atividades da Usina Hidrelétrica de
Itapebií...)".
Considerando o teor do Memorando n^ 02519.000022/2014-79, as informações serão
prestadas considerando os principais pontos elencados na ACP supracitada, considerando
todos os documentos, estudos e atos constantes do processo administrativo ne
02001.000333/97-04 (UHE Itapebi).

II - ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Que o processo administrativo de licenciamento ambiental transcorreu eivado de vícios e
defeitos: a) sub-dimensão da área de influência do empreendimento da hidrelétrica; b)
grave omissão nos Estudos de Impacto Ambientais da região localizada àjusante do
barramento, na bacia hidrográfica do empreendimento no território de Belmonte/Ba, na
foz do rio represado, pois esta área deveria ser considerada como Área de Influência
Indireta-AIL em conformidade com o art. 5o, III, da Resolução Conama nal/86; c) omissão
de região gravemente afetada pela barragem;
Manifestação IBAMA:
Adefinição das áreas de influência de um empreendimento se dá após a identificação e
avaliação dos impactos ambientais. Anão inclusão do município de Belmonte e a região de
foz do rio Jequitinhonha se deu pela não identificação, à epóca da realização do Estudo de
Impacto Ambiental. Do mesmo modo, em relação à ACP em questão, com os elementos
constantes no processo de licenciamento ambiental, não hácomo prever um nexo claro de
causalidade entre o empreendimento e as questões colocadas na inicial da ACP.
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De acordo com a Resolução Conama ng 1/86 em seu art. 5Q inciso III, deve-se definir os
limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia
hidrográfica na qual se localiza. Considerar não significa abranger em sua totalidade a
bacia hidrográfica na qual se localiza o empreendimento.

Que os Relatórios de Vistoria do IBAMA sobre a implementação das condicionantes ao
empreendimento citam impactos que não foram previstos no EIÁ;

( Manifestação IBAMA:
A necessidade de se verificar o andamento do atendimento de condicionantes, assim como
a execução dos programas ambientais determinados nas licenças obriga o órgão
íicenciador a promover vistorias técnicas.
Como afirmado acima impactos previstos não implicam que todos impactos irão acontecer,
ou que mesmo todos os impactos que de fato ocorrem emvirtude da instalação e operação
do empreendimento são previstos, Logo, a ação freqüente do Ibama, através de vistorias e
adequação das condicionantes das licenças e programas ambientais se dá em virtude da
natureza dinâmica da interação do empreendimento com o meio em que se insere. Que
diversos danos ocorreram com a implantação da barragem, o que vem se agravando desde
a implantação do empreendimento
Manifestação IBAMA:
Quanto à afirmação contida na inicial da ACP, é incerta a atribuição de de danos
decorrentes da implantação da usina, e seu estado de agravamento, umavezque não há a
listagem destes impactos. Dessa maneira, o Ibama se encontra impossibilitado de prover

/ resposta a tal questionamento.

Que o IBAMA foi omisso na fiscalização da implementação efetiva das condicionantes
necessárias ao aperfeiçoamento do processo administrativo de licenciamento ambiental.

Manifestação IBAMA:

Conforme se depreende dos documentos constantes do processo administrativo tíq
02001.000333/97-04, o Ibama promoveu (e vem promovendo) o acompanhamento da
implantação das condicionantes e programas ambientais da Licença de Operação n9
91/2002, e sua renovação, em 05/02/2013. A "implementação efetiva das condicionantes
necessárias ao aperfeiçoamento do processo administrativo de licenciamento ambiental"
depende não só da presença e acompanhamento deste Instituto das ações do
empreendedor, mas também da participação civil, no sentido de notificar a Autarquia na
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suspeição de delitos ambientais decorrentes da operação do empreendimento. Até o
presente momento, não se registrou denúncias ou comunicações de fato correlacionadas
com o assunto em tela, que ensejassem ação do Instituto.

Que o IBAMA não observou as condições determinadas nas Resoluções Conama (01/86 e
237/97) no sentido de resguardar o patrimônio ambienta! afetado,-

Manifestação IBAMA:

/ OIbama seguiu as diretrizes contidas em ambas as resoluções CONAMA, conforme se
depreende de toda a documentação do processo administrativo n9 02001.000333/97-04.
Todas as licenças ambientais foram emitidas mediante a execução de planos e programas
para mitigação dos impactos ambientais. Tal afirmação é deveras genérica parase afirmar
certamente se o imaginado pelo impetrante da ação tem nexo causai com a instalação e
operação do referido empreendimento.

Que é nula a licença concedida à ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, por força da
omissão no EIA-RIMA e da superveniência de graves riscos ambientais.

Manifestação IBAMA:

AResolução CONAMA 237/97 especifica a nuíidade de licença expedida pelo órgão
licenciador pode ocorrer nas seguintes situações;
"Art. 19-0 órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os

(^ condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença
expedida, quando ocorrer;

I -Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais,
II -Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da
licença,

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde."
Olicenciamento ambiental brasileiro se caracteriza pela emissão de três licenças: Licença
Prévia, que atesta aviabilidade ambiental do empreendimento; a Licença de Instalação,
que permite aoempreendedor o início das obras, e a Licença de Operação, que permite o
início da operação do empreendimento.
Esta característica permite que possíveis lacunas identificadas em uma fase, desde
quenão caracterizem em mudanças significativas no projeto, possam ser sanadas nas
fases posteriores.

Diante dos elementos constantes do processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
e naACP, não há elementos que caracterizem a ação do ibama de anular quaisquer das
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licenças ambientais expedidas.

1. impactos à ictiofauna da região àjusante da barragem, à exemplo da diminuição dos
estoques pesqueiros, especialmente o peixe robalo e o pitu;

Manifestação IBAMA:

Os estudos ambientais realizados para a implantação da UHE Itapebi não identificaram
impactos sobre a ictiofauna à jusante da barragem. Espécies como o robalo, que se
deslocam até a região dos Tombos em Salto da Divisa tiveram sua área de ocorrência

Q^ reduzida em 40 km (comprimento do lago) por conta do barramento.
Assim, as espécies que antes subiam até Salto da Divisa agora sobem até a usina, o que
faz acreditar que deve haver uma concentração maior de peixes entre a foz e a barragem
do que aquela verificada antes do empreendimento, Há de se considerar, no entanto, os
impactos advindos de outros empreendimentos à jusante da UHE Itapebi, em especial a
captação e lançamento de efluentes noJequitinhonha provenientes da indústria de papele
celulose da Veracel, entre outros usos do entorno do rio Jequitinhonha, que podem
impactar na qualidade da água e do meio ambiente aquático,
Cabe o registro que, independente do fechamento do reservatório, ainda era encontrado o
pitu (Macrobrachium carcinus), como indicado pelos relatórios de monitoramento. Muito
embora haja impacto da implantação da usina nos estoques pesqueiros a montante, o
Ibama buscou mitigar os impactos causados no entorno do reservatório ao estoque
pesqueiro às populações de Salto da Divisa,
Ainda, o Programa de Monitoramento da Ictiofauna, que estava em vigência na LO nQ
91/2002, acusou a presença das espécies Centropomus parallelus (robalo) e Mugil curema

( (tainha), em nove e 17 das 22 campanhas, respectivamente.
"** No presente momento, a UHE Itapebi está reavaliando a biodiversidade do reservatório

de Itapebi, com a avaliação do estado da ictiofauna deste, para a estruturação de ações
futuras.

Segundo Anni & Pinheiro (2009) as desovas de C, undecimalis e C. parallelus ocorrem no
mar, enseadas próximas a desembocaduras de rio e estuários com pouca profundidade,
temperatura de 25 a 30eC e salinidade em torno de 35ppm (Roberts, 1987). As larvas e
alevinos se deslocam para os estuários, lagunas e rios, que servemde áreas de berçário.
Considerando que a desembocadura doJequitinhonha possa ser área de desova do robalo,
a própria ocupação pela cidade de Belmonte da região podeser impacto suficiente, aliada
à provável pesca predatória, de indivíduos ovados ou em processo reprodutivo. Cabe
ressaltar que o IBAMA instituiu o o tamanho mínimo de captura de 50cm para o robalo
(ÍBAMA, 2006).

Adicionalmente, Nascimento et ai, (2010) comprovou que a alimentação da espécie é a
base de peixes apresenta maior importância, sendo sua principal fonte de recurso
alimentar, seguido de crustáceos, representados por camarões e caranguejos, no estuário
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do rio Potengi/RN. Outros autores também relataram apreferência alimentar por peixes,
sem seleção de espécies, completando sua dieta com crustáceos, moluscos, ovos de peixes
e insetos. Ou seja, se houve sobrepesca dos estoques de camarões e crustáceos, tal efeito
pode ter repercutido nos estoques de robalo,

No tocante as espécies de pitu encontrados na região, cabe a avaliação se não foi sujeita a
pesca predatória. Já foi relatada pesca predatória da região de Macapá (AP), também
constatada em outro município baiano (Barra do Pojuca, ao norte da Bahia), nem sempre
feita de maneira artesanal, deve-se em grande parte ao alto valor comercial pago ao pitu (

(^ Macrobrachium carcinus) Estes camarões são utilizados não apenas para alimentação,
mas também como iscas na pesca esportiva. Segundo Pernambuco (2008), opitu sofre
com a pesca em época proibida (defeso), com bombas e, mais recentemente, com veneno.
Assim como no caso do robalo, Macrobrachium depende do ambiente de estuário, pois
desovam obrigatoriamente em rios que desaguam no Oceano Atlântico, pois suas larvas
necessitam de águas saiobras para realizarem a metamorfose, caso contrario morrem
(Saraiva, 2009). Novamente, a própria presença da cidade, a alteração dos usos do solo e
a pesca predatória, podem estar envolvidas na redução dos estoques,
Para se realizar o nexo causai da implantação do reservatório houve o Impacto com a
magnitude afirmada, há de se avaliar (i) se a exploração destes estoques manteve-se a
mesma de 2002 até opresente ano; (ii) se houve alteração dos usos do solo a jusante da
UHE Itapebi, e finalmente (iii) caso constatado alteração de uso do solo, este altera
negativamente os habitats das espécies em questão? Ahipótese é que a sobrepesca de
tais espécies, aliada aos impactos ambientais de uso e ocupação do solo sejam a causa da
diminuição destas espécies.
Tais estudos, aliados à avaliação de áreas de desenvolvimento de ambas espécies no
trecho entre a UHE Itapebi e a foz do Jequitinhonha, e a educação ambiental das
populações que dependem destes recursos, para a proteção destes recursos e populações
humanas, poderiam permitira permanência destas no trecho de rio restante,

2. danos a navegação fluvial do rio Jequitinhonha, àjusante da barragem, por força da
baixa vazão do rio que é controlada pela barragem, o que dificulta enormemente o
escoamento da produção rural e transporte dos moradores ribeirinhos

Manifestação IBAMA:

Oempreendimento UHE Itapebi tem seu funcionamento no regime à "fio d'água",

Conforme Resolução Normativa n9 425 de 01 de fevereiro de 2011 da ANEEL, estes
empreendimentos se caracterizam por possuir "reservatório com acumulação suficiente
apenas para prover regularização diária ou semanal, ou ainda que utilize diretamente a
vazão afluente do aproveitamento". Usinas projetadas segundo este princípio somente
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reduzem significantemente a vazão do rio durante seu enchimento; durante orestante da
operação, avazão afluente (de entrada) é a mesma da vazão de saída (defluente).
Adicionalmente, há de se considerar oefeito de retenção de sedimentos no reservatório;
uma vez que osedimento carregado pelo Jequitinhonha, que não tenha se depositado a
montante da UHE Itapebi, ao longo do rio, acaba depositado no reservatório, devido a
diminuição da velocidade de escoamento. Hoje adescarga de sedimentos émenor que a
verificada antes da implantação da UHE Itapebi () e oefeito para a navegação seria
positivo, ao invés do efeito negativo, pela menor deposição de sedimentos no canal fluvial.
Ainda, há que se considerar as outras alterações de uso no trecho entre o

(^ empreendimento até a cidade de Belmonte/BA, que podem decorrer em assoreamento do
canal do rio, redução da qualidade da água, proliferação de macrófitas, entre outros
efeitos.

3. proliferação de macrófitas aquáticas no rio Ubu, por força da menor vazão do rio
jequitinhonha, diminuindo a navegação do rio Ubu e o escoamento da produção e
transporte de pessoas;

Manifestação IBAMA:

Aproliferação de plantas aquáticas é um impacto que pode ocorrer com determinada
freqüência em reservatórios hidrelétricos, Amodificação de um regime lótico para um
regime lêntico, associada a uma riqueza excessiva de nutrientes na água, pode ocasionar
a proliferação de macrófitas, oque exige medidas de específicas de diminuição das fontes
de nutrientes (tratamento de esgotos, diminuição do aporte de fertilizantes que carreiam
para os cursos de água, etc).

/ Como medida mitigadora para o empreendedor da UHE Itapebi, foi determinado a
construção de uma Usina de Tratamento de Esgotos no município de Salto da Divisa, que,
mediante ação do Ibama no processo de renovação da LO 291/2002 (1« Renovação), foi
imputado ao empreendedor um programa ambiental específico para areativação desta
estrutura, que encontrava-se paralisada, e que omesmo auxiliasse omunicípio de Salto da
Divisa para que o mesmo estruturasse e implementasse um Plano de Saneamento Básico
(condicionante 2.1, Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da
Divisa/MG).

De acordo com Santos (2008, p. 44), na época de chuvas, orio Ubu tem suas águas
represadas pelo nível do rio Jequitinhonha, criando um ambiente com águas paradas. A
usina de Itapebi entrou em operação em 2002, ou seja, tal fenômeno foi observado com a
usina já implantadae em operação.
Devido ao regime de operação do empreendimento (à fio d'água), não cabe aconsideração
do impacto supracitado, pois como afirmado no item 2, usinas com esse regime de
operação não causam alterações significativas na vazão ajusante do empreendimento.
Ainda, pela natureza dos barramentos, como acumuladores de sedimentos, tampouco cabe
IBAMA -g-g/g
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a afirmação de que haja aumento do aporte de nutrientes e sedimentos em virtude da
instalação da referida usina.

Novamente, as características de uso e ocupação do solo, o regime de utilização de
fertilizantes e a inexistência de tratamento de efluentes são elementos que devem ser
considerados como fatores agravantes para a possibilidade de proliferação de macrófita
nesta região,

4. Regressão da linha da costa na praia de Belmonte, por força da menor vazão do rio
Jequitinhonha, com perda considerável de área de manguezais, e biomas da foz do rio

(^ represado, com diminuição de mariscos e crustáceos típicos.

Manifestação IBAMA:

AUHE Itapebi é uma usina que opera a fio d'água, como afirmado no item 2. Assim, não
regulariza vazões, sendo a água liberada ou via sistema de geração ou vertedouro, na
totalidade de sua afluência ao reservatório (em termos coloquiais "a água que chega à
usina é a água que sai da mesma"), Com isso, as condições de cheia e seca à jusante da
barragem permanecem inalteradas, ou seja, são as mesmas que se observavam antes da
implantação do empreendimento.
Em ocasião da vistoria realizada em agosto de 2011, a denúncia de que a usina de Itapebi
poderia estarinfluenciando o assoreamento da foz do rio Jequitinhonha em Belmonte foi
realizada aos analistas do Ibama, que determinaram ao empreendedor a realização de
estudos para averiguar o se haveria nexo causai da presença da UHE Itapebi no rio
Jequitinhonha com os efeitos observados, Aempresa entregou ao Ibama o estudo "Análise
Técnica sobre modificações daembocadura do rio Jequitinhonha, BA".

f- As conclusões do estudo, que foram acatados por este Instituto são os seguintes:

"O fato de que usinas hidrelétricas, deum modo geral, tendem a reter sedimento, não
explicam o bloqueio do canal sul da desembocadura do Jequitinhonha, já que não
existe nenhuma teoria que suporte ou um único caso documentado de que que um
reservatório tenha assoreado o rio a jusante. Ao contrário, todos os casos
documentados de alteração na morfologia dos rios a jusante do reservatório, são casos
em que houve déficit de sedimento e erosão, Não há evidências nem mesmo de
que a UHE Itapebi esteja causando erosão por déficit de sedimento a jusante
da barragem (grifo nosso).

AUHE de Itapebi, por ser a fio d água, não altera o regime de cheias e secas, e,
portanto, não pode influenciar o bloqueio/desbloqueio do canal sul"

Éprematuro afirmar que a existência de empreendimentos hidrelétricos localizados na

,BAMA p"ag. J/g
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bacia do rio Jequitinhonha causem regressão da linha de costa na região de sua foz,
próximo à cidade de Belmonte, na medida em que seriam necessárias análises mais
consistentes, com utilização de modelos que contemplem dados atuais e pretéritos de
descarga sólida do rio Jequitinhonha, correntes marítimas, pulsos de maré, erosão eólica,
entre outros, para se chegar a uma conclusão satisfatória.

III - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Sugere-se o encaminhamento deste documento pela Dilic aos cuidados do Ibama em
Eunápolis, para que possa serutilizado como subsídios para a defesa do Ibama no âmbito
da ACP nQ 211-44.2014.4.01,3310.

Anexos:

• Licença Prévia ns 020/97, de 18 de novembro de 1997;
- Licença de Instalação nQ 78/1999, de 29 de setembro de 1999;
- Licençade Operação n^ 291/2002, de 12 de dezembro de 2002;
- ParecerTécnico n^ 44/2013, de 11 de janeiro de 2013;
- Licença de Operação n5 291/2002 (1» Renovação), de 05 de fevereiro de 2013;
- Licença de Operação nQ 291/2002 (1^ Renovação, le Retificação),
-Análise técnica sobre modificações da embocadura do rio Jequitinhonha, BA,
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Henrique César Lemo£Íuca

Analista Ambiental da CGENE/ÍBAMA

De acordo. Encaminhe-se para as providências necessárias.

THOMAZ MIAZAK DETOLEDO
Diretor Substituto da COHID/IBAMA
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.. - MINISTÉRIO DOMEIO AMRIfmtt? ~

. '-«™™---,KOBOME,OAMBIErEETsTSoSNA™i1A,SRENOvAVEIS•Assesaona Jurídica de Eunápolis-BA }w vAvt.it,
Assessoria Jurídica de Eimápolis-Ba

MEM. 000022/2014 ASSEJUR EUNÁPOLIS/BA/IBAMA

Eunapolis, 06 de fevereiro de 2014

ÀSenhora Diretora da DILIC

^rl,S:S—^' -«A, enquant0 poiuldor

Belmonte. • .- • ^11Q niQÍ métrica de itapebi, no município de

a) Sub-dimensSo da área de influência do empreendimento da hidrelétrica.

/.fMAM
pní). 1/4

Folha: 3cfg7..
Processo: 333/f»-0*/
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Assessoria Jurídica de Eunápolis-Ba

"Folha: âp^
Processo: 33i >
Rubrica:. IgTtf?
Processo:_3?3/9V oO

•• ^m^
foram previstos no EIA rela°àndÔ vtnot Hempreendlmento <**» os impactos que não
abando desde â ^^^^Z^Z^^^ .*" » »

-represado, com dimLiçã„ de l^^^ZT' "̂ <*. ">* ^
,^eme^^t^^^e^ °"^^~ ™R™^«° **

administrativo i^^Z^^^^Z^^ e^ÇW^to-à0 pTOCésso

-ss^^ míEBIGE^Ã0
ambientais que os-danós amWe.taT, superveniência de graves riscos
ambiente da região impondo ea n f tBn.orme,nto deScritos- Carretam ao meio
reparar os ^^Z™^"™™"^ d° IBAMA "a °^acão <e •

c^^Tti?^^^^™^-—.- .'
setembro de 2011. junto àu ve UHÍ7e.e aitZTT^ ^^em

UHE Itapebi em decorrência de er ' "™ *" h°UVe falhaS n0 lic™«amento4a
socioeconôm cos; er o „ "evtsào eim° T "° áÍ^ÓSÜ™ dos ^ natural e •—- ee.cu.ao dat= S^ r̂aTL^Z»^

• ÍÜ.4M/1
P«fl. 2/í

fi/02/2ÜJ4-ll;i5
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Assessoria jurídica de Eunápolis-Ba

Folha: 3nz?, ;.

Processo: ,?33jla}>+nQ
; Rubrica: C^m^

l

. «chácara, seguintes alegações™ ^«uta" °d°CUment0S ^^^

i .• grave omissão nos Estudos lImpactoSCh""'"f* da "^elétrica; b)
*" barramento, na bacia hidratófr^™ S1B0 localizada aJusante do

foz do rio represado pois esta reaH emPreemta»» So território de Belmonte/Ba, na

._. omissão de região gravemente afetad^pela barr^nT ^ ^ "'^ C> •

foram constados ao lonffoIpr^riSce:ci:me^minaaOS) "" "í".to°S

•teí^ .
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IWSTTT.rrn on. „„ MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE "" "IN8XHÜIO BHA8HJBHO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECUOS NARRAIS RENOVÁVEIS
Assessona Jurídica de Eunápolis-BA * lS
Assessoria Jurídica de Eunápolls-Ba

iXotetpeJsTÕr'd0 anaVeSaÇã° d° * Ubl"e °«°da P^duçãoe
^^Sn^^er^^S^fre "T* "" **" ^""** ^° d° ™represado, com dmiLição Z^Lt^^ZT ""^ '* ** *" *

^a^^n^elSS^TW qUant° àVeraCldade daS di™-sJorge-Canipello Rodrigues Peretaco 1"t3dafS na;eSe de me*™* ^ lavra de Pedrodiagnóstico dos meios nuraS™"!"anteriormente: erros no EIA, no
socioeconômico; falhas na elaborarão e T MPr6VÍSa° de topactos n°"™i°emissão das licenças elahmaÇa° oexecução das medidas mitigadoras efalhas na

*z: £"£ra:^rssorciaWestacand°- *» «*c^do'ilZüa^M^iEi0 IBAMA s—festar, w^^t^^^^

Sem mais para omomento, nos colocamos àdisposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

WLINE MENEZES BARRETO
Procuradora Federal da ASSEJUR EUNÁPOLIS/BA/IBAMA

>N01ÍE/-.!.-
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESP. ENC. VOL. 000598/2014 COHID/IBAMA

Brasília, 13 de maio de 2014

Ao Arquivo Setorial do SETORIAL DILIC

Solicitamos o encerramento de volume do processo de ng 02001.000333/97-04,
Após encerramento tramite o processo à Coordenação de Energia Hidrelétrica.

Atenciosamente,

MARILU

Analista

MARILIA SERENA PORTO SOTERO

Analista Ambiental da COHID/IBAMA
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MINISTÉRIO DO ^0 AMBIENTE mis BENOVÀVEIS
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Ass.U&ffc >

peRMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

^:=^vn°Í:^^3ubscre™e assino.

IBAMA

JScoS^bTO DA S. MARTINSResponsável doía, SETORIAL DILIC/IBAMA

Ü-,
í DIGITALIZADO NÜíB.^'
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