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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 18 dias do mês de maio de 2015, procedemos a abertura deste volume nD
XVIII do processo de nQ 02001.000333/97-04, que se inicia com a página nfi 3248. Para
constar subscrevo e assino.

ÍBAMA

'7 _J_ -

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS

Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDI

Procuradoria da República no Município de Teófilo Otoni/MG

OFÍCIO/MPF/TOT/MG/PCB/N.0 418/2015 .

Teófilo Otoni/MG, 11 de março de 2015.

À Sua Senhoria, o Senhor
CÉLIO COSTA PINTO
Superintendente do Ibama na Bahia
Avenida Manoel Dias da Silva, n° 111, Pituba
Sub distrito deAmaralina, edifício Espazio Montalto
CEP 41.900-325 - Salvador/BA.

Inquérito Civil n.° 1.22.009.000208/2010-14

Prezado Senhor,

' Wil\.WlBAM:VSUP!TS/BA

10200*5 000755/20-: 5•• 7^

Com os meus cumprimentos, tramita nesta Procuradoria Inquérito

Civil acima identificada, cujo objeto é "apurar o adequado cumprimento das

condicionantes ambientais do processo de licenciamento da UHE Itapebi."

Assim sendo, o Ministério Público Federal, pela Procuradora da

República signatária, REQUISITA a Vossa Senhojja^jXMrrfulcro no artigo 129, VI, da

Constituição da República ejiO-aái§Q-Q^c^ic\so II, da Lei Compiementar n.° 75/93, no
prazo de 30 (trinta) dias, através de\ documentos, informações sobre as

condicionantes do licenciamento do UHE ítapeqi e o atual estágio do s

Atenciosamente

OJLACRISTINEBÉLLt
Procuradora da República

u cumprimento.

^ x irec 7-if
sfiGo : •-•iriijalG v---!-jLV
falistnAmUtínta!

1ílat i^'-'

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEÓIILO OTONI/MG
Rua João Lorentz, 335, São Francisco, CEP39800-030 -Teófilo Otoni/MG

Tclcfax: 33-3529-3600

Chefe da DITECiBA

Part. z&US
1J Ü/5
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA'

Núcleo de licenciamento Ambiental-Ba

DESPACHO 02006.000986/2015-88 NLA/BA/IBAMA

Salvador, 31 de março de 2015

ÀCoordenação de Energia Hidrelétrica

Assunto: OF 02006.000755/2015-74/MPF/MG -

OFÍCIO/MPFn:O/MG/PCB/N5418/2015.

Vimos por meio deste, encaminhar o documento em tela, através do qual o Ministério
Público Federal solicita informações sobre as condicionantes do licenciamento da UHE
Itapebi.

Solicitamos que cópia da resposta seja encaminhada a este núcleo.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

MICH^LtE%6ÍKBÃ DE SENNA
Analista Ambiental do NLA/BA/IBAMA

ÍBAMA pag. 1/1 31/03/2013 -16:33
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OF 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA

°FLS."U6f >)
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE \ r^f?.1Jr>

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVÉIS-^gpL
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação de Energia Hidrelétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF
CEP; 70818-900 e (61) 3316-1595 -1596

www.ibama.g ov.br

Brasília, 02 de abril de 2015.

Ao Senhor

Francisco de Assis Diniz Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO, 78 -10» andar

^ RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210030

Assunto: Programa de monitoramento das habitações danificadas - resposta à
Carta ITP15-0020-FPS.

Senhor Gerente

1. Em resposta ao documento ITP15-0020FPS, de 13 de março de 2015,
solicitamos o envio de relatório, em meio digital e impresso, contendo a consolidação das
ações executadas no período, laudos técnicos referentes à execução das avaliações
(vistorias preliminares nas 143 residências). Além disso, o relatório deve incluir
informações das providências a serem tomadas e documento comprobatório da
apresentação das modalidades de reparação aos moradores da área diretamente atingida,
proprietários ou não, no recorte espacial constante no Ofício nQ 02001.014871/2013-59
CGENE/IBAMA.

2. Para as quatro casas classificadas como de risco estrutural alto e, conforme
documento SMA06/15, com "danos irreparáveis à estrutura da edificação e risco a vida
dos moradores", devem ser apresentados também os procedimentos da negociação e
realocação das famílias. Esse relatório deve ser enviado no prazo de 15 dias.

3. Solicita-se ainda o envio trimestral de relatórios de acompanhamento das
ações executadas. Ressalta-se que o monitoramento e avaliação de possíveis danos nas
residências, na área delimitada na NT 02001.000817/2014-15 COHID/IBAMA, deve ser
realizado de forma contínua.

4. Reiteramos o entendimento apresentado na NT n s 02001.000817/2014-15

ÍBAMA pag.1/2 2/04/2015-10:29



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação de Energia Hidrelétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sededo Ibama - Cx. Postaln*09566 Brasília- DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 -1596

www.ibama.gov.br

COHID/IBAMA e Parecer n^ 02001.007444/2013-14 COHID/IBAMA, de que o laudo
técnico apresentado pelo empreendedor traz elementos que demonstram a
responsabilidade administrativa do empreendimento, quanto aos danos às moradias, oque
ainda não foi sanado no âmbito do licenciamento ambiental federal. Diante disso, devem
ser seguidas as recomendações do Parecer n^ 02001.000259/2015-61 COHID/'lBAMA
para reparação dos danos.

Atenciosamente,

FREDERICO QUEIIÍQGA DO AMARAL
Chefe da COHID/IBAMA

IBAMA pag_ 2/2
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Lt itapebi \ ?*$&£->} ^^^^^^15
Grupo Neoenergn \ ^TUç J^ -MB

IBAMA-SEDE

V RUB _/ At-^inntnra
•^^u*>^ SMA 147/15

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2015.

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF ,. ,,,;....,.,^~.T.;.C..,.V, .,_.•• v....,;^:í^.,..v,.,:

A/C ?..'.'..'.. ....,,. ...,v..,.^..,,-.,,_...„,.,.,..,
Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

Ref.: Relatório Anual do Atendimento das Condicionantes da 1a Renovação da

Licença de Operação n. 291/2002

Prezado Senhor Frederico,

Conforme relatado à equipe de campo do Ibama na vistoria realizada entre os dias 30 de

março a 01 de abril de 2015 na UHE Itapebi, o Parecer Técnico sobre o Atendimento das

Condicionantes da 1a Renovação da Licença de Operação n. 291/2002 (ano base 2013),

finalizado em janeiro/2015, não foi recebido pela companhia.

Considerando que o Ibama fixou uma série de prazos para cumprimento das recomendações

e sugestões pela Itapebi, é a presente para requerer o reenvio do documento,

especialmente, para definir o termo inicial para a contagem dos prazos estabelecidos.

Aproveitamos a oportunidade para informar o endereço de correspondência da companhia,

assim como os dados do atual Gerente de Meio Ambiente, responsável pela condução do

processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi:

Itapebi Geração de Energia S.A.

A/C Francisco de Assis Diniz Carvalho Júnior

Praia do Flamengo, n. 78, 3o andar,

Rio de Janeiro/RJ CEP: 22120-904

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, 11° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 2



LÍ itapebi
f Gmpo Neoenenjü

Agradecemos antecipadamente pela atenção e compreensão, colocando-nos à disposição

para os esclarecimentos que se façam necessários. Em tempo, renovamos nossos protestos

de estima consideração.

ho Júnior

Gerente

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

•^faÁMsify

Página 2 de 2
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MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
Coordenação Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica -CGENE

SCEN - Trecho 2, Edifício Sede - Bioco A, Brasília - DF CEP: 70.818-900
Tel.: (Oxx) 61 3316-1292 Fax: (Oxx) 61 3316-1952 - URL: http://www.ibama.gov.br

MEMÓRIA DE REUNIÃO

LOCAL: tLf ^ ;.

Data:: M eu «^;i> ^l g^-fÇ
Participantes:
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DIUC
Coordenação Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica -CGENE

SCEN-Trecho 2, Edifício Sede-Bloco A, Brasília-DF CEP: 70.818-900
Tel.: (Oxx) 61 3316-1292 Fax: (Oxx) 61 3316-1952 - URL: http://www.ibama.gov.br

MEMÓRIA DE REUNIÃO
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Li itapebi
f Grupo Neoene/gia

documento - Tino- xZSaÍ30~~~"
N". 0200J.0OS0 È3ÍÕI5- T?T~
Recebido e:ni04/'03/2fíí5 """
— Wo&idLu._
———~_ Assinatura

Ao Senhor

Frederico Queiroga do Amaral
Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2
IBAMA - SEDE

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02
CEP 70818-900 - Brasília - DF

Ref.: Processo IBAMA 02001.000.333/97-04.

/o" V\

sMÁSegj*.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 20T5"'

Assunto: Relatório anual de atendimento de condicionantes ambientais referente à

Licença de Operação n° 291/2002 - 1a Renovação - UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos à Licença de Operação n° 291/2002 - 1a Renovação emitida por este
IBAMA da UHE Itapebi e, em atendimento a condicionante 2.5 da respectiva licença,
apresentamos o Relatório Anuai de Atendimento de Condicionantes da UHE Itapebi,
referente ao ano de 2014.

Colocamo-nos à disposição para futuros esclarecimentos que possam se fazer
necessários, ao tempo em que apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

t^-

Atenciosamente,

ripisco de Assis Diniz Cârvaírho Júnior

Gerente 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

SMA/MG

Página 1 de 1
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f itapebi
Gripo í¥eo*(wgã

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2015.

Docom^io -Tij^SptCcrT'*-^
Noü200l.00.i4#/20i:>-,Sr" *
Recebido cití &%m/2Qi-~

RUM /

SMA 157/15

Ao Senhor Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

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 prorrogação de prazo para resposta ao Oficio 02001.003602/2015-

29 COHID/IBAMA

Ref.: Processo IBAMA 02001.000333/97/04 / Programa de monitoramento das habitações

danificadas - resposta ã Carta ITP15-0020-FPS.

Prezado Senhor,

Conforme disposto no Oficio 02001.003602/2015-29 COHiD/IBAMA, esse Ibama solicitou, o

envio de relatório, em meio digital e impresso, contendo as informações das ações realizadas pela

Itapebi referentes à execução das avaliações realizadas em cento e quarenta e três residências (143)

localizadas no Município de Salto da Divisa.

Na seqüência, esse Ibama determinou o prazo de quinze (15) dias para o envio dos

procedimentos adotados referentes à negociação e reaiocação das quatro casas classificadas como

de risco estrutural alto.

Para que nos seja possível encaminhar os relatórios solicitados na mesma oportunidade, é a

presente para requerer a dílação do prazo por mais sete (7) dias para atendimento das solicitações.

Desde já colocamo-nos ã disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao

tempo em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

ícisco de^Ássis Diniz CarvàTho Júnior

Gerente 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

SMA/MG

Página 1 de 1
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SMA 162/15

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2015.

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA-SEDE

Ref.: Of. 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA

Prezado Senhor Frederico,

Em atenção ao item 1 do Oficio em referência e, conforme relatado na Carta SMA 06/15, a

Itapebi, no período de dezembro/2014 a janeiro/2015, mediante a adoção de nova estratégia

de abordagem, avaliou, preliminarmente, 143 (cento e quarenta e três) imóveis localizados

no Município de Salto da Divida/MG.

A empresa contratada para execução dos trabalhos, Santa Cruz Construtora Ltda., por meio

de inspeção visual, identificou as patologias, danos, causas, bem como, os imóveis com

riscos de desabamento iminente.

Através do Relatório de Avaliações elaborado pela empresa contratada (anexo 1) é possível

concluir que as avarias presentes nos imóveis decorrem dos métodos construtivos das

residências e materiais utilizados. Os elementos estruturais dos imóveis, tais como pilares,

vigas, lajes inexistem em sua maioria. Quando existem, verifica-se que as construções não

observaram as normas técnicas. As alvenarias de tijolos, por sua vez, se encontram em

péssimo estado de conservação. Muitos dos imóveis não possuem vigas de sustentação. A

falta de tais elementos, conforme destacado pela empresa contratada, são as principais

causas das rachaduras encontradas nos imóveis.

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 3
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Para atestar as informações levantadas pela empresa contratada e, ainda, de forma a
complementar as avaliações realizadas, em abril/2015, a Itapebi, proativamente,
disponibilizou equipe interna de engenheiros para vistoriar os imóveis em campo (anexo 2).

Odocumento elaborado pela equipe de engenheiros próprios da companhia identificou: i) os
imóveis que se encontram em bom estado de conservação; ii) os imóveis visivelmente
construídos após a construção da usina (ainda em fase de acabamento); e, por fim; iii)
atestou, novamente, que as rachaduras encontradas nos imóveis decorrem, exclusivamente,
de problemas no método construtivo das edificações.

Não obstante as avaliações preliminares é necessário aprofundar ainda mais a análise dos ^j
imóveis com o intuito de identificar as residências que se encontram dentro da área de
influência descrita no relatório da UnB, além de identificar as causas das patogenias. Por
esse motivo a Itapebi entende necessária a execução de duas novas etapas: i) a
contratação de uma empresa de topografia para realização de georreferenciamento das
áreas; e, ii) elaboração de laudo pericial completo, individualizado por imóvel, de maneira a
identificar de forma conclusiva e substancial a origem das rachaduras das edificações. O
laudo técnico descreverá as características dos imóveis, o tipo de construção, os danos
existentes, origem e causas das patologias encontradas e, por fim, o tipo de
monitoramento/solução a ser destinado a cada imóvel.

O laudo técnico individualizado será complementar ao laudo "Análise das causas do
desenvolvimento de patogenias geotécnicas em edificações na cidade de Salto da
DivisaMG", elaborado pela Universidade de Brasília - UnB, pois indicará quais são as reais
causas das patologias encontradas.

Em relação ao item 2, conforme afirmado em ofícios anteriores, muito embora os estudos
indiquem que os danos encontrados nas quatro residências não guardam relação com a
construção da usina, a Itapebi providenciou a locação de imóveis na região de Salto da
Divisa para realocar, temporariamente, as famílias residentes nas 4 (quatro) casas
classificadas como de risco estrutural alto (anexo 3- contratos de locação).

AItapebi realocou um morador, Sra. Enedina Alves Silva, proprietária do imóvel localizado
na Rua Áureo Oliveira, n. 332, Bairro Barro Preto, e assumiu o aluguel da Sra. Maria

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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Senhora, proprietária do imóvel localizado na Rua Áureo de Oliveira, n° 319, Bairro Barro
Preto, Salto da Divisa - MG (anexo 4 - Termo de Compromisso celebrado).

Contudo, conforme relatado anteriormente, os moradores dos imóveis localizados na Rua
Clarinda n. 11, Bairro Preto, e na Rua Boa Vista n. 228, Bairro da Saudade se recusam a

deixar os locais.

Os moradores são, na realidade, inquilinos. Uma das proprietárias, Sra. Maria Daniela,
condiciona, para a celebração do Termo de Compromisso, a concordância dos seus
inquilinos. O outro proprietário, Sr. José Pinheiro concordou com a reaiocação (anexo 5 -
Termo de Compromisso). Contudo, os locatários condicionam sua saída do imóvel à

construção e doação de nova moradia em local próximo.

Diante desse cenário, a Itapebi solicitou auxilio a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa

para, com base no poder de polícia local, viabilizar os trabalhos de reaiocação (anexo 6 -
Oficio Prefeitura Salto da Divisa). Atualmente, a Itapebi aguarda resposta da municipalidade

para dar prosseguimento aos trabalhos.

Em atenção ao item 3 do Ofício em referência, a Itapebi informa que, até o final de
julho/2015, encaminhará aos cuidados desse Ibama o primeiro relatório trimestral de
acompanhamento nos termos solicitados.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e compreensão, colocando-nos à disposição
para os esclarecimentos que se façam necessários. Em tempo, renovamos nossos protestos
de estima consideração.

Atenciosamente,

Frederico GueaSgpo Amaral
Itapebi Geração de Energia S.A CocrtJenador^feãmHidreieirica

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 COHID/CGENBDIUCTfBAMA
miw |•)^•\ TJT^ORíin - Fa* (211 3235-2855Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Vf&í>V
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS f: 7

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Djama - Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596
www.ibama.gov.br

OF 02001.005563/2015-02 COHID/IBAMA

Brasília, 23 de maio de 2015.

Ao Senhor

Francisco de assis Diniz CarvalhoJúnior
Gerente da Francisco de assis Diniz Carvalho Júnior
PRAIA DO FLAMENGO, 78 -IO9 andar

C RIO DE JANEIRO -RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210030

Assunto: Resposta ao Ofício SMA 147/15 da Itapebi Grupo Neoenergia.

Senhor Gerente

L ° Parecer técnico sobre oatendimento das condicionantes da l11 Renovação
da Licença de Operação ne 291/2002 (ano base 2013) foi encaminhado ao empreendedor,
por meio do Ofício ns 02001.001112/2015-98 Dilic/Ibama, de 30 de janeiro de 2015 e, por
solicitação do empreendedor, reencaminhado por e-mail em 9 de abril de 2015.

2. Diante do pedido de dilação de prazo, estabelecemos prazo adicional de 15
dias, apartir da data do presente ofício, para ocumprimento das recomendações contidas
no item "IV - Conclusões e Recomendações" do Parecer 02001.000259/2015-61
Cohid/Ibama encaminhado em anexo.

Atenciosamente,

FREDERICO QJJEÍROGA DOhtítfARAL
Coordenador da COHID/IBAMA

IB*MA pag. 1/1 23/05/2015-09:59
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Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015

/o. Y

o
fuFi.s.3^CL-

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento -Tipo: ffgMjE£7
N°. !320íli .0095^0 20_i5-_J?3
Recebido eíti22/0S/2015 -

7w
Assinatura

SMA 163/15

Ao Senhor

i;.í~>\u;; Jl A(,.l.:'A.lX tfO IBAMA II
Frederico Queiroga do Amaral
Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COH1D2
IBAMA - SEDE
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 Relatório Anual do Atendimento das Condicionantes da 1a

Renovação da Licença de Operação n°291/2002

Ref.: Oficio 02001.001112/2015-98 DILIC/IBAMA

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao Parecer 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA, enviado através do
Oficio 02001.001112/2015-98 DILIC/IBAMA, referente à análise do Relatório Anual do

Atendimento das Condicionantes da 1a Renovação da Licença de Operação n°291/2002.

Não obstante, encaminhamos as respostas, de forma a atender as recomendações

propostas por este órgão através do referido Parecer:

De acordo com o item IV - Conclusão e Recomendações do Parecer 02001.000259/2015-

61 COHID/IBAMA, o IBAMA sugere que oficie o empreendedor quanto aos termos abaixo:

s No prazo de 30 dias, que apresente a Licença Ambiental vigente das atividades

desenvolvidas pela Associação de Pescadores de Salto da Divisa ou

documentação comprobatória que demonstre a regularização da atividade.

Conforme informado a esse órgão ambiental através Relatório Anual do Atendimento

das Condicionantes da 1a Renovação da Licença de Operação n°291/2002, a UHE

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

SMA/MG
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Itapebi contatou o Presidente da Associação de Pescadores de Salto da Divisa -

APSD para informações acerca do pedido de renovação da Licença Ambiental.

Nesta oportunidade, o Presidente informou que, tão logo protocolado o pedido de

renovação, encaminhará o comprovante para a UHE Itapebi que providenciará o

encaminhamento do mesmo a esse IBAMA. Sem prejuízo, a UHE Itapebi irá reiterar

o pedido de envio à APSD.

s Os próximos relatórios de cumprimento de condicionante e de execução do

PBA deverão ser revisados em relação ao formato de apresentação, de modo a

atender plenamente ao estabelecido na condicionante 2.5 da LO n°291/2002.

Todos os Relatórios estão sendo revisados e adequados quanto ao formato -^
atendendo ao estabelecido na condicionante 2.5.

S Apresentar nos próximos relatórios, o relato das ações de fiscalização

sociopatrimonial de todas as áreas sob responsabilidade da UHE Itapebi,

referidas na condicionante 2.6.

Através do Oficio SMA 155/15, protocolado em 30 de abril de 2015, a Itapebi

apresentou o Relatório Anual de acompanhamento do atendimento das

Condicionantes Ambientais da 1a Renovação da Licença de Operação n° 291/2002 e

andamento dos Programas Ambientais (ref.2014). As ações de fiscalização socio

patrimonial foram contempladas no âmbito do Programa de Monitoramento das Ilhas

eAPP da UHE Itapebi.

S Apresentar no prazo de 60 dias, novo mapeamento da APP do reservatório em

escala compatível para visualização dos detalhes da demarcação (escala

1:10.000 ou superior) e em formato vetorial passível de exportação para o

sistema QGis; a proposição de colocação dos marcos indicativos de

delimitação e das placas conforme orientação da IN n° 02/2012, assim como o

quantitativo de APP do reservatório, especificando as áreas adquiridas pelo

empreendedor e as áreas que ainda faltam ser adquiridas.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Em 26 de março de 2014 foi protocolada a Carta ITP 14-006 FPS que, dentre outros

pontos, apresentou a demarcação da APP (reservatório) como anexo. Da mesma
forma, foi encaminhado mapa geral e imagem com a demarcação da APP em escala
1:50.000. Para maior nível de detalhamento da APP, o arquivo foi dividido em 18

cenas {mapas} em escala 1:5.000 (Anexo 01 em meio digital). Por fim, aproveitamos
para encaminhamos um novo mapa geral com escala 1:10.000, conforme solicitado
neste item (Anexo 02 em meio digital).

Em relação ã proposição de colocação dos marcos indicativos de delimitação da cota
111, informamos que a cada 20m foram implantadas estacas de madeira. A cada
500m e nas mudanças de confrontantes foram colocados marcos de concreto,

padrão INCRA (Lei 10.267/01) com plaquetas numeradas. Este item também foi
encaminhado através da Carta ITP14- 006-FPS, protocolada em 26 de março de

2014 (Anexo 03).

Em relação às placas, aproveitamos a oportunidade para encaminhar modelo para

validação desse IBAMA (Anexo 04).

O quadro 01 apresenta o quantitativo de APP do reservatório:

Tabela 01 - Quantitativo de APP do reservatório

QUADRO DE ÁREAS

Descrição

APP Adquirida

APP Não Adquirida

Área entre a cota Máxima Normal(IIO) e a Maximorum (111)

Áreas Adquiridas

ilhas Adquiridas

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

Área (ha)

I.6640

337,9660

349,6300

301,7780

59,0606

SMA/MG
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Dentre os programas que vem sendo executados, sugerese que o IBAMA
oficie o empreendedor área que promova as seguintes adequações:

s Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático

Sugere-se para os próximos relatórios que sejam incorporadas as alterações

metodológicas pleiteadas para o monitoramento da ictiofauna: as redes de

espera devem ficar expostas por um período de 14 horas sendo colocadas no

período da tarde e retiradas na manha do dia seguinte e as mesmas deverão

ser colocadas nas margens e superfície das áreas amostrais sendo suprimidas
as redes de fundo.

Através do Oficio SMA 148/15, protocolado em 13 de Abril de 2015, a UHE Itapebi

apresentou proposta para a alteração metodológica contemplando a recomendação

acima. A UHE Itapebi está aguardando a manifestação desse IBAMA para adequar o

escopo do Programa de Monitoramento.

Tão logo formalizada a resposta desse órgão, UHE Itapebi informa que irá adotar o

intervalo de 14 horas, conforme sugerido por esse IBAMA em detrimento do intervalo

sugerido no Plano de Trabalho, de 12 horas, no que se refere especificamente à

solicitação acerca do tempo de exposição das redes de espera.

</ Programa de Monitoramento da Fauna

Sugere-se que seja solicitado um novo relatório descritivo, e que o presente

relatório seja desconsiderado, de forma a possibilitar a avaliação efetiva dos j)
resultados deste programa.

Em 14 de abril de 2015 foi realizada reunião entre os representantes da UHE Itapebi

e IBAMA para a companhia apresentar os resultados alcançados e prestar

esclarecimentos sobre o Programa de Monitoramento de Fauna. Ao final, a UHE

Itapebi esclareceu que o Programa de Monitoramento de fauna reuniu todas as

informações previstas, razão pela qual a companhia solicitou o seu encerramento.

Por fim, a companhia sugeriu a inclusão dos dados obtidos no Programa de

Educação Ambiental atualmente em curso.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Conforme alinhado com esse IBAMA, a UHE Itapebi apresentou os dados

consolidados do programa através do Relatório Anual de acompanhamento de

atendimento das Condicionantes Ambientais da 1a Renovação da Licença de

Operação n° 291/2002 e andamento dos Programas Ambientais (ref.2014) e,

atualmente, aguarda análise desse órgão ambiental.

s Programa de Recuperação das Áreas Degradadas
Apresentar, no prazo de 30 dias, informações sobre os coordenadores e os
profissionais responsáveis pelo programa, como: nome do profissional,
formação, função, CPF, número do CTF, número de registro no respectivo
conselho de classe e e-mail; Apresentar o objetivo geral, das metas e dos

indicadores do programa reformulados, no prazo de 30 dias; No próximo
relatório informar se houve contratação da população local para execução das

atividades de recuperação de áreas degradadas.

Através do Oficio SMA 155/15, protocolado em 30 de abril de 2015, a UHE Itapebi

informou que, em relação às ações previstas para o PRAD, está analisando a

adequação do programa para a contratação de empresa especializada. A nova
contratação pretende executar os trabalhos de forma mais eficiente e, ainda, priorizar

a contratação de mão de obra local. Tão logo concluído o Termo de Referência, a

UHE Itapebi apresentará ao IBAMA o escopo dos trabalhos e o cronograma de
atividades. No que se refere a apresentação do objetivo geral, metas e indicadores

do programa reformulados, a UHE Itapebi aproveita para encaminhar, no Anexo 05,

documento para validação desse IBAMA.

/ Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos

Sugere-se a substituição gradual de gramínea Brachiaria decumbens por outra

espécie nativa. Descrever no próximo relatório como está se dando a
interrelação do programa com os Programas de recuperação de áreas
degradadas, monitoramento e conservação das ilhas e APPs, monitoramento
de fauna, Programa de educação ambiental e de comunicação social.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Através do Oficio SMA 155/15, protocolado em 30 de Abril de 2015, a UHE Itapebi

apresentou o Relatório Anual de acompanhamento do atendimento das

Condicionantes Ambientais da 1a Renovação da Licença de Operação n° 291/2002,

assim como o andamento dos Programas Ambientais (ref.2014). Em relação ao

Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos, a companhia

destacou que está em fase de contratação do Diagnóstico do Potencial e Ocorrência

de Processos Erosivos no Entorno do Reservatório da UHE Itapebi. O novo

Programa terá um escopo considerando o diagnóstico total do reservatório que

possibilitará a identificação de áreas suscetíveis a processos erosivos e,

consequentemente, a definição de um plano de inspeções adequado. )

S Programa de Monitoramento das Ilhas e das APPs

Apresentar no próximo relatório quais as ações estão sendo adotadas para o

alcance do objetivo "Promover ações para sensibilização dos possíveis

causadores de irregularidades", também como está se dando a interface com o

Programa de Educação Ambiental e o de Comunicação Social.

As ações para sensibilização dos possíveis causadores das irregularidades serão

realizadas através do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social. Em

maio/2015 a UHE Itapebi realizará Seminário voltado para a comunidade dos

municípios localizados no entorno do reservatório, oportunidade em que será tratada

essa questão.

s Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico

Sugere-se que seja dado continuidade ao Programa, nos mesmos moldes

O Programa vem sendo realizado de acordo com o solicitado. O formato do Relatório

foi revisado e adequado para atender ao estabelecido na condicionante 2.5 e

protocolado por meio do Relatório Anual de acompanhamento do atendimento das

Condicionantes Ambientais da 1a Renovação da Licença de Operação n° 291/2002.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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S Programa de Monitoramento Sismológico

Apresentar relatório sobre situação do programa, contratação e instalação das

estações e início do monitoramento sismológico ou previsão de início, caso o

monitoramento ainda não tenha sido iniciado.

Através do Relatório Anual de acompanhamento do atendimento das Condicionantes

Ambientais da 1a Renovação da Licença de Operação n° 291/2002 e andamento dos

Programas Ambientais (ref.2014), protocolado em 30 de abril de 2015, a UHE Itapebi

informou a contratação da empresa WW Consultoria para a locação das estações

sismológicas. A WW Consultoria executará o Monitoramento Sismológico até 2016.

Em relação aos dados históricos, a Itapebi está finalizando a contratação da

Universidade de Brasília - UnB para a elaboração de relatórios semestrais retroativos.

A previsão de entrega dos relatórios é de 4 (quatro) meses contados a partir da efetiva

contratação. Tão logo concluídos os trabalhos, a UHE Itapebi encaminhará os

relatórios finais ao IBAMA.

S Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Sugere-se que seja apresentado um novo relatório que contemple os resultados

obtidos no monitoramento de todos os piezômetros que estão sendo

monitorados pelo programa. Descreva ainda como está se dando a interrelação

deste programa com os demais programas desenvolvidos pela UHEItapebi.

Através do Relatório Anual de acompanhamento do atendimento das Condicionantes

Ambientais da 1a Renovação da Licença de Operação n° 291/2002 e andamento dos

Programas Ambientais (ref.2014), a UHE Itapebi enviou o relatório anual consolidado

contemplando todos os resultados obtidos.

s Programa de Educação Ambiental e Programa de Comunicação Social

Apresentar situação do processo de contratação de empresa para execução das

atividades e dar celeridade a execução desses programas. Apresentar em 30

dias a situação de desenvolvimento desse programa, informações sobre a

concessionária, a consultoria e os profissionais que implantarão cada um

desses programas e cronogramas detalhados suficientemente para que as

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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atividades possam ser vistoriadas pelo IBAMA. O inicio da implementação dos

programas deve estar claro.

Os Programas iniciaram em Agosto de 2014 com a empresa DBO. Todas as ações

foram apresentadas no Relatório Anual de acompanhamento do atendimento das

Condicionantes Ambientais da 1a Renovação da Licença de Operação n° 291/2002 e

andamento dos Programas Ambientais (ref.2014), protocolado por meio do Oficio SMA

155/15 em 30 de Abril de 2015.

s Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da Divisa/MG

Sugere-se que a UHE Itapebi busque tratativas junto a FUNASA para obtenção

de um posicionamento sobre o Plano de Trabalho para "Implementação de

sistema de esgotamento sanitário no município Salto da Divisa, para atender aos

bairros Ipê, Cansanção e Nossa Senhora do Carmo.

Através do Oficio SMA 155/15, de 30 de Abril de 2015, a UHE Itapebi esclareceu que,

após entendimentos com o Prefeito de Salto da Divisa, Sr. Ronaldo Peixoto, a

companhia realizou um escopo de um Termo de Referência para a contratação de

uma empresa para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Salto

da Divisa. Atualmente o Termo de Referência se encontra para a análise e validação

da Prefeitura.

S Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da

Divisa/MG

Apresentarno prazo de 60 dias, os laudos técnicos referentes à execução das

avaliações, incluindo relatório de providências a serem tomadas. Ressalta-se

que os danos aos moradores da área diretamente atingida, proprietários ou

não, no recorte espacial constante no Ofício n° 02001.014871/2013-59

CGENE/IBAMA \devem ser devidamente reparados conforme as medidas de

reparação apresentadas na Nota Técnica n° 02001.000817/2014-15

COHID/IBAMA.

Através do Relatório Anual de acompanhamento do atendimento das Condicionantes

Ambientais da 1a Renovação da Licença de Operação n° 291/2002, a UHE Itapebi

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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informou a esse IBAMA todas as dificuldades enfrentadas pela companhia para a
execução do programa de monitoramento e, ainda, a adoção de nova abordagem
para realização de vistoria dos imóveis locais.
Nesta oportunidade da UHE Itapebi identificou 4 (quatro) imóveis com risco iminente
de desabamento e adotou todas as medidas necessárias para viabilizar a reaiocação
dos moradores. Conforme relatado, através do Oficio SMA 162/12, foi possível a
reaiocação de um morador (Dona Enedina Alves Silva, residente na Rua Áureo
Oliveira, 322, Bairro Barro Preto, Município de Salto da Divisa - MG). Além da
reaiocação da Dona Enedina, a UHE Itapebi assumiu o aluguel da Dona Maria
Senhora. Por fim, a UHE Itapebi informou que outros moradores se recusam a deixar
os imóveis condicionam sua saída do imóvel à construção e doação de nova moradia
em local próximo. Diante desse cenário, a UHE Itapebi notificou a Prefeitura de Salto
da Divisa para auxílio na reaiocação dos moradores e interdição imediata dos
imóveis, de forma a evitar, da mesma forma, que terceiros ingressem nas

edificações. Na mesma oportunidade, a UHE Itapebi apresentou a esse IBAMA os
laudos e documentos produzidos pela companhia até abril/2015 e apontou as ações

previstas para o desenvolvimento do programa.

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

Atenciosamente,

ode Assis Diniz Carvalho^iíni
Gerente de Meio Ambiente

Q^Wl

JFran mor FredericQ^y§râ( |̂o Amaral
Coordenador da EneroJamifeBolca
COHID/CQÊN&DILIC/IBAMA

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

SMA/MG
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ANEXO 1

MAPA COTA 111 (Meio Digital)

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

MAPA GERAL 1:10.000 (Meio Digital)

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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ANEXO 3

COTA 111 (Impresso / Meio Digital)

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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



anií

4''
t?•'-'-••



(

Smt'

f neoenew &'££?%. SãÜ^gi
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE LEVANTMENTO TOPOGRÁFICO

(NBR-13.133)

LOCAÇÃO DA COTA 111

ORIGEM: Municípios de Itapebi-BA, Itagimirim-BA, Itarantim-BA e Salto da Divisa-MG.

CONTRATANTE: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA

CONTRATADA: SATELLITE TOPOGRAFIA LTDA.
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1. OBJETO

Locação da Cota 111 no entorno do reservatório do Rio Jequitinhonha onde está

localizada a barragem de Itapebi, com estaqueamento a cada 20 (vinte) metros e

implantação de marcos de concreto a cada 500 (quinhentos) metros e em limites entre

proprietários.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

Para dar início ao levantamento, foram materializados e rastreados marcos

topográficos (bases) que serviram como apoio para a locação dos pontos ao longo da

cota 111. Para o levantamento foram materializados marcos topográficos (bases) a

partir da Rede Geodésica Brasileira (RBMC), que serviu de apoio para a locação dos

pontos da cota 111. Todas as bases foram implantadas em locais adequados, livres

da ação de remobilização, de influências pela ação de tráfego de veículos e/ou

transeuntes. (Ver a foto 1). Foi utilizada como referência a régua linimétrica, que está

instalada próximo ao eixo da barragem e a partir dela instalou-se uma segunda régua

nas proximidades do cais da orla do Salto da Divisa - MG. (Ver Foto 2)

Para a obtenção das altitudes das bases, realizou-se o nivelamento e

contranivelamento geométrico, levando- se sempre em consideração o nível d'água

usando como referência a leitura da régua linimétrica instalada próximo ao eixo da

barragem. (Ver foto 3)

Rua Presidente Kennedy, 335 - Centro - Eunápofis BA
Tel.: (73) 3281-5712/Site: www.isatellite.com.br
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Foto 1 - Foto da Base D6N-SAT-0062 Foto 2 - Régua Linimétrica

Foto 3 - Nivelamento Geométrico

Rua Presidente Kennedy, 335 - Centro - Eunápolis BA
Tel.: (73)3281-5712/ Site: www.isatellite.com.br
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A locação foi feita a cada vinte metros partindo da Cidade do Saldo da Divisa - MG e

foi materializada com estacas de madeira, para melhor visualização da cota 111. A

cada quinhentos metros implantou-se um marco de concreto, o qual segue o padrão

do INCRA, onde suas precisões estão em conformidades com a lei 10.267. A

demarcação das divisas existentes na cota 111, também foi definida com marco de

concreto onde existia o cruzamento da mesma.

3. LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Municípios de Itapebi-BA, Itagimirim-BA, Itarantim-BA e Salto da Divisa-MG, partindo

da cidade do Salto da Divisa - MG até a barragem localizada na cidade de Itapebi -

MG.

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início das atividades de campo: 06/02/2013

Data de finalização dos trabalhos de campo: 25/10/2013

Entrega dos relatórios: 31/10/2013

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

Através da contratação da empresa Satellite Topografia LTDA pela empresa Itapebi

Geração de Energia, realizou-se os seguintes serviços de topografia:

a) Implantação de marcos de referência (bases) na área do barramento do tipo

tronco piramidal de concreto medindo 12 cm de base, 60 cm de altura e 8 cm

de topo com chapa metálica descrito o nome do marco e é protegido por lei.

Para sua identificação foi anexada uma plaqueta metálica em seu topo (Foto 4);

b) Implantação de marcos nos limites e a cada 500 m. (Foto 5), seguindo os

mesmos padrões do item a;

Página 5 de 9
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c) Processamento dos pontos e desenho do perímetro levantado;

d) Para todo o levantamento e processamento foi utilizado o DATUM Sirgas 2000.

Foto 4 - Base D6N-SAT-0060 Foto 5 - Marco de divisa D6N-M-G073 e cota 111

6. FOTOS DO SERVIÇO

Foto 7 - Marco da Cota 111

Foto 6 - Marco da Cota 111

Rua Presidente Kennedy, 335 - Centro - Eunápolis BA
Tel.: (73) 3281-5712/Site: www.isatellite.com.br
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7. EQUIPAMENTOS /VEÍCULOS

- Sistema GNSS TRIMBLE R6 (BASE E ROVER) com RTK composto de: 02

Receptores GPS Trimble R6 RTK Base e Rover. Receptor GPS com antena GPS

e rádio UHF totalmente integrados em uma única peça. Receptor GPS com 72

canais paralelos e nova tecnologia R-Track para rastreamento de GPS L1/CA/L2

com suporte para WASS e EGNOS, GLONASS L1/CA/L2. Totalmente selado, ã

prova de chuva, umidade e quedas de até 1 metro de altura. Tecnologia de

( transmissão de dados sem fio, Bluetooth™, integrada. Precisão pós-processada

(com portadora) horizontal de 5mm + 0,5ppm RMS e vertical de 5mm + 1 ppm.

Em levantamentos cinemáticos, 10mm + 1 ppm na horizontal e 20mm + 1 ppm na

vertical. Precisão pós-processada com código de 0,25m + 1ppm na horizontal e

0,50m + ippm na vertical. Taxa de atualização de 1, 2, 5 e lOHzselecionavel pelo

usuário. Fator de proteção IPX7 (suporta submersão a até 1m de profundidade) e

temperatura de operação de -40° à +65'C. Memória in terna de 11MB, com

capacida de de armazenamento de 302h de dados para pós-processamento

(rastreando 6 satélites em média e com taxa de gravação de 15s);

• Sistema GNSS HI-TARGET (BASE E ROVER) com RTK composto de:

02 Receptores GPS Hi-Target GNSS V30 Base e Rover, Receptor GPS com

antena GPS e rádio UHF totalmente integrados em uma única peça. Receptor

GPS com 220 canais paralelos e nova tecnologia Maxwell 6 da Trimble de alta

precisão de localização e alta performance para rastreamento de GPS L2C (EUA),

L5 e L1/L2 (Glonass Rússia. Totalmente selado, à prova de chuva, umidade e

quedas de até 1 metro de altura. Tecnologia de transmissão de dados sem fio,

Bluetooth™, integrada. Precisão pós-processada (com portadora) horizontal de

3mm + 0,5ppm RMS e vertical de 5mm + 1 ppm. Em levantamentos cinemáticos,

10mm + 1 ppm na horizontal e 20mm + 1 ppm na vertical. Precisão RTK 1 cm + 1

ppm Horizontal e 2 cm + 1 ppm Vertical. Taxa de atualização de 1, 2, 5 e 10Hz

selecionável pelo usuário. Fator de proteção IPX7 (suporta submersão a até 1m

de profundidade) e temperatura de operação de -40° à +65^3.

Página 7 de 9
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• 01 Computador Intel Core 17-3770, 3.4GHz, 8 GB RAM, Intel HD Graphics

(Processamento e cálculos);

• 02 Níveis automáticos (Nivelamento geométrico);

• 01 Máquina fotográfica (Fotografia dos marcos);

8. SOFTWARES

• Software Trimble Business Center, para Windows 8 para transferência, edição

gráfica e processamento de dados, gerenciamento dos dados, transferência de

dados, processamento de linha de base estático e cinemático teste de fechamento,

ajuste de redes, transformação de coordenadas e relatórios diversos;

• Software Autocad 2012;

• Software ArcGis 10;

• Software PROGRID - IBGE (transformação da coordenadas);

9. PRODUTOS FINAIS

• Shapes com localização dos marcos e estacas;

• Relatório técnico;

• Arquivos RINEX.

Rua Presidente Kennedy, 335 - Centro - Eunápolis BA
Tel.: (73) 3281-5712 / Site: www.isatellite.com.br
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10. EQUIPE TÉCNICA

Luiz Antônio Moraes dos Santos
Técnico Agrimensor
CREA-BA31.603/TD

Código INCRA: D6N

Fernando Cândido dos Santos
Topógrafo

Larissa Barreto Santos
Técnica em Agrimensura
CREA-BA 57.516/TD

Kleber Resende Rosa
(^ Topógrafo

Adão Carlos Rodrigues Martins
Auxiliar de Topografia

João Rodrigues dos Santos
Auxiliar de Topografia

Joel Ramos dos Santos
Auxiliar de Topografia

Damião Rodrigues de Souza
Auxiliar de Topografia

João Carlos Ferreira da Silva
Auxiliar de Topografia

Rua Presidente Kennedy, 335 - Centro - Eunápolis BA
Tel.: (73) 3281-5712 / Site: www.isatellite.com.br
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ANEXO 4

Modelos das Placas (Impresso / Meio Digital)

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3G andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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ANEXO 5

PRAD (Impresso / Meio Digital)

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA)

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas da

UHE Itapebi

Maio de 2015
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Programa de Recuperação de Áreas Degradadas da UHE

Itapebi

1. JUSTIFICATIVA

Com o enchimento do reservatório, entre 2002 e 2003, foram formadas 17 ilhas

provenientes de porções de terras remanescentes das fazendas adquiridas pela Itapebi.

Após a estabilização do reservatório, as ilhas foram ocupadas irregularmente por

membros da população de Salto da Divisa/MG que passaram a cultivar e construir

barracas e até mesmo casas.

Diante do exposto, foi elaborado o Programa de Monitoramento das Ilhas e APPs

(2013) com o objetivo de estabelecer critérios e orientações para coibir irregularidades

do ponto de vista legal e ambiental nas ilhas e APP.

Desta forma, adotando-se medida complementar ao Programa de Monitoramento das

Ilhas e APPs, a execução deste PRAD converge para preservação dos fragmentos

existente e também para o desenvolvimento de vegetação natural nas ilhas do

reservatório.

2. OBJETIVO GERAL E ESPECIFICO

O objetivo geral desse programa é definir as principais ações a serem adotadas visando

o estabelecimento de vegetação nas ilhas, a recuperação das atividades biológicas no

solo, impedir o carreamento de sólidos, o surgimento de processo erosivos,

contribuindo assim para a melhoria da qualidade ambiental nessas ilhas.

Objetivos específicos

Contribuir para a restituição da
vegetação nas ilhas, de forma que, ao

final, aproximem-se ao máximo de
uma condição não degradada.

Metas

Promover a instalação
dos módulos de

restauração em 100 %

das ilhas destinadas a

nudeação.

Verificar a efetividade

do processo de
regeneração nas ilhas
destinadas para este

fim.

Indicadores

Número de módulos de

restauração instalado nas
ilhas

Percentual de cobertura

vegetal a área de cada
ilha.

Número de indícios de

fatores degradantes (
fogo, processos erosivos)

J
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Colaborar com a conservação,
proteção e sustentabilidade da fauna
local;

Promover a estabilização dos terrenos
frente aos processos da dinâmica
superficial;

Verificar a presença ou
ausência de sinais (fezes
de aves, pegadas, tocas,

ninhos, insetos,

aracnídeos, anfíbios e

outros)

Estabilizar 100% da

camada superficial do
solo para evitara
instalação/ou

aceleração de processo
erosivos

Número de indícios da

ocorrência de fauna

Número de processos
erosivos identificados

("O

3. PUBLICO-ALVO

Os públicos alvos deste programa são a ITAPEBI como empreendedor, IBAMA como

órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento e principalmente

a comunidade do entorno do reservatório, proprietários das fazendas, pescadores e

demais utilitários do reservatório.

4. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Segundo o Relatório de Inspeção no Reservatório da UHE Itapebi (2011), existem 17

ilhas no reservatório da UHE e dessas ilhas, 5 possuem vegetação arbórea em estágio

inicial de sucessão ecológica, 10 estão dominadas por gramíneas e culturas e algumas

árvores isoladas, e 2 contem árvores que foram plantadas pela usina.

Nas ilhas que apresentam um alto potencial de regeneração natural não ocorrerá

trabalhos de nucleação, sendo então sujeitas ao monitoramento da regeneração.

Já nas ilhas que apresentam um baixo potencial de se restabelecer um ecossistema,

necessitando de uma intervenção para que as mesmas retornem mais rapidamente a

uma condição não degradada serão adotadas técnicas de nucleação.

a) NUCLEAÇÃO (ILHAS DE DIVERSIDADE)

A nucleação consiste em um conjunto de técnicas que catalisam o processo sucessional

de uma área ao atrair espécies dispersoras de sementes para o local. As ações

nucleadoras geralmente são direcionadas para as aves e os morcegos, grupos que

lf)U
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possuem grande capacidade de locomoção, o que teoricamente os permite, por

exemplo, habitar diversos fragmentos de vegetação natural no entorno da área em

recuperação (e com isso trazer sementes desses locais para a área em enfoque).

Algumas ações também são executadas com o intuito de atrair animais terrestres como

pequenos mamíferos e répteis. O maioraporte de frutos e sementes da região ao redor

resultante da alta taxa de visitação da área por esses indivíduos dispersores irá

possibilitara colonização da área alvo por indivíduos naturais mais rapidamente.

A partir de Reis et ai. (2003), seguem algumas ações capazes de promover a nucleação;

• Poleiros: São estruturas utilizadas por espécies voadoras para o pouso. Podem

ser naturais, como árvores (mortas ou vivas) ou artificiais, como, por exemplo,

quatro postes de madeiras com fios de arame interligando-os (o design do

poleiro artificial pode ser variado, mas deve sempre atender ao propósito de

pouso de aves e morcegos). O plantio de lianas nativas nos poleiros contribuí

para a maior atratividade de animais da região. No caso de presença de

espécies exóticas arbustivo-arbóreas que deveriam ser removidas da área,

recomenda-se o seu anelamento (corte circular ao redor do tronco do indivíduo

que interrompe o fluxo de seiva e resulta na sua morte, também chamado de

morte em pé), o que a torna um poleiro natural.

• Espécies nucleadoras: São espécies frutíferas nativas plantadas agrupadamente

que exercerão a função de atrair animais dispersores de sementes. Deve-se

plantar espécies da região que sejam utilizadas pela fauna como fonte de

recursos (flores, frutos, sementes, etc). Dessa forma, além de servir como

poleiro para as espécies voadoras, essas árvores aumentarão o transito dessas

espécies no local, aumentando o aporte de propágulos vegetais.

• Leiras de resíduos florestais: Com essa técnica visa-se, ao empilhar galhos,

folhas e outros resíduos florestais, criar microhabitats para, principalmente, a

fauna terrestre (pequenos mamíferos, lagartos, etc.) e morcegos. Seguindo a

lógica das ações apresentadas anteriormente, ao fornecer abrigo para essas

espécies, estabelece-se um fluxo regular da fauna no local, que se torna

residente e promove o aporte de propágulos vegetais de áreas vegetadas do

entorno.

--&*/
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Transferência de serrapilheira: Para esta ação, deve-se delimitar pequenas

unidades de área dentro do fragmento de vegetação em melhor estado de

conservação da região do entorno das ilhas para se retirar camadas superficiais

do horizonte orgânico do solo, serrapilheira mais os primeiros 20 centímetros

de solo, (quadrados de 2 x 2 metros, por exemplo) que deverão ser

transportadas e incorporadas no solo das ilhas. É importante que ambas as
áreas (fonte e receptora de solo superficial e serrapilheira) pertençam à mesma

tipologia fitofisionômica para que os indivíduos regenerantes que surgirão a

partir do banco de sementes encontrem condições favoráveis ao seu

desenvolvimento.

Transposição de chuva de sementes: Uma das formas de garantir o

abastecimento de sementes durante todo o ano e de forma diversificada é a

colocação de coletores de sementes permanentes dentro de comunidades

vegetacionais estabilizadas. Estes coletores distribuídos em comunidades

vizinhas, em distintos níveis de sucessão primária e secundária, captam parte da

chuva de sementes nestes ambientes, propiciando uma diversidade de formas

de vida, de espécies e de variabilidade genética dentro de cada uma das

espécies. O material captado nos coletores pode ir para canteiros de semeadura

indireta (sementeiras) ou ser semeado diretamente no campo, onde formará

pequenos núcleos com folhas e sementes dentro das áreas degradadas.

5. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas das Ilhas do Reservatório da UHE
Itapebi possui inter-relação com os seguintes programas: Monitoramento e

Conservação das Ilhas e APPs e Monitoramento e Contenção de Processos Erosivos.

Deve ter relação com o programa de comunicação social e educação ambiental

também.

6. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

Licença de Operação n° 291/2002 - Ia Renovação - Ia Retificação - referente ao

processo n°. 02001.000333/1997-04 - IBAMA.
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Parecer IBAMA n° 02001,000044/2013-88

Instrução Normativa IBAMA, n° 4, de 13 de abril de 2011: Estabelecer procedimentos

para elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD ou Área

Alterada.

Resolução CONAMA n° 302, de 20 de março de 2002: Dispõe sobre os parâmetros,

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o
regime de uso do entorno.

Resolução CONAMA n° 429, de 28 de fevereiro de 2011: Dispõe sobre a metodologia

de recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APPs.

7. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Para a execução deste programa serão seguidas as etapas a seguir:

• Desocupação das ilhas no âmbito do Programa de Monitoramento das Ilhas e

APPs;

• Elaboração de material cartográfico com a quantificação da área disponível para

a instalação de módulos de restauração;

• Instalação de coletores de serrapilheira e sementes no interior de fragmentos

preservados no interior do reservatório;

• Transferência de serrapilheira de fragmentos preservados no interior do

reservatório;

• Instalação dos módulos de restauração contendo: (i) poleiros artificiais; (ii) Leiras

de resíduos florestais provenientes da remoção de espécies exóticas no interior

das ilhas; (iii) serrapilheira e sementes de outros fragmentos.

8. RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários à execução deste programa serão definidos quando da

elaboração do Plano de trabalho da empresa contratada.

i
i
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10. ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO

O acompanhamento do Programa será realizado por meio de vistorias anuais para

avaliação da evolução dos módulos de restauração e avaliação do programa conforme

indicadores estabelecidos. Este deverá ocorrer por um período de 3 anos, conforme

Instrução Normativa - IBAMA, n° 4 de 2011.

11. RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Todas as atividades previstas serão implementadas pela UHE Itapebi. Será priorizada a

contratação de mão de obra local para a elaboração do PRAD.

12. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A Itapebi Geração de Energia S.A será a responsável técnica para a execução dos

serviços.

13. BIBLIOGRAFIA

REIS, A.; BECHARA, F.C.; ESPÍNDOLA, M.B.; VIEIRA, N.K.; SOUZA, L.L 2003. Restauração

de áreas degradadas: a nucleação como base para incrementar os processos

sucessionais. Natureza & Conservação 1 (1), p. 28-36, 85-92.
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Rio de Janeiro, 5 de maio de 2011

Ao Senhor

Adriano Rafael Arrepia de Queiroz
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

Referência: Atendimento aos ofícios n° 116/2010, 184/2010 e 17/2011

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao processo 0201.000333/97-04, que trata da renovação da Licença de

Operação 291/2002 (UHE ITAPEBI), objeto dos Ofícios 116/2010, 184/2010 e 17/2011

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA. Nesse sentido, de pronto esclarecemos que não obstante ao

quanto consignado na Carta SRMA 042/11, de 18 de março de 2011, antecipamo-nos à

reunião mencionada na referida missiva, a fim de acelerar a análise e conclusão do

processo de licenciamento em tramitação nesse eminente Órgão.

Para tanto, apresentamos os esclarecimentos a cada um dos questionamentos constantes

do Ofício 184/2010 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, fazendo remissão ao pertinente Anexo

que comprova o seu atendimento.

Item 1: Em complementacão ao oficio n. 116/2010- COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 23
de julho de 2007, solicitamos o envio de mapa atualizado (escala 1 :10.000), na forma
digital e impressa, se possível georeferenciado, feito com base em imagem de
satélite, constando:

a) Áreas que sofreram processo de recomposição, restauração, recuperação,
enriquecimento, ou outras formas de recomposição, identificando o tipo de
intervenção que foi feita (plantio agroflorestal, enriquecimento, plantio de
mudas nativas, isolamento) com pontos de georeferenciamento para cada
uma delas;

b) Delimitação da Área de Influência Direta (AID);
c) Delimitação da Área de Influencia Indireta (Ali);
d) Delimitações das Áreas de Preservação Permanente (APP) já adquiridas pela

empresa e/ou a serem adquiridas.
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Em atendimento ao item "a", apresentamos no Anexo I o mapa solicitado constando as

áreas que sofreram processo de recomposição florestal.

Com relação aos itens "b" e "c", apresentamos 03 mapas constantes dos Anexos II e III,

com a delimitação da Área de Influência Direta - AID e da Área de Influência Indireta - Ali do

empreendimento. Ressaltamos que os referidos mapas são parte integrante do Estudo de

Impacto Ambiental da UHE ITAPEBI (EIA).

Quanto ao item "d", ressaltamos que a discussão da Área de Preservação Permanente da

UHE ITAPEBI, tem como marco inicial o Parecer 153/99, de 14 de setembro de 1999, o qual

^"" subsidiou a emissão da LI 78/99. No item 4.3.3, desse Parecer, no âmbito do Subprojeto de
Recuperação Vegetativa das Margens do Reservatório, a análise do IBAMA considerou que

da área de proteção, o empreendedor era obrigado a adquirir 03 metros acima do nível

máximo do reservatório, ou seja, da cota 110 a cota 113. O Subprojeto de Recuperação

Vegetativa das Margens do Reservatório une metodologias de Agrosivicultura com

recuperação de áreas através do modelo de implantação de unidades de manejo Multiuso.

com um mosaico de unidades ao longo do reservatório.

No referido Parecer, o IBAMA entende como imprescindível a execução do Plano Diretor do

Reservatório, o qual faz parte da condicionante 2.2, da LI 78/99. O Plano Diretor foi

apresentado em 1o de abril de 2002, anexo do ofício ITP-IBA-014/2002.

^ Por sua vez, a análise do Plano Diretor apresentado consta do Parecer 321/2002, o qual
subsidiou a emissão da LO 291/02. Neste documento, a Zona de Proteção Permanente,

corresponde a uma faixa mínima de 30 metros no entorno do reservatório, podendo

estender em larguras maiores nos locais onde forem identificadas fragilidade ambiental ou

presença de vegetação, favorecendo a integridade ambiental, redução da fragmentação

florestal e preservação de nascentes. Ressaltamos que neste Parecer, o IBAMA considerou

o Plano Diretor condizente com o que rege a Resolução CONAMA n° 302/2002.

Dentro desse cenário, a faixa de APP proposta pelo Plano Diretor vem sendo trabalhada

junto aos proprirtários dentro de um processo de negociação para a implantação das

unidades de manejo de Multiuso, conforme, repita-se, aprovado no PBA. Esta área

corresponde a uma faixa mínima, da cota 110 a 113 metros de mata nativa e o restante com
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espécies potenciais para atividades econômicas (cacau, piaçava e outros). A ITAPEBI vem

envidando todos os esforços no sentido de avançar no processo de negociação, a fim de

adquirir as terras das propriedades que não obtiverem sucesso para a implantação da

unidade de manejo Multiuso.

Nesta oportunidade, apresentamos no Anexo IV, o mapa com a delimitação da Área de

Preservação Permanente da UHE ITAPEBI, de acordo com as premissas estabelecidas no

Piano Diretor deste empreendimento, indicando as áreas já adquiridas.

2. Justificar o porquê da não utilização da espécie canela-sassafrás (Ocotea pretiosa),
conforme previsto na condicionante 2.12 da LO n. 291/2002, nos programas de
restauração florestal implementados peta empresa.

O plantio da espécie Ocotea pretiosa (canela-sassafrás) foi realizado na Fazenda Conjunto

de São Francisco de Paula e Santana (154 mudas) e na Fazenda Araçazeiro (350 mudas),

conforme comprovado nos Relatórios do Anexo V da presente correspondência.

O pequeno número de indivíduos plantados desta espécie se deve ao fato da

disponibilidade no Viveiro de Produção de Mudas da ITAPEBI, realizado com base nas

sementes obtidas no resgate da flora realizado no período de supressão da vegetação da

bacia de acumulação do reservatório. Além disso, as empresas contratadas pela ITAPEBI

para realizar o plantio tiveram extrema dificuldade de encontrar mudas desta espécie para

aquisição.

í^, Outro ponto a ser levado em consideração refere-se às características da própria Ocotea
pretiosa, que segundo CARVALHO (1994), "tentativas de reflorestamentos contendo

indivíduos desta espécie em campo aberto não foram bem sucedidas. Este fato se atribui ao

grupo ecológico da Ocotea pretiosa o qual sua regeneração ocorre naturalmente em floresta

secundária tardia a clímax onde ocorre elevada umidade e sombreamento".

Vale salientar que outras espécies do mesmo grupo ecológico da Ocotea pretiosa foram

plantadas nas áreas, com intuito de manter as proporções entre espécies pioneiras,

secundárias e climáxicas, previamente estabelecidas no programa de recomposição.

Destarte, é preciso avançar na análise quanto à manutenção dessa obrigação ambiental

específica, dada a própria ausência da espécie cujo plantio se requer. Para tanto, a ITAPEBI

mantém-se à inteira disposição.
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3.1 Termo de Referência definitivo do Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) com os ajustes discutidos na reunião
de 28/11/2008 entre o IBAMA e representantes do Empreendedor;

A UHE ITAPEBI já possui um Plano Diretor protocolado no IBAMA em 1o de abril de 2002

através da correspondência 1TP-IBA-014/2002. O Parecer Técnico n° 321/2002 emitido por

este IBAMA que subsidiou a emissão da LO 291/2002 considerou o Plano Diretor

apresentado condizente com o que rege a resolução CONAMA n° 302/2002 e sugere

apenas algumas complementações as quais foram estabelecidas na condicionante 2.3 da

LO da seguinte forma:

"Incorporar ao Plano Diretor os seguintes Itens:

• Não permissão da implantação de praias no reservatório

• Mancha de floresta de caducifólia degradada, bem como as áreas próximas

ao Córrego dos Guandos e a ilha Marau.

• A aprovação do plano ambiental de conservação e uso do entorno dos

reservatórios artificiais deverá ser precedida da realização de consulta pública

ob pena de nulidade do ato administrativo, na forma da Resolução CONAMA

n° 09, de 3 de dezembro de 198, naquilo que for aplicável, informando-se ao

Ministério Público com antecedência de trinta dias da respectiva data."

Em atendimento ao que fora requerido nos dois primeiros subitens, foi elaborado relatório

complementar ao Plano Diretor, o qual foi protocolado no IBAMA através da

correspondência ITP-lBA-028/2003. Em relação ao terceiro subitem informamos que à

época de elaboração do Plano Diretor foram realizadas consultas públicas nos quatro

municípios diretamente afetados pelo empreendimento, conforme apresentado no Relatório

de Consultas Públicas, também em anexo da correspondência ITP-IBA-028/2003.

Diante deste cenário, solicitamos deste IBAMA que desconsidera a solicitação de Termo de

Referência para a contratação de PACUERA, pois através do Plano Diretor já foi elaborado

o zoneamento ambiental da UHE ITAPEBI com objetivo de ordenar a ocupação das áreas

urbana e rural do entorno do reservatório.
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3.2 Cópias dos relatórios ITP- IBA- 024/04, ITP- IBA- 028/04, ITP- IBA- 029/05, ITP-IBA-
032/05, em meio impresso e digital;

Seguem no Anexo VI as cópias solicitadas dos seguintes relatórios:

- ITP- IBA- 024/04: Informe da Quarta Campanha do Monitoramento dos Grupos de

Guigó (Callicebus Melanochir) que habitam a área de Influência da Hidrelétrica

ITAPEBl

- ITP- IBA- 028/04: Relatório da Quarta Campanha de Monitoramento da Fauna da
Área de Influência do Reservatório da Barragem de ITAPEBI

- ITP- IBA- 029/05: Relatório Final dos Grupos de Guigó (Callicebus Melanochir) da
Área de Influência da UHE ITAPEBI

- ITP-IBA- 032/05: Relatório da Quinta Campanha / Relatório Final do Monitoramento
da Fauna da Área de Influência do Reservatório da Barragem de ITAPEBI

3.3 Relatório de atendimento de condicionantes para renovação de Licença de
operação da UHE ITAPEBI (anexo do oficio ITP-IBA-024/06), que solicita renovação da
LO n. 291/02, e suas atualizações, em meio impresso e digital.

Encaminhamos por meio do Anexo VII o Relatório de Avaliação Ambiental da UHE ITAPEBl

atualizado em via impressa e em meio digital.

Neste cenário, esperamos ter atendido às solicitações deste Instituto, de forma a dar

andamento na renovação da Licença de Operação da UHE ITAPEBI.

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

em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Documentos Anexos:

Anexo I Mapa com as áreas que sofreram processo de recomposição, restauração,

recuperação, enriquecimento, ou outras formas de recomposição

Anexo II Mapas com a Delimitação da Área de Influência Direta

Anexo III Mapa com a delimitação da Área de Influência Indireta

Anexo IV Mapa com a Delimitação da Área de Presevação Permanente

Anexo V Relatórios de Plantio

Anexo VI Relatórios ITP- IBA- 024/04, ITP- IBA- 028/04, ITP- IBA- 029/05, ITP-IBA- 032/05,..
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Anexo VII Relatório de Avaliação Ambiental da UHE ITAPEBl

Atenciosamente

•áe-vcwvÉ^v.-r/w-fe ftíLü-eL^r
Solange Maria Pinto Ribeiro

Diretora de Regulação

Endereço para correspondência:
Praia do Flamengo, 78 3° andar
Rio de Janeiro - RJ

Cep: 22.210-904
Tel: (21) 3235-2800
e-mail: hnunes@neoenerqia.com

Contato: Hugo Nunes
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação de Energia Hidrelétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasüia - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596

www.ibama.gov.br

OF 02001.007258/2015-47 COHID/IBAMA

Brasília, 06 de julho de 2015.

Ao Senhor

Francisco de Assis Diniz Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO, ne78, 3" andar
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Encaminha do Relatório de vistoria, Nota técnica 02001001060/2015-50
COHID/IBAMA, ao empreendimento UHE Itapebi

Senhor Gerente

1. Encaminho o Relatório referente à vistoria técinca à Usina Hidrelétrica (UHE)
Itapebi, Nota técnica 02001001060/2015-50 COHID/IBAMA para conhecimento e
providências.

2. Diante das observações realizadas pela equipe técnica, solicitamos que a
Itapebi Geração de Energia encaminhe ao Ibama:

a. laudo técnico e manifestação sobre as medidas a serem tomadas para reparação aos
moradores, da área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial
constante no Ofício 02001.014871/2013-59 Cgene/Ibama, bem como documento
comprobatório da apresentação das modalidades de tratamento aos atingidos, em
prazo máximo de 30 dias;

b. relatórios de acompanhamento das ações executadas referente às casas com
patogenias geotécnicas em freqüência trimestral. Para mitigação dos danos deverão
ser observadas as recomendações do Parecer 02001.000259/2015-61 Cohid/Ibama;

c. relatório trimestral de acompanhamento das reuniões realizadas com cada grupo de
atingidos, descrevendo as deliberações e desdobramentos;

d. laudos laboratoriais, em prazo de 90 dias, de centro de referência em ictiopatologia,
investigando a causa mortis de espécimes mortos ou agonizantes de peixes a serem
coletados na área de influência direta da UHE;

IBAMA ~~ ~ pag. 1/2 " " 6/07/2015-14:59
/
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação de Energia Hidrelétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cs. Postal n« 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 -1596

www.ibama.gov.br

e. avaliação das causas da proliferação excessiva e acúmulo de macrófitas na região
do córrego Cotinguiba e proposta de ações para mitigação desse impacto ambienta
na área do reservatório; e

f. levantamento dos focos erosivos existentes no reservatório e proposta de medidas
para contê-los, em prazo de 90 dias,

3- Por fim, solicitamos que sejam inseridos pontos de monitoramento de
qualidade água, próximo ao local de entrada do chorume proveniente do lixào, a montante
e a jusante deste no rio Jequitinhonha e apresente avaliação sobre a alteração f <-,
parâmetros de qualidade da água. """^

Atenciosamente,

FREDERICÔ-QUESRCGA DO AMARAL
Coordenador da COHID/IBAMA

IBAMA pag.2/2 6/07/2015-14:53
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

NOT. TEC. 02001.001060/2015-50 COHID/IBAMA

Brasília, 09 de junho de 2015

Assunto: Relato de vistoria ao empreendimento UHE Itapebi, realizada no período 30 de
março a 2 de abril de 2015 dias 18 a 22 de novembro de 2014.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Vistoria técnica - UHE Itapebi

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar as observações e considerações da vistoria técnica
realizada no período de 30 de março a 2 de abril de 2015, na área de influência da UHE Itapebi, em
operação no rio Jequitinhonha na divisa entre os estados Minas Gerais e Bahia, municípios de Salto da
Divisa e Itapebi respectivamente.

Vistoria

30/3 (Segunda-feira)

Deslocamento da equipe do Ibama de Brasília até Porto Seguro, via aérea. Em seguida, a equipe se
deslocou em veículo disponibilizado pelo empreendedor até o município de Eunápolis-BA, onde se
instalou durante o período de vistoria.

Chegada à cidade de Eunápolis e reunião dos analistas ambientais do Ibama com os técnicos da UHE
Itapebi para determinar o roteiro e logística da vistoria, horários de saída do hotel e destinos planejados.
Em seguida, representantes da UHE Itapebi fizeram uma apresentação sobre a hidrelétrica.

31/3 (Terça-feira)

A equipe do Ibama e representantes da UHE Itapebi deslocaram-se até Salto da Divisa. Nesse município
a equipe passou pelo Bairro Vila União que foi construído pela Itapebi para reaiocação de algumas
famílias na época de implantação do empreendimento. Depois, dirigiram-se até o Bairro Preto, visitando
as estruturas construídas pelo empreendedor para as lavadeiras (Fotos 1 a 4) e pescadores (Fotos 5 a 7).

A estrutura construída para as lavadeiras nunca foi utilizada, das razões relatadas por uma delas seria a
inadequação dos tanques.Destaca-se ainda a preocupação com as estruturas sem funcionalidade e
abandonadas, que estão servindo de ponto para usuários de drogas.

Partindo dessas estruturas os técnicos fizeram uma caminhada pela área com maior número de casas
rachadas com sua estrutura comprometida. Durante esse percurso, foram visitadas três das quatro casas
classificadas como de risco estrutural alto, de acordo com vistoria prévia realizada pelo empreendedor e
mencionada no documento ITP15-002-FPS.

A primeira casa visitada está alugada para uma família constituída por nove pessoas. Apresenta muitas
rachaduras nas paredes e no piso (Fotos 8 a 14). A moradora afirmou que já colocou cimento em
algumas rachaduras, mas que essa medida não impede o reaparecimento de novas rachaduras no mesmo
local. A UHE Itapebi propôs a reaiocação da família para uma casa alugada custeada pelo
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empreendimento, no entanto, a moradora se nega a sair porque quer garantias de que ganhará uma casa.
A atual moradora relatou que muitas vezes durante a noite acorda com as paredes "estralando" e com

receio de que a casa desabe vai se abrigar no alpendre da casa vizinha.

Durante trajeto pela área de influência do reservatório, a equipe observou a presença de remendos de
cimento nas casas, chamados "gatos", muito comum na área (Fotos 15 e 16). A segunda casa com alto
comprometimento na estrutura que foi visitada estava vazia, as duas senhoras moradoras tinham sido
realocadas para unia casa de aluguel na noite anterior a vistoria do Ibama (Fotos 17 a 22).

A terceira casa, também vazia, era de uma senhora que foi transferida pelo filho que após uma das
paredes da cozinha cair alugou uma casa para sua mãe cora medo de que a casa desabasse (Fotos 23 a
29). De acordo com técnicos da Itapebi o aluguel foi assumido, recentemente, pelo empreendedor.

A equipe do Ibama reitera entendimento encaminhado no Ofício 02001.003602/2015-29 Cohid/Ibama

sobre a necessidade de encaminhamento pela Itapebi de laudo técnico e manifestação sobre as medidas
a serem tomadas e documento comprobatório da apresentação das modalidades de reparação aos
moradores da área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial constante no Ofício
02001.014871/2013-59 Cgene/Ibama. Além disso, solicita-se o envio trimestral de relatórios de
acompanhamento das ações executadas.

Reiteramos o entendimento apresentado na NT 02001.000817/2014-15 Cohid/Ibama e Parecer
02001.007444/2013-14 Cohid/Ibama, de que o laudo técnico apresentado pelo empreendedor traz
elementos que demonstram a responsabilidade administrativa do empreendimento quanto aos danos às
moradias. Diante disso, o laudo elaborado pelo empreendedor deverá trazer informações que possibilite
determinar qual a melhor forma de reparação a cada caso. Deverão ser seguidas as recomendações do
Parecer 02001.000259/2015-61 Cohid/Ibama. Ressalta-se ainda que a morosidade na apresentação
dessas medidas pode ser objeto de sanções administrativas.

A equipe caminhou até a área onde o córrego Lava-pés foi canalizado podendo observar nas
proximidades as estruturas construídas para urbanização do município na época da construção da
hidrelétrica, como quadra de esportes e praça, além de campo de futebol recentemente construído pelo
governo municipal (Fotos 30 e 31).

A equipe passou por uma residência no bairro Cansanção que possui muitas rachaduras (Fotos 32 a 35),
de acordo com a técnica da Itapebi essa casa não está na faixa dos 100 metros apesar de encontrar-se
as margens do reservatório. A equipe do Ibama solicita que seja averiguada a existência de influência do
empreendimento na estrutura dessa residência.

Posteriormente a equipe seguiu até um ponto à montante da área de remanso do reservatório, no local
havia algumas pessoas realizando extração manual de areia (Fotos 36 e 37).

Em seguida a equipe do Ibama e representantes da UHE Itapebi foram conversar com o representante
do GADDH, que está contribuindo na negociação entre a UHE Itapebi e os atingidos das casas rachadas
para resolução dessa questão. Conforme informações repassadas pelos técnicos da UHE Itapebi, o apoio
do representante do GADDH esta sendo fundamental para melhoria do relacionamento da empresa com
os moradores das casas danificadas.

O presidente fez uma contextualização desde a chegada da UHE Itapebi na região até a situação atual.
Relatou que houve mudança do projeto inicial de construção da hidrelétrica, que ocasionou no
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alagamento da Cachoeira do Tombo e também no aumento do número de atingidos, dentre os quais as
lavadeiras que inicialmente eram 17 e passou para cerca de 80.

Uma das 17 lavadeiras atingidas pelo empreendimento estava presente na reunião e falou sobre a
inadequação das lavanderias construídas pela UHE Itapebi, apresentando espaço, tanques e tábuas de
passar roupas pequenas e sem área de secagem de roupas, disse ainda que por essas razões as
lavadeiras se recusaram a utilizar o espaço.

A lavadeira atingida falou também da indenização recebida pelos pescadores e desassistência as
lavadeiras e disse que o grupo inicial das 17 lavadeiras é composto de pessoas que já não têm mais
condições de lavar roupas por serem idosas. A lavadeira pediu indenização pelo tempo sem trabalhar

f, desde a operação da usina.

A UHE Itapebi questionou o representante do GADDH se haveria possibilidade de marcar reuniões com
cada grupo de atingidos separadamente, das lavadeiras, pescadores, moradores das casas rachadas, no
intuito de negociar os conflitos atinentes a cada grupo, tendo o representante do GADDH sinalizado que
seria possível, assim ficou acertado que em outro momento iriam fazer essa articulação. A equipe do
Ibama solicita que as deliberações dessas reuniões sejam encaminhadas ao Ibama para conhecimento
assim como desdobramentos futuros.

A equipe do Ibama e os representantes da UHE Itapebi almoçaram em Salto da Divisa e depois seguiram
até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Salto da Divisa/MG (Fotos 38 e 39) de acordo com os
técnicos da Itapebi a ETE está funcionando e atende 40% dos domicílios da cidade, porém ainda há
muitas reclamações da população com relação às condições de saneamento ali existentes,

Na parte da tarde, a equipe percorreu o reservatório por via aquática para vistoriar a Área de
Preservação Permanente - APP no entorno do reservatório bem como o grau de conservação das
encostas e possíveis focos de erosão, pontos de monitoramento de ictiofauna e macrófitas. O roteiro
consistiu em percorrer o reservatório em toda a sua extensão ± (45km) do cais de Salto da Divisa/MG,
onde ficam as estruturas hoje abandonadas, construídas para as lavadeiras e pescadores, até o eixo do
barramento.

Quanto a ictiofauna foi observado durante o percurso a presença de um grande exemplar de carpa da
espécie conhecida popularmente como carpa cabeçagrande nome científico Aristichthys nobihs (Foto 40)
que é uma espécie de origem asiática e introduzida em várias bacias hidrográficas brasileiras. Este
exemplar foi encontrado morto em um local de pouca profundidade na margem direita do reservatório.

Esta espécie se alimenta predominantemente de fitoplâncton e zooplâncton que são separados da água
por um processo de filtração. Foi comentado pelos barqueiros que é muito comum encontrar exemplares

desta espécie mortos no reservatório, sendo necessário investigar a provável causa de morte desses

peixes em virtude da literatura cientifica citar que podem estar morrendo por contaminação de sua fonte

de alimentação com espécies de cianofícias produtoras de toxinas ou, contaminação crônica por

substâncias químicas ou mesmo por microorganismos patogênicos. Esta espécie pode estar funcionando

como bioindicadora da qualidade ambiental e da água do reservatório.

Foi comentado pela equipe técnica da UHE Itapebi que a empresa de mineração Grafite, que funciona no
município de Salto da Divisa nas proximidades do rio Jequitinhonha, a montante do remanso da UHE

^
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Itapebi. Esta empresa que explora rochas de mármore e granito estaria lançando efluentes na bacia do
Jequitinhonha que podem estar contaminados com metais pesados como chumbo e cádmio que são
altamente poluentes e em determinadas concentrações podem ser muitos prejudiciais a todos os
usuários dos recursos hídricos e também a toda a biota na bacia do rio Jequitinhonha inclusive no
próprio reservatório. Devido ao tempo exíguo não foi possível vistoriar o local onde a citada empresa
lança seus efluentes na bacia do rio Jequitinhonha sendo recomendável que a DIPRO envie Agentes
Ambientais Federais para fiscalizar as atividades da citada empresa e que tome as medidas
administrativas necessárias para corrigir essa possível irregularidade.

Pelo princípio da precaução solicita-se ao empreendedor que recolha exemplares mortos ou agonizantes
e envie para centros de referência em ictiopatologia para exames laboratoriais e diagnóstico da causa
mortis, remetendo os resultados para o Ibama.

No entorno do reservatório pode-se observar alguns trechos com fragmentos florestais, no entanto, há
predominância de áreas de pastagens, sendo observado em vários trechos a presença de bovinos

pastando nessas áreas. Também foi possível observar a revegetação feita pela UHE Itapebi para
recuperação da APP. Em alguns trechos foi plantada espécie de leguminosa nativa, seguindo orientação
do relatório de vistoria realizada no período de 29 de agosto a 2 de setembro de 2011 (Fotos 41 a 54).

Foi possível observar algumas das Ilhas formadas com o enchimento do reservatório, nas Ilhas 5 e 6
foram observadas estruturas provisórias de acampamento, no entanto, aparentemente faz algum tempo
que não circula pessoas nesses locais. Na ilha 7, objeto do termo de cessão para os pescadores,
observou-se as estruturas de um projeto de piscicultura em tanque rede, que aparentemente
encontra-se desativado. Destaca-se que ainda que não foram realizadas as ações previstas no programa
de áreas degradadas para manutenção das ilhas (Fotos 55 a 60), sugere-se que se adote as medidas
necessárias para que ações do programa sejam iniciadas.

A técnica da Itapebi mostrou os dois focos erosivos, nos quais foram realizadas ações para contenção,
tais como: enrocamento de pedras na base do talude, enriquecimento floristico, serviços mecanizados de
regularização da encosta reduzindo-a à declividade entre 25 a 35% (Fotos 61 a 64). No percurso
percorrido ainda foi possível observar a existência de alguns focos erosivos. Assim, é necessário que
seja feito o levantamento dos focos erosivos existentes e sejam apresentadas medidas para contê-los
(Fotos 65 e 66).

A APP do reservatório da UHE Itapebi encontra-se entre a faixa máxima operativa normal e máxima
maximorum, conforme a Lei nQ 12651/2012, durante a vistoria foi possível visualizar os marcos de
delimitação da APP, sendo observando que em alguns trechos a diferença de cotas é praticamente zero
(Fotos 67 e 68). Essa definição de faixa de APP contida no código florestal, que em casos como da UHE
Itapebi, resulta em uma uma área ínfima de APP ocasiona em prejuízos ao cumprimento das finalidades
ambientais da constituição dessas áreas, que segundo consta na Lei nu 12651/2012 tem "a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gêmeo de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas".

Na área perto do córrego Cotinguiba foi observada grande concentração de macrófitas (Foto 69 e 70).
O empreendedor deverá investigar as prováveis causas da proliferação e acúmulo dessas macrófitas
nessa região do reservatório e apresentar proposta de ações para mitigação desse impacto ambiental
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nos usos múltiplos da água do reservatório.

A equipe do Ibama junto com técnicos da UHE Itapebi dirigiram-se a casa de força do empreendimento e
em seguida a equipe se deslocou até o hotel em Eunápolis.

1/4 (Quarta-feira)

Deslocamento das equipes de Itapebi e Ibama até Salto da Divisa. Inicialmente as equipes caminharam
pela parte do município fora da faixa dos 100 metros e de influência do reservatório na estrutura das
casas. No percurso foram encontradas duas casas com rachaduras (Foto 71), número bem inferior ao
encontrado na faixa de 100 metros.

Em seguida as equipes foram até a prefeitura para saber informações sobre o plano de saneamento
básico do município e aspectos específicos sobre infraestrutura, entretanto a recepcionista da prefeitura
informou que naquele momento não se encontrava nenhum gestor ou responsável que pudesse nos
atender.

Guiados pelo presidente do GADDH os técnicos se deslocaram até o lixão (Fotos 72 a 75). Pela topografia
do local onde estão sendo depositados os resíduos sólidos, pode-se constatar que a bacia de drenagem
próxima ao lixão escoa para um pequeno afluente do rio Jequitinhonha a montante da área de remanso
do empreendimento e da captação de água da Copasa que é fornecida para o consumo da população de
Salto da Divisa podendo está água estar contaminada com agentes biológicos nocivos à saúde dos
animais e seres humanos e inclusive com metais pesados (chumbo, cádmio) provenientes do lixão já que
não existe coleta seletiva no município. Foi informado também que inclusive resíduos hospitalares que
podem estar contaminados por agentes biológicos patogênicos como bactérias, vírus e protozoários estão
sendo lançados também no local. Diante disso, sugere-se que o empreendedor insira pontos de
monitoramento de qualidade água próximo ao local de entrada do chorume proveniente do lixão, a
montante e a jusante deste no rio Jequitinhonha.

^ Dessa forma a prefeitura de Salto da Divisa responsável por coletar e lançar os resíduos sólidos de
forma irregular causando poluição e contaminação do solo, lençol freático e cursos d'água, estaria em
desacordo com a Lei nü 9.605/98 (Lei de crimes ambientais) e Lei nQ 12.305/2010 (Política Nacional de
Resíduos Sólidos), devendo tal fato ser comunicado ao Ministério Público e à Diretoria de Proteção
Ambiental do Ibama para as providências cabíveis. No lixão foi encontrado grande quantidade de urubus
que são atraídos ao local devido a presença de resíduos de açougue como ossos e vísceras de suínos e
bovinos descartados de forma irregular pela Prefeitura de Salto da Divisa.

Depois a equipe seguiu até alguns pontos da cidade utilizados para lançamento irregular de esgoto no
reservatório, como, esgoto próximo da captação de água da Copasa no bairro Ipê, esgoto a céu aberto no
bairro Vila União, próximo a rua F sendo lançado nas proximidades do reservatório (Foto 76 a 87). Foi
informado que inclusive resíduos (soro de leite) com elevado poder poluidor, do empreendimento
industrial denominado Laticínio 33 (Foto 88) são lançados de forma irregular no reservatório da
hidrelétrica próximo ao local onde foram construídas pela Neoenergia as estruturas de apoio para os
pescadores e lavadeiras, local onde é possível identificar poluição na água com alteração na sua
coloração e ura grande acúmulo de macrófitas flutuantes. Tal fato também deverá ser comunicado a
Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama.
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As macrófitas em quantidades excessivas são indicadoras de grande carga de efluentes poluidores
lançada no reservatório (Fotos 89 a 92). Graves problemas ambientais podem ocorrer em ambientes
aquáticos com alta carga de poluentes orgânicos sendo condição propícia para proliferação de
cianobactérias produtoras de toxinas altamente letais e dinoflagelados que podem prejudicar a biota
aquática e a comunidade que se utiliza da água do reservatório para atividades de pesca, recreação,
dessedentação, irrigação e navegação.

Ainda no município de Salto da Divisa nas proximidades do reservatório se encontra a Sede da
Associação dos Pescadores de Salto da Divisa e uma fábrica de gelo que atualmente está desativada
(Fotos 93 e 94). Foi informado a equipe técnica que no passado esta fábrica de gelo funcionava
subsidiada pela Prefeitura Municipal que arcava com as despesas de água e energia elétrica.

As equipes almoçaram em Itapebi-BA e em seguida foram vistoriar a orla do rio Jequitinhonha junto a
sede municipal. Foi observado próximo à orla que mesmo as casas sendo mais antigas, nesse município
elas no geral não apresentam comprometimento de sua estrutura como acontece nas residências de
construção mais simples localizadas na área afetada pela elevação do nível do lençol freático na área
próxima ao reservatório na sede municipal de Salto da Divisa (Fotos 95 e 96).

Retorno para as instalações da UHE Itapebi para reunião de encerramento e 17h05 deslocamento para
Eunápolis.

2/4 (Quinta-feira)

Retornoda equipe do Ibama.

Considerações e Sugestões

Ao empreendedor

Solicita-se o encaminhamento pela Itapebi de laudo técnico, manifestação sobre as medidas a serem
tomadas e documento comprobatorio da apresentação das modalidades de reparação aos moradores da
área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial constante no Ofício
02001.014871/2013-59 Cgene/Ibama;

Encaminhamento trimestral de relatórios de acompanhamento das ações executadas referente as casas
com patogenias geotécnicas. Para mitigação dos danos deverão ser seguidas as recomendações do
Parecer 02001.000259/2015-61 Cohid/Ibama. Ressalta-se ainda que a morosidade na apresentação
dessas medidas pode ocasionar em sanções administrativas;

Encaminhamento ao Ibama das deliberações e desdobramentos futuros das reuniões realizadas com cada
grupo de atingidos e empreendedor para acompanhamento;

Quanto a ictiofauna, solicita-se que recolha exemplares da ictiofauna mortos ou agonizantes e envie para
centros de referência em ictiopatologia para exames laboratoriais completos e diagnóstico da causa
mortis e envio do resultado ao Ibama;

Quanto a proliferação excessiva e acúmulo de macrófitas na região do córrego Cotinguiba o
empreendedor deverá investigar as suas causas e propor ações para mitigação desse impacto ambiental
nos usos múltiplos da água do reservatório.

Realize o levantamento dos focos erosivos existentes no reservatório e que apresente medidas para
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contê-los;

Inserir pontos de monitoramento de qualidade água próximo ao local de entrada do chorume proveniente

do lixão, a montante e a jusante deste no rio Jequitinhonha.

Ao Ibama

Comunicar ao Ministério Público e à Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama para as
providências cabíveis que a Prefeitura de Salto da Divisa está lançando resíduos sólidos em desacordo
com a Lei na 9.605/98 (Lei de crimes ambientais) e Lei nB 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos

Sólidos), comunicar também o lançamento irregular de esgoto no reservatório, inclusive próximo a
<£. captação de água da Copasa e a céu aberto no Vila União e na rua F;

Comunicar a Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama DIPRO, o lançamento irregular de resíduos (soro
de leite) pelo empreendimento industrial denominado Laticínio 33;

Solicitar a DIPRO que envie Agentes Ambientais Federais para fiscalizar a empresa de mineração Grafite
quando ao lançamento de efluentes de maneira irregular na bacia do rio Jequitinhonha na área de
influência do empreendimento.

*w

K3
Marilia Serena Porto Sotero

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

RenafjftCfegarJde Souza
Analista Ambiental da COHID/IBAMA

smâ
Silvia Bezerra de Góes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

De acordo. Encaminhe-se para as providências necessárias.

FREDERICO QUEIROGA DO AMARAL

Coordenador da COHID/IBAMA
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Foto 1: Área externa da estrutura construída
pela UHE Itapebi para' as lavadeiras do
município de Saito da Divisa, MG

Foto 3: Área interna da estrutura construída
pela UHE Itapebi para as lavadeiras do
município de Salto da Divisa, MG

Foto 5: Área externa da estrutura construída
pela UHE Itapebi para, os pescadores do
município de Salto da Divisa, MG

Foto 2: Área interna da estrutura construída
pela UHE Itapebi para as lavadeiras do
município de Salto da Divisa, MG

Foto 4: Área interna da estrutura construída
pela UHE Itapebi para as lavadeiras do
município de Salto da Divisa, MG

Foto 6: Área interna da estrutura construída

pela UHE Itapebi para os pescadores do
município de Salto da Divisa, MG



Foto 7: Área interna da estrutura construída
pela UHE Itapebi para os pescadores do
município de Salto da Divisa, MG

Foto 9: Detalhes das rachaduras da primeira
casa visitada, município de Salto da Divisa,
MG

Foto 11: Detalhes das rachaduras da

primeira casa visitada, município de Salto
da Divisa, MG

Foto 8: Detalhes das rachaduras da primeira
casa visitada, município de Salto da Divisa,
MG

Foto 10: Detalhes das rachaduras da

primeira casa visitada, município de Salto
da Divisa. MG

Foto 12: Detalhes das rachaduras da

primeira casa visitada, município de Salto
da Divisa, MG
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Foto 13: Detalhes das rachaduras da

primeira casa visitada, município de Salto
da Divisa, MG

Foto 15: Casa com remendos de cimento

"gatos"

Foto 17: Detalhes das rachaduras da

segunda casa visitada, município de Salto
da Divisa, MG

Foto 14: Detalhes das rachaduras da

primeira casa visitada, município de Salto
da Divisa, MG

Foto 16: Casa com remendos de cimento

"gatos"

Foto 18: Detalhes das rachaduras da
segunda casa visitada, município de Salto

. da Divisa, MG
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Foto 19: Detalhes das rachaduras da

segunda casa visitada, município de Salto
da Divisa, MG

Foto 21: Detalhes das rachaduras da

segunda casa visitada, município de Salto
da Divisa, MG

Foto 23: Detalhes das rachaduras da terceira

casa visitada, município de Salto da Divisa,
MG

Foto 20: Detalhes das rachaduras da

segunda casa visitada, município de Salto
da Divisa, MG

Foto 22: Detalhes das rachaduras da

segunda casa visitada, município de Salto
da Divisa, MG

Foto 24: Detalhes das rachaduras da terceira

casa visitada, município de Salto da Divisa,
MG

"""1
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Foto 25: Detalhes das rachaduras da terceira

casa visitada, município de Salto da Divisa,
MG

Foto 27: Detalhes das rachaduras da terceira

casa visitada, município de Salto da Divisa,
MG

Foto 29: Detalhes das rachaduras da terceira

casa visitada, município de Salto da Divisa,
MG

Foto 26: Detalhes das rachaduras da terceira

casa visitada, município de Salto da Divisa,
MG

Foto 28: Detalhes das rachaduras da terceira

casa visitada, município de Salto da Divisa,
MG

Foto 30: Estruturas de urbanização de Salto
da Divisa, MG



Foto 31: Estruturas de urbanização de Salto
da Divisa, MG

Foto 33: Detalhes das rachaduras da casa

localizada as margens do reservatório, no
entanto, fora da faixa de 100 metros,
município de Salto da Divisa, MG

Foto 35: Detalhes das rachaduras da casa

localizada as margens do reservatório, no
entanto, fora da faixa de 100 metros,
município de Salto da Divisa, MG

' . •* ^^ - • •

Foto 32: Detalhes das rachaduras da casa

localizada as margens do reservatório, no
entanto, fora da faixa de 100 metros,
município de Salto da Divisa, MG

Foto 34: Detalhes das rachaduras da casa

localizada as margens do reservatório, no
entanto, fora da faixa de 100 metros,
município de Salto da Divisa, MG

Foto 36: Extração manual de areia à
montante do remanso do reservatório,
município de Salto da Divisa, MG

J
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Foto 37: Extração manual de areia à
montante do remanso do reservatório,
município de Salto da Divisa, MG

**&

Foto 39: Estação de tratamento de esgoto
(ETE, Salto da Divisa, MG

Fotos 41: Vegetação do entorno do
reservatório

—fc^ócü
Foto 38: Estação de tratamento de esgoto1 rjr^
(ETE, Salto da Divisa, MG \. "t£Ôl*

Foto 40: Exemplar de carpa (Aristichthys
nobüis) encontrado morto no reservatório

Foto 42: Vegetação do entorno do
reservatório, com presença de bovinos.



Foto 43: Vegetação do entorno do
reservatório

Foto 45: Vegetação do entorno do
reservatório

> 11

Foto 47: Vegetação do entorno do
reservatório

Foto 44: Vegetação do entorno do
reservatório

Foto 46: Vegetação do entorno do
reservatório

Foto 48: Vegetação do entorno do
reservatório

J



w

Foto 49: Vegetação do entorno do
reservatório

Foto 51: Vegetação do entorno do
reservatório

Foto 53: Vegetação do entorno do
reservatório, com a presença de bovinos

i-íf-XX^U •Foto 50: Vegetação do entorno '~ífò-
reservatório

Foto 52: Vegetação do entorno do
reservatório, com a presença de bovinos

Foto 54: Vegetação do entorno do
reservatório, com a presença de bovinos

b



Foto 57: Vegetação do entorno do
reservatório, com a presença de bovinos

Foto 59: Estrutura existente na Ilha 5

Foto 61: Foco erosivo que sofreu
intervenção de contenção

VJI&Ú

Foto 58: Ilha 6

Foto 60: Estrutura existente na Ilha 5

Foto 62: Foco erosivo que sofreu
intervenção de contenção
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Foto 63: Foco erosivo que sofreu
intervenção de contenção

31.03.2015 17'OB

Foto 65. Foco erosivo no entorno do

rservatório

Foto 67: Marco de delimitação da APP

1J3J3Ío^Foto 64: Detalhe do enrocamento de pedras"
para contenção dos focos erosivos * ^^r1"

Foto 68: Marco de delimitação da APP



Foto 69: Concentração de macrófitas no
córrego Cotinguiba

f,
01.04.2015 11:20

Foto 71: Detalhe de casa com rachaduras

fora da faixa de 100 metros, município de
Salto da Divisa, MG

OOfc 2015 12 OS
M - - -

Foto 73 Lixão do município de Salto da
Divisa, MG

-^1
»í-"

Foto 70: Concentração de macrófitas no
córrego Cotinguiba

••.«• ii*.- . » .-í-

Foto 72: Lixão do município de Salto da
Divisa, MG

Foto 74 Lixão do município de Salto da
Divisa, MG

J
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Foto 75: Lixão do município de Salto da
Divisa, MG

Foto 77: Captação de água da Copasa,
próximo ao esgoto a céu aberto

Foto 79: Esgoto próximo ao reservatório e a
captação de água

Foto 76: Manilha de escoamento de esgoto Ojí^n)
próximo a captação de água da Copasa

Foto 78: Captação de água da Copasa,
próximo ao esgoto a céu aberto

Foto 80: Esgoto próximo ao reservatório e a
captação de água



Foto 83: Esgoto próximo ao reservatório e a
captação de água

Foto 85 Área da captação de água da
Copasa

Foto 87: Esgoto próximo ao reservatório da
UHE Itapebi

'' ;• . ' '<',.} nt,i ; <•
•01.0<.2O1^33:qB;

Foto 84: Cano de escoamento de esgoto
para o reservatório

Foto 86: Lixo em rua do bairro Ipê

Ot 04.2015 12 47

Foto 88: Prédio do Laticínio 33

•*àtfir

^
1^/"
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Foto 89: Detalhe de efluente lançado no
reservatório e macrófitas

Foto 91: Macrófitas no reservatório da UHE

Itapebi

m:
Pr* !-

~.!V*

Foto 93 Sede da associação de pescadoies
e fábrica de gelo, Salto da Divisa, MG

. )

Foto 92: Macrófitas no reservatório da UHE

Itapebi

Foto 94: Sede da associação de pescadores
e fábrica de gelo, Salto da Divisa, MG

-3&

Foto 90: Macrófitas no reservatório da UHE---'

Itapebi \ &?Ç'
•çy.



Foto 95: Casas da cidade baixa, município
de Itapebi, BA

Foto 96: Casas da cidade baixa, município
de Itapebi, BA

-*•>
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_MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

p itapebi
Grupo Neoertergia

*t£ ' '') Documento - Tipo: Ca/\-Q^\í\
N°. 02001£105^2015- c2Q
Rscebid(/e4i05/06/2015

Assinatura

....-, _.m_-J»,;lI8/15

Rio de Janeiro, 02 dejunhode2015

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("IBAMA")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70812-9000 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA-SEDE

Ref.: Programa de Monitoramento de Ecossistema Aquático

Assunto: Encaminhamento da ART

Prezado Senhor,

Através da Carta SMA 148/15, encaminhada em 13 de abril de 2015, a ITAPEBl informou a

contratação de nova empresa para execução do Programa de Monitoramento do Ecossistema

Aquático, DBO Engenharia Ltda. Desta forma, em complementação aos documentos encaminhados

anteriormente, apresentamos a esse órgão ambiental a Anotação de Responsabilidade Técnica -

ART (Anexo 1) e registro secundário dos profissionais da empresa DBO Engenharia Ltda.

disponibilizados pelo Conselho Regional de Biologia da Bahia ("CRBio").

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

que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Fraijeiscfo de Assis Diniz Carvalho Júnior

Gerente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

SMA/MG
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Lêitapebi
¥ Grupo Meoínercjis

•€^

Renato César de
Analista Ambiental-

UaWcuta. 1.74128'

Âéfáftâ

ANEXO 1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

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

SMA/MG
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f itapebi
GrupoWsoenwg/3

ímpiimirART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

8a REGIÃO

ANOTAÇÃO OE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N": 8-00642/15

CONTRATADO

Nome: Juliana Machado do Couto Curti [[Registro CRBio: 30.921/OB-RS

CPF: 794S3457191 Tel; 62 32231530

E-mail: jullanafliHfallmnologla.com.br

Endereço: Rua 14-A número 99

Cidade: Golínla ifBairro: Setor Aeroporto

CEP: 74070-110 UF: GO

CONTRATANTE

Nome: OBO Engenharia Ltda

Registro profissional: 1510/RF |[CPF/CGC/CNPJ: 00.273.838/0001-36

Endereço: Alameda Ricardo Paranhos

Cidade: Golína Bairro;

CEP: 74180-050 UF: GO

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza; Prestacio de Serviços - 1,2

Identificação: Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE Itapebi, Implantada no rio
Jequitinhonha

•luriIcÍDio do trabalho: Itapebi,Itaglmlrlm e Itarantfm (BA) e Santo
da Divisa (MG)

UF:

BA,MG
Município da
sede: BA

UF:

BA

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Biólogo

Área do conheclmento:EcologlB ||Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade: Responsável pela caracterização limnologlca, em especifico para
macrófitas aquáticas, em 9 pontos de amostragem em campanhas trimestrais no período de 2 anos,
pertencente ao programa de monitoramento do Ecossistema Aquático da Usina Hidrelétrica (UHE)
Itapebi.

Valor; R$ 20500,00 Total de horas: 1280

Início: 1Z/05/2015

ASSINATURAS
Para verificar a

autenticidade desta

ART acesse o CRBioS-

24 horas em nosso

site e depois o serviço
Conferência de ART

Deciam serem verdadeiras as informaçSes acima

Data:jq IcO/iJOlfj

do profissionalssinatura

Solicitação de baixa pordistrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ARf

Data: '1 / Cb f/-^>'í
r-J*

tante

SoltcH*B$ã$t*de baiwa por conclusão
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão

pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

33 qL

W»^...

hhpi/rtov^AinohpreUiorn.tiJaF^rrco^ .. VI

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

SMA/MG
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p itapebi
Grupo Neoenergia

Imprimi' ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

5a REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PI": a-00317/15

CONTRATADO

iHoine: CAROLIMA BUS5AD0P,I PIS/A Registro C-iBio. 30.696/05-RS

CFT- 85766925115 Tel: 6232911100

E-mail: CflROLINAigiCTEENGENHARIA.NET.BR

tnaereco: R 272 M°341 CASA 2

CCP' 74533-160

.idade1 Goiânia
llBairru: SETOR COIMBRA

UF: GO

CONTRATANTE

Nome. DBO Engenharia Ltda

Registro profissional: 151U/KF 1|CPF/CGC/CMPJ: 00.273.B8B/0ÍI01-36 .

Fnaereço: Alameda Ricardo Paranhos

Odaoe: Goiana

CEP1 741S0-050 JF GO

51le:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

|Na'ureza: Prestação deServiços - 1.2, 1.7_
Identificação: Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático da UME Itapebi, implantada no rio
JeauitirihDriha ____^ . —

Município do trabalho: Itapebi, Itagimtrlni e Itarantim (BA) e de
Salto da Divisa (MG)

irorroa de parltcipagáo: Individual

UF:

BA,MG
[Município da sede.
It3pebi

UF:
BA

~||PerrH da equipa:
1[çampo cie atuação1 Melo ambiente

Arpa do conhecimenrp:Ecologia

ÍDüScnr.ão sumária da atividade. Responsável pela caracterização limnc.loq.ca, em «Pecffleo para
icom unidade bentôntca, em 9(nove) pontos de amostragem em campanhas tnmostra is, p?7°do £=
i02 (dois) anos, pertencente ao Prcgrama de Monitoramento do Ecossistema Aq.udt.co da UHÉ Itapebi.
basicamente será uüli7ada Draga de Pete.sen para as áreas ma,s profundas e um amostrador de
'surber para zonas litorâneas sendo obtidas 3 réplicas por ponto independente do método de coleta.
Ivalor-a* 40000.00 ||T0tai de horas. 750. __
|:nkio: 09/03/2015 Ihérmino:

ASSINATURAS PâTa v,:i\fiMai a

aurenucdacie destii

art acesse • cnaioS-
24 horas em nosso

5Uü ít üeptjib u serviço
Conferência de ART

Declaro serem verdadeiras as intonnaçaes acima
Data: /1 /u> /^sS'*

Assinatura e canm*

fiara- IV /o> / •JUI''

As'sinatura ao profissional

Solicitação de baixa por distraio

Oala

A^inatura do ;>rofi5SinnBÍ

Da ia1 ,' /

Assinatura e tarimoo do contratante

Imprimir ART

Solid _
Declaramos a conclusa

poli qual solicitamos a deviür
auoriti npresente ART, razâci

•quivob dess^ CRBiO

Qato. j • Assinatura do profissional

i / / AíiSinaturíi * carimbo do contratante

^««^«^.rco^^OrW^aier^

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

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

SMA/MG
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f itapebi
GrupoftefMnergia

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 8*

r, REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

[Natureza. Prcsrtaç3o ae bcrvicos - 1.?., 1-1, I.£ __ .
|íd^ün7^
[munidpio do trabalho. ltopí--bi. Itagiminm oliar.mtim {\ifl.}. eüc- Sallu do Oivi^a
j(MG)

[Forma do participação: Fqttipi:

lÃrea rio cur,hei.imonlü:t:cululia

ü! .

HA, MG

Município

do si^de:

liapvbi
Ul:. OA

Pl'iH ila '.:iluipc ÍJiòltKji!'.

"•" —"-" "•"""" ----- j|r.ainpU t|i, ,,nirnia{). Meio iiiTitiji-Mit---

I^^a^u7n~ir^^ '"" "SI«-.-l-f-> I>n:,i a cumm.KlaiV

programo de Mon.toramtmto do ta^™ AquBl.co da UHt Itapubi. As amosi.os ^^^^ k?-m u4dld"«» dUbS[,p,-rlic,e dr, reoião central dos pomos/ jmb.unlen an.-,l,,n,]os. ubl.,.mdu-St: *>n,M :l< s k .oo, r * * ,.nau,,
6U um de abertura de malha Omn,er,hl S(fr„ fixado com íorm.ildeido tor.puiE.do com ^rbu.v,Io de -'£'"; "'™
.n.ontrarau fmal o 1-K. »,..., ..- ....*>.»» ,,u,.,t,i.m,.,s e r,ua„l.al,U..r.. a. ..mo,,-,-., ,ie ,uupin.. . s, , « , • . s

,. volume- ,ui.Huadu (75 ml). Atumpu^do .ooplon.tõn^a ,o-a .w .da t.i. ix.mdu-..- I. r , » <• =mu o u...u.
i, m,L.»scõp,u óptico. A.bundinoa da LUr..un.d«ft- !W estimada -tM-.-s aa cornam. ,-r , i_n. . , < h <.,-.
IKalL-r. riu •> í,ir.-3r..u«r,is, rtc l,!> mi {.total Oe ?,:. r..l), ubr.ü.^ ei.... r:.!*-." =1" l'l>"> "'' ^"" •'''*•" I" M '••' '" •
rrsiiHi.1105 lio ilcnsuladi; (mal onpi-riisns em iiy^y^^spji; J.' ! _ _. .--__.__ •-.
r^r^ãoõõoj5^J=^^^"'L^ili'.^ Z -^ - iii.^id"i«r„s 2S(i
Üi.ic.o: I4/0W2O1S _

||lmai dj- !i«r
Jjlorrmr.o'

ASSINATURAS

Doclaro serem verdadeiras ss informações açimo
,46 '

A^.nBBO EogentaéaLJdgat,.me ___ .... ..^..
DirêtãéíicTlaçõo de baina por mnctiisão

•,i-.j ...-nlu-.ii .1 .!..!•• »! "ii" '! '• '">'•'
.... . CRIlio5-24 horas irii iii;-, .•• '.>'• '

iV|.-|^()si'i.i.ii COIlttfr pnr.u cli- ART

i SolicíhiicWdõ pJiia por distrato
. c.'Jiri..-...» dn ll.ill.illi" .nirjrarl

.1 il.'uji!.T MAI *.A jiintej .

-..•.rli li".l. iin.ll ^-o1.. '

L"i!Hil.

Dal.i

As^maiura Ou prohSriiunol

i;,ii,i

/ As^i";ilnr.i :hi |irrjiissi'.Mial

AS:.rn<ilr..r,' i: 1 i'J íílliu ii1' : iil.Uíl1..üill'

Assinatura c carimbo do cunir.it.iinu i[

hup//wvw.rncorPneTcorTrbr/app,incoVpVeíSü2lÒ(lll/conü 26/05/2015

-33píl:

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 5 de 7



f itapebi
Grupo Neoenerqia

Imprimir ART Página I de 1

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-

8a REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N"; 8-006B5/15

CONTRATADO

Iome: Luzia Cleide Rodrigues iRegistroCRSio: 17.B30/OB-RS

CPF: B2211S40910

E-maU: luzlac.rodrigues@gmail.eon.

Endereçp: Rua Pioneira Nalr doa Santos Tavares, 1S4 casa B
llBaliro: JARDIM PARQUE PO HORTOCidade: Maringá

CÊf". S 7060-305 UF: PR

CONTRATANTE

Nome: DBO Engenharia Ltda

Registro profissional: 1510/ftF ""llCPF/CGC/CNPJ: 00. Z73.BBB/0001-36

Endereçai Alameda Ricardo Paranhos

Cidade: Goiana

CEP: 74180-0.50 UF: eo

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.3, 1.7
identificação: Programa rié Monitoramento do Ecossistema ARuatlco da UME ltapet.1. Implantada no rio
Jequitinhonha

Município do trabalho: ItapeBi,Itagimlrlm e Itarantlm (BA), e
de Saito da Divisa (MG). .^^====____.

UF: BA.MG
Município da sede:
jltapebl

UF:

BA

iPertil da equipe: Btrjlogos
Forma de participaçfip: Equipe

Área do conhecimento: EcoIqbIa jlCampo deatuação: Melo ambiente
Descrição sumária daatividade: Responsável pela caracterização llmnolíglca, emespecifico para
ntc-plãncton epenriton, em 9nove contes de amostragem em campanhas trimestrais no^r^e 2
anc-1 oertencente ao programa oe Monitoramento do EcOSs,sterr,a Aquático da UHE Itap^Se«°
realizadas amostragens na região llmnetica, diretamente com frascos a^"P*^;E "^X. notfan Dom para amostragens de profundidade. Amostragens com rede serão realizadas para auxiliar noips

estudo taxoncmlco.

Valor: RS 40000,00

Inicio; 19/05/2015

iTotal de Horas: Sun

Término:

ASSINATURAS Para verificar a
autenticidade desta

ART acesse c CRBlaS*
24 Horas em nosso

site e depois d serviço
Conferência de ART

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

Data: 18 / OS / =015

,-v.n.-~ í*£-Hj fàii~t~^
Assinatura do profissional

Solicitação de baixa por distraio

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura c carimbo do contratante

Imprimir ART

Data: *tí /Oi S5fi'%

^ ^Írâofe£ta.,,e
faum ae baixn por conclusão

Declaramos a conUü£BG& trabalhoanotariana presente AHT, wao
pejo qual solldtamos a devida BAIXA Junto aos arquivo* desseCRBIo.

Data; / / Assinatura do profissional

L>ata: / / Assinatura e carimbo do contratante

liltp:/;ww'w.incoipnet.com.br/app/iticorpnet50210.dLI/conlroller?Pafiína=pub.mvcIinp.. 26/05/2015

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

SMA/MG
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f itapebi
GrupoNeoenergia

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

8a REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N°- 8-00639/15

Nome: Ricardo Araúlo Prudente Pires

CPF: 01906805121

E- mal l: rica rdo pru dente rõhotma II•com

Endereço: Rua Dlone, Qd XI, Lote 08

Cidade: Goiânia

CEP: 748B4-567

Morna: DBO Engenharia Ltda

Registro profissional: 15107RF

Endereço: Alameda Ricardo Paranhos

Cidade: Goiana

CEP: 74180-050

Site:

CONTRATADO

URpoIstro CRBio: 62.520/OB-RS

Tel: 62

CONTRATANTE

Bairro: ALPHAV1LLE FLAMBOYANT
RESIDENCIAL ARAGUAIA

UF: GO

HcPr/CGC/CNPJ: 00.273.888/0001-36

Bairro;

UF: GO

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

iNatureza: Prestado de Serviços • 1.2. 13. 1.8
identificação: Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE Itapebi, implantada no rio
IJeqtiltlnhonha.

iMunlcípio dotrabalho: Itapebi, Itagimlrlm e Itarantlm (BA), e
Ide Salto da Divisa IMG).

UF: BA,MG
Município da seóe:
itapebi

UF:

BA

Perfil da equipe: Biólogos
Forma de participação-. Equipe

Icampo de atuaçgo: Melo ambienteÁrea do conheclmento:Ecologia

Descrição sumária da atividade: Responsável pela caracterização llmno ogica, em «P«?" P"ra
ictiofauna, em 9nove pontos de amostragem em campanhas trimestrais "f*?™***™^ aduita
pertencente ao programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático da UME lopeU AIctlo aunaMuua^
em sua fase larval e pós-larval será monitorada através de redes de emalhar, redes de arrasto, espinhei
redes de ictioplancton. ——=5======
Valor: RS 28000,00

|Total de horas: 960

Inicio: 0B/Q5/2O15
Termino:

ASSINATURAS . Para verificar a

J autenticidade desta
ART acesse o CRBfo5-

24 horas em nosso

site e depois o serviço
Conferência de AR.T

Declaro serem uprdadeiras as informaçães acima
,Batay"/ ufí-^

AssiTBftnPriflRjnbsrfflFrtlfatante

Data: 1-1 /B^/joiS

f?,t*do ft.ft P'«a
Assinatura do profissional

Solicitação de baixa por dlstrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

SopUrtafiSo de baixa por conclusão
Declaramos a coSclusao do traliallio anotado napresente ART. raiao
nela qual solicitamos a devida BAIXA lunto aosarquivos desse CRBio

DaEa. i i Assinatura do profissional

Dala: i i Assinatura e carimbo do contratante

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

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

SMA/MG
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MMA/IB AMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento -Tipo:, HJjüUU.

£N°. W.00l.0l45H!0J2MÍ-ii55
•S Recebido em: 3í/íjl7/2015n
-—I_J403iüíi2._

Assinatura

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2015. E-C^^sasasíSTuaíSK;.:

/';•

SMA 202/15

PPTOíTALIZADO NDIBAMA
Ao í^h'.^^-^:,'.!^-'»!! Eií^ •—^—"rr"-T-r-rrir-r

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

/
Ref.: Ofício n° 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA

Assunto: Envio do 1° Relatório de acompanhamento - Habitações Danificadas- Salto da

Divisa/MG.

Prezado Senhor Frederico,

Reportamo-nos com intuito de protocolar o 1o Relatório de acompanhamento das habitações

danificadas em Salto da Divisa, MG, em atendimento ao Oficio 02001.003602/2015-29

COHID/IBAMA.

W^ Colocamo-nos ã disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, aotempo em
que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

"-Ok flugjAoíW^/o fonWP^
José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretor de Regulação

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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1. JUSTIFICATIVA

O presente Relatório consolida as ações executadas com relação às habitações

danificadas, que estão localizadas no entorno do reservatório da UHE Itapebi, dentro

da faixa de 100 (cem) metros de influência dos polígonos apontados por esse i. Órgão

Ambiental (lençol freático e córrego Lava-Pés), em Salto da Divisa/MG, no período de

maio a julho de 2015, em atendimento ao disposto no Ofício IBAMA

02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e na Licença de Operação n° 291/2002.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste Relatório é apresentar trimestralmente o andamento das atividades

que foram praticadas, relativas ao monitoramento e avaliação das habitações

danificadas, que visam subsidiar as ações a serem executadas, auxiliar a tomada de

decisões, bem como demonstrar a ausência de correlação entre as avarias identificadas

nas residências de Salto da Divisa e a operação da UHE Itapebi.

3. METAS E INDICADORES

METAS INDICADORES
STATUS

Acompanhamento das ações Envio de relatórios trimestrais ao Envio do 1° Relatório de 2015

quanto às habitações IBAMA informando as ações (Julho/2015).

danificadas realizadas durante esse período

Realização de serviço de Envio da topografia realizada e da Foi contratada a empresa

topografia na faixa de lOOm, relação das habitações danificadas ao Vertente Engenharia para

considerando a construção do IBAMA realização do serviço de

córrego Lava-Pés e o aumento topografia da faixa de lOOm,

do nível do lençol freático, que iniciou as atividades em 13

para levantamento e dejulhode2015.

cadastramento de todas as

residências que se

encontrarem nesta área

Elaboração de laudo pericial, Envio da conclusão do laudo pericial Após a realização de serviço de

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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individualizado por imóvel, de ao IBAMA para subsidiar decisão topografia, se dará início à

modo a identificar a causa e sobre as ações e o monitoramento coleta e depois à contratação

origem das rachaduras das que serão realizados de empresa de engenharia

edificações localizadas dentro para elaboração do laudo

da faixa de lOOm, bem como a pericial.

solução a ser implementada

em cada caso.

4. PUBLICO-ALVO

O público-alvo deste Relatório será definido a partir da conclusão do serviço de

topografia que está sendo realizado dentro da faixa de 100 (cem) metros de influência

do reservatório (lençol freático e córrego Lava-Pés), em Salto da Divisa/MG.

5. METODOLOGIA

O presente Relatório é composto por medidas que permitem realizar o monitoramento

das habitações incorporadas pelo serviço de topografia, avaliar os possíveis riscos às

habitações danificadas, identificar as origens e causas das rachaduras através da

elaboração de laudo pericial, bem como indicar a solução recomendável para cada

caso.

Neste cenário, o Relatório foi subdividido em duas etapas listadas a seguir.

6. ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO

6.1. Acompanhamento das casas na faixa de lOOm

Através da topografia serão definidas as habitações a serem monitoradas e, após a

elaboração do laudo pericial, serão classificadas (i) quais serão apenas monitoradas, (ü)

quais serão reparadas e (iii) quais os tipos de reparo deverão ser realizados.

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

^33 _u.



Lb itapebi

Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

DE5ALTODA divisa/mg

Pagina: 1

1° Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

A equipe da empresa Vertente Engenharia realizou a instalação de 4 (quatro) marcos e

a localização de RN da Rede de Io ordem do IBGE mais próximo de Salto da Divisa para

o transporte de altimetria.

Está previsto na contratação o seguinte escopo:

1- Realizar o levantamento topográfico cadastral, utilizando equipamento

eletrônico, de todas as residências situadas na faixa de 100 metros a partir da

elevação da cota lOOm e da região do córrego do Lava-Pés na cidade de Salto

da Divisa;

2- Realizar o levantamento planialtimétrico (curvas de nível) a cada metro;

3- Elaborar planta geral de todas as edificações existentes nessa região, ruas e

estradas, rios e lagos, além das curvas de nível;

4- Elaborar reiatório técnico descritivo.

6.2. Avaliação das casas localizadas com avarias na faixa dos lOOm

Além das ações descritas anteriormente, será apresentado o número e a relação de

habitações que necessitam de reparo, bem como aquelas às quais eventualmente seja

devida indenização pecuniária e aquelas nas quais faz-se necessária a reaiocação das

moradias, que serão listadas nas tabelas abaixo conforme indicado na Nota Técnica

000817/2014 COHID IBAMA. Segue o modelo a ser utilizado após a elaboração do

laudo pericial:

i) Indenização pecuniária justa;

Casa Proprietário Endereço Anuência

Data da

Indenização

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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ii) Reparo e monitoramento do imóvel, baseado em laudo pericial a ser

apresentado por profissional técnico habilitado com ART;

. . . .. . ... Tipos de pata do ReparoCasa Proprietário Endereço Anuência u«wug^«u
Reparo

^M^^H^^^^H^^H••• ^^^H
^|^^| jfl^^^B^^H•• ^^^H

iii) Reaiocação das moradias, nos casos em que o laudo técnico emitido por

profissional habilitado mostrar danos irreparáveis à estrutura da edificação e risco a

vida dos moradores.

Proprietário Endereço Anuência
Data da Reaiocação

Casal José Pinheiro Rua Boa Vista, n° 228, Bairro 0 inquilino se recusa a deixar o imóvel.

de Moura Saudade, Salto da Divisa/MG

Casa 2 Maria Senhora Endereço: Rua Áureo de Termo de 25/02/2015

Xavier Oliveira, n° 319, Bairro Barro compromisso

Rodrigues Preto, Salto da Divisa/MG. firmado em

25/02/2015.

Casa 3 Enedina Alves Rua Áureo de Oliveira, n° 322, Termo de 25/02/2015

Silva Bairro Barro Preto, Salto da

Divisa/MG

compromisso

firmado em

25/02/2015.

Casa 4 Maria Daniela Rua Maria Clarinda, n° 11, A inquilina se recusa a deixar o imóvel.

Santos de Bairro Barro Preto, Salto da

Andrade Divisa/MG.

Até o presente momento, embora os estudos indiquem que os danos encontrados nas

quatro residências não guardam relação com a construção da Usina, a UHE Itapebi

providenciou a locação de imóveis na região de Salto da Divisa para realocar,

temporariamente, as famílias residentes nas 4 (quatro) casas classificadas como de

risco estrutural alto, indicadas na Carta SMA 162/15, apresentada em 15 de maio de

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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2015, conforme especificado na tabela acima. Caso o laudo pericial indique outras

habitações com risco estrutural alto, serão adotadas as providências necessárias.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atendimento ao disposto no Ofício IBAMA 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e

na Licença de Operação n° 291/2002, a UHE Itapebi está realizando o serviço de

topografia em Salto da Divisa/MG, levando em consideração a faixa de lOOm de

influência dos dois polígonos apontados poresse i. Órgão Ambiental (córrego Lava-Pés

e lençol freático).

Os resultados da topografia serão apresentados no próximo Relatório, que será

enviado em Outubro de 2015.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-901

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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PAR. 02001.003242/2015-65 COHID/IBAMA

Assunto: Resposta ao documento SMA 157/15 e análise dos relatórios encaminhados
pelas cartas SMA 162/15 e SMA 202/15 referentes ao acompanhamento do Programa das
habitações danificadas de Salto da Divisa/MG da UHE Itapebi.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Processo Ibama n° 02001.000333/1997-04
UHE Itapebi. Referente ao Programa de
monitoramento das habitações danificadas.

1 No documento SMA 162/15 é informado que será realizado outro laudo para
indicar as reais causas das patologias encontradas, entretanto essa não foi a
determinação encaminhada pelo Ofício 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA. A
recomendação foi de reparação dos danos às moradias, uma vez que o laudo técnico
apresentado pelo empreendedor, encaminhado pelo documento GCMA 155/13,
protocolado neste instituto em 23 de outubro de 2013, traz elementos que demonstram o
nexo causai entre a elevação do lençol freático e a canalização do córrego Lava-Pés e as
patogenias. Essas duas causas são apontadas no laudo como alguns dos fatores
determinantes para ocorrência das patogenias e possuem sua área de influencia
mapeados no estudo.

2 No estudo é apontado que a elevação do lençol freático deve ser considerada
relevante apenas nas edificações situadas na orla do lago possuindo uma faixa afetada
mais restrita. Para os serviços de canalização do córrego Lava-Pés realizados pelo
empreendedor existe indicação de inadequação das obras e é apontado como umas das
causas mais graves.

3 Desde 4 de dezembro de 2013, com a emissão do Ofício
02001.014871/2013-59 CGENE/IBAMA, o Ibama já solicita que sejam oferecidas as
modalidades de reparação aos moradores das casas que tiveram as estruturas afetadas
pelo levantamento do lençol freático (na faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela
canalização do córrego Lava-Pés.

4 Além do laudo técnico apresentado pelo empreendedor a responsabilização se
pauta em outros documentos constantes do processo de licenciamento que já indicavam a
existência desse impacto, como o parecer técnico de análise do EIA/RIMA, Parecer
Técnico n^ 028/IBAMA/DIRCOF/DEREL de 11 de abril de 1997.

5 No Parecer ng186/97 SAP/CRA de 4 de junho de 1997, constante no volume I
do processo de licenciamento, é solicitado ao empreendedor a inclusão de mapas com a
identificação das áreas críticas em relação aos afloramentos do lençol freático e o

IBAMA pag.l/5 (--i,0„l - nll/08/2015- 16:49vlfiit-
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monitoramento na fase dos programas. No Ofício./FEAM/DIENI/EXTER/NQ 071/99, de 19
de maio de 1999, é assinalado a existência de impactos de maior magnitude sobre a área
urbana da cidade de Salto da Divisa, intervenções para as quais não se verificaram efetiva
avaliação de impactos e correspondente proposição de medidas mitigadoras e
compensatórias.

6 Consta no processo, no documento 13/DT de 15 de junho de 1999,
encaminhado pelo empreendedor, que as moradias, áreas e benfeitorias a serem
identificadas como suscetíveis de alteração pelo programa de monitoramento do nível
piezométrico teriam o mesmo tratamento das áreas afetadas pelo reservatório em termos
de indenização e demais compensações. Isso ocorreria, de acordo com o documento,
devido ao fato do comportamento do lençol freático após o enchimento do reservai -io
não ter sido determinado de maneira precisa. No entanto, apesar de nessa oportunidaãs o
empreendedor ter se comprometido a indenizar os atingidos esse não foi o
posicionamento adotado após a ocorrência do impacto, fator que contribui para o quadro
de desconfiança atual observado em relação ao empreendedor pela comunidade local.

7 O Parecer 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA de análise do relatório da
carga piezométrica no período de 2007 a 2014 indica que as atividades de operação da
usina e a oscilação do reservatório ainda geram impactos nos níveis freáticos e
conseqüentes instabilidades no Bairro Preto e adjacências do reservatório, dados
referentes aos postos 1 e 4. Esses dados vão de encontro ao que foi apresentado no laudo
elaborado pela UnB de que a formação do lago certamente elevou o nível freático nas
proximidades da margem atual causando influência direta no aumento da umidade dos
solos dessa faixa.

8 O documento SMA 162/15 encaminha o relatório de janeiro de 2015 co^Jã
avaliação de edificações no município de Salto da Divisa/MG, elaborado pela empresa
Santa Cruz Construtora Ltda. No relatório são apresentadas 143 avaliações realizadas nos
dias 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 15 de dezembro de 2014 por meio de inspeções visuais das
edificações. Cada avaliação é apresentada em uma página dividida nos tópicos: objetivos,
data da vistoria, descrição do imóvel, metodologia e situação encontrada. A situação
encontrada na maior parte das casas, dentre aquelas que apresentam avaria, são
rachaduras junto à portas, janelas, tesoura do telhado e no piso.

9 Além desse relatório, o documento SMA 162/15 encaminha também o
relatório da Itapebi de abril de 2015 com medidas estimadas para caracterização dos
imóveis, croqui com as ilustrações das casas com as trincas observadas e fichas de campo
com foto de algumas fachadas, Foram utilizados para realização dessa análise visual
preliminar câmera fotográfica e trena.

10 São apresentadas 125 fichas de campo, cada ficha possui as informações:
centro do terreno (local de construção); desabamento parcial; número de rachaduras,
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risco iminente de desabamento; paredes comprometidas, área de parede comprometida;
telhado comprometido; área de telhado comprometido e observações. Nas observações
apresentadas nas fichas consta a existência de problemas no método construtivo,
apontado como único gerador das trincas.

11 Considera-se, entretanto, que os problemas classificados como fissuras,
trincas, rachaduras e fendas podem ter sido facilitados pela má qualidade técnica das
obras (ausência de fundação, vigas e uso de adobe), porém não exime o empreendedor da
responsabilização pelas patogenias geotécnicas decorrentes do levantamento do lençol
freático e/ou pela canalização do córrego Lava-Pés.

12 As avarias nas estruturas são classificadas no relatório do anexo 2 como:
pequena, média e grande avarias, entretanto não consta no relatório os critérios utilizados
para essa classificação. São apresentadas também informações pouco precisas e
subjetivas como na ficha 104 que descreve o piso da moradia como piso ruim ou, em
outras fichas, fundação ruim, casa velha, telhado bom, não fica claro qual o parâmetro
utilizado para essa qualificação.

13 Existem fichas com alguns dados incompletos como ausência de fotos,
exemplo ficha 2 e 3, falta de dados de morador e proprietário como na ficha 109, ausência
de unidade de medida dos números apresentados e, em alguns casos, a vistoria foi
realizada só pela fachada da estrutura sem analise no interior das casas. Foram
identificados alguns casos de trincas causadas possivelmente por acomodação em terreno
de solo úmido e 68 casas consideradas em bom estado de conservação não foram
mapeadas.

14 Esses relatórios prévios apresentam a situação de algumas casas afetadas
pelo levantamento do lençol freático (na faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela
canalização do córrego Lava-Pés, porém não apresentam quais foram os critérios
adotados para classificação dos imóveis quanto ao comprometimento das estruturas e
nem análise que levem em consideração aspectos do custo da intervenção e dados que
permitam estimar a evolução das trincas, aquelas que estão estabilizadas e aquelas que
ainda estão em desenvolvimento.

15 Oproblemano método construtivo apontado nas fichas já foi identificado no
laudo técnico apresentado pelo empreendedor, encaminhado pelo documento GCMA
155/13, mas não pode ser considerado isoladamente como causa desse impacto já que,
conforme laudo da UnB, os problemas de patogenias observados em Salto da Divisa são
mais pronunciados do que os observados em cidades próximas que exitem as mesmas
feições naturais (geologia, solos, relevo, etc). Tal fato foi observado pela equipe técnica do
Ibama e relatado na Nota técnica 02001.001060/20015-50 COHID/IBAMA referente a
vistoria realizada no período de 30 de março a 2 de abril de 2015. Diante isso, os
problemas dos métodos construtivos são considerados como agravantes, não como
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desencadeador do impacto.

16 São apresentados também quatro contratos de locação em nome da Itapebi
Geração de Energia Elétrica S.A; um comprovante de envio de documento por Sedex pela
Itapebi em 13/5/2015; duas notificações assinadas pelos proprietários dos imóveis sobre a
recusa dos locatários em deixar as casas em situação de risco e dois termos de
compromisso de locação de imóvel pela Itapebi, só um deles está assinado pelo locatário.

17 Além disso, no documento é anexado cópia do ofício encaminhado a
prefeitura municipal de Salto da Divisa informando situação das quatro casas
diagnosticadas como de comprometimento da estrutura e risco de desabamento e
solicitação de auxilio na interdição e demolição das casas após reaiocação das famílias N

18 O documento SMA 202/15 recebido em 31 de julho de 2015 encaminha o 1Q
Relatório de acompanhamento das habitações danificadas de Salto da Divisa/MG em
atendimento ao Ofício 02001.003602/2015-29 Cohid/Ibama. Esse relatório consolida as
ações executadas no período de maio ajulho de 2015, relatando o início das atividades de
topografia na faixa de 100 metros em 13 de julho de 2015, pela empresa contratada
Vertente Engenharia. Aprevisão de apresentação dos resultados dessas atividades é
outubro de 2015, no 2Q Relatório.

19 De acordo com esse relatório essas atividades terão como produto:
levantamento topográfico cadastral, utilizando equipamento eletrônico; levantamento
planialtimétrico (curvas de nível) a cada metro; planta geral de todas as edificações, ruas,
estradas, rios e lagos; e, relatório técnico descritivo. Para realização desse estudo foram
instalados quatro marcos e a localização de RN da Rede de le ordem do IBGE mais
próximo de Salto da Divisa para o transporte de altimetria. _)

20 Após finalização do estudo de topografia está previsto a elaboração do
laudo pericial que dará subsídio para o preenchimento das tabelas, apresentadas no 1Q
relatório, com a apresentação do número de casos que necessitam de reparo, indenização
pecuniária ou aqueles que se faz necessária a reaiocação. A afirmação presente na
página 5 do relatório de que: "os estudos indiquem que os danos encontrados nas quatro
residências não guardam relação com a construção da Usina" não condiz com a avaliação
feita pelo Ibama dos estudos encaminhados, favor consultar os pareceres citados no
presente parecer, especialmente o Parecer 007444/2013 COHID/IBAMA.

21 Assim, reitera-se que a responsabilização pelas patogenias geotécnicas
observados na área urbana de Salto da Divisa, decorrentes da fase de instalação da usina,
e as formas de reparação dos danos estão expostas no parecer de análise do laudo técnico
da UnB e Nota Técnica ng 02001.000817/2014-15 COHID/IBAMA.

22 Quanto a fase de operação sugere-se que a área na qual apresenta
correlação do nível d'água do reservatório e níveis de água desses locais, conforme
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

relatado no relatório da carga piezométrica do período de 2007 a 2014, continue o
monitoramento e avaliação de possíveis danos nas residências no período de operação do
empreendimento e que as estruturas afetadas sejam reparadas conforme a Nota Técnica
nQ 02001.000817/2014-15 COHID/IBAMA.

23 t Dessa forma, sugere-se que os laudos encaminhados no próximo relatório
tragam subsídios para determinar as providências a serem tomadas, considerando as
condições locais para minimizar impactos a população residente, e documentos
comprobatórios da apresentação das modalidades de reparação aos moradores da área
diretamente atingida, proprietários ou não.

24 Em resposta ao documento SMA 157/15, destaca-se que as solicitações de
dilação de prazo devem ser feitas antes da extrapolação do prazo original OOfício
02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA de 2 de abril solicita entrega de relatório em 15
dias. Opedido de dilação de prazo foi encaminhado pelo documento SMA 157/15 em 7de
maio de 2015.

Marilia Serena Porto Sotero

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Brasília, 11 de agosto de 2015

Silvia Bezerra de Góes

W Analista Ambiental da COHID/IBAMA
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal ns 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596
www. ibama.gov.br

Brasüia, 13 de agosto de 2015.

Ao Senhor

Francisco de Assis Diniz Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO, n«78, 3 andar

RIO DEJANEIRO - RIO DEJANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Referente ao Programa de monitoramento das habitações danificadas de
Salto da Divisa/MG - UHE Itapebi.

Senhor Gerente

1. Encaminho Parecer 02001.003242/2015-65 COHID/IBAMA, em resposta ao
documento SMA 157/15 e com a análise dos relatórios encaminhados pelas cartas SMA
162/15 e SMA 202/15, referentes ao acompanhamento do programa das habitações
danificadas de Salto da Divisa/MG.

Atenciosamente,

IBAMA

FREDERICO QUEIROGA DO AMARAL

Coordenador da COHID/IBAMA
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_MMM^AM^LíDEjEROTQCOLO
É Documento -Tipo^TjfrJT

N°. 02001.0152^^2?
„,.. Recebido em: 31/08/20!

ÜBtei
Assinatura

fiTí.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2015

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

' • -~:-'.^^;;™

SMA 203/15

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA-SEDE

Ref.: Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas

Assunto: Embaraço na execução do estudo topográfico

Prezado Senhor,

Através da Carta SMA 202/15, encaminhada em 31 de julho de 2015, a ITAPEBI GERAÇÃO

DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI") apresentou o 1o Relatório Trimestral de Acompanhamento, relativo ao

Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa/MG, no qual consolida as

ações que foram executadas visando ao monitoramento e a avaliação das habitações localizadas na

faixa de 100 (cem) metros de influência do reservatório (lençol freático e córrego Lava-Pés), no

período de maio a julho de 2015.

Nesta oportunidade, informou a contratação da empresa Vertente Engenharia para realização

de serviço topográfico na aiudida faixa de 100 (cem) metros, com o objetivo de efetuar o

levantamento e cadastramento de todas as residências que se encontram nesta área. A Vertente

Engenharia iniciou as atividades em 13 de julho de 2015, mas seus funcionários foram impedidos de

concluí-las.

Ocorre que, em 03 de agosto de 2015, um grupo de habitantes de Saldo da Divisa/MG

decidiu se opor à continuação dos serviços que estavam sendo executados e impediu a entrada dos

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

SMA/MG

Página 1 de 2
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funcionários da Vertente Engenharia em seus terrenos, fazendo inclusive ameaças verbais. 0

aparente motivo da insatisfação residiria em demanda por maiores esciarecimentos à comunidade

sobre os trabalhos realizados.

A empresa procurou atender a demanda dos habitantes, ampliando os canais de

comunicação, mas sem sucesso devido à descaracterização por parte da comunidade local da

natureza das reuniões planejadas. O referido grupo de habitantes pretendeu transformar uma

proposta de reunião de esclarecimentos em audiência pública para discussão de todo o projeto. Este

desvirtuamento, por certo, não corresponde à justificativa da demanda original dos habitantes nem

tampouco se mostra oportuno neste atual estágio do projeto.

Desde então, a ITAPEBI encontra-se impedida de executar os serviços topográficos, o que

afetará o cronograma previsto para conclusão deste estudo. As ameaças deste grupo de habitantes

se estenderam ao serviço de retirada das macrófitas existentes no reservatório da UHE, que também

foi paralisado. Estima-se que a empresa terá dificuldade na execução das atividades de comunicação

social e educação ambiental programadas para este mês.

Considerando que os obstáculos impostos por esse grupo local causarão prejuízos à

ITAPEBI, dentre os quais o atraso no cronograma das atividades e no cumprimento de

condicionantes, a empresa vem, perante esse i. Órgão Ambiental, comunicar os fatos ocorridos e

solicitar apoio nas tratativas junto à comunidade local para solução desta questão.

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

que renovamos nossos votos de elevada consideração.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

.J

"^

Itapebi Geração de Energia S.A -•^^f- ^-^lu^^Õ-O ^3- -^/''V"^-
Praia do Flamengo, n°78, 3° andar, Rio deJaneiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG , a\/f>/ j^-

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2015

Documento -Tipo: ~€^Zp^
ÉN°. 02001.0153Z^./2015--ZZ

Recebido em: 12AS8/2015 ,

Z ^£^à-
Assinamra

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte- Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2
IBAMA - SEDE

Ref.: Resposta ao Ofício n° 02001.007258/2015-47 COHID/IBAMA

Assunto: Relatório de Vistoria ao empreendimento UHE Itapebi

Prezado Senhor Frederico,

SMA 204/15

Reportamo-nos com intuito de apresentar resposta ao Ofício 02001.007258/2015-47 COHID/IBAMA,
referente à vistoria técnica realizada na Usina Hidrelétrica Itapebi ("UHE Itapebi") no período de 30de
março a 2 de abril de 2015.

As respostas visam a atualizar esse i. Órgão sobre todas as ações que vêm sendo realizadas em
atendimento às solicitações trazidas no item 2 do referido ofício, que requer o encaminhamento dos
seguintes documentos:

a. Laudo técnico e manifestação sobre as medidas a serem tomadas para
reparação aos moradores, da área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte

espacial constante no Ofício 02001.014871/2013-59 CGENE/IBAMA, bem como documento

comprobatorio da apresentação das modalidades de tratamento aos atingidos, em prazo
máximo de 30 dias;

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

SMA/MG

Página 1 de 5
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Através do Ofício SMA 162/15, de 15 de maio de 2015, a UHE Itapebi indicou as ações que seriam
realizadas pela empresa, quais sejam: "i) a contratação de uma empresa de topografia para
realização de georreferenciamento das áreas;" e "ii) elaboração de laudo pericial completo,
individualizado por imóvel, de maneira a identificar de forma conclusiva e substancial a origem das
rachaduras das edificações."

As ações executadas no período de maio a julho de 2015 foram informadas a esse i. Órgão no
Relatório de Acompanhamento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa/MG, apresentado em
31 de julho de 2015 através da Carta SMA 202/15.

Conforme relatado, foi contratada a empresa Vertente Engenharia Ltda. para a realização dos
serviçps dejppfigrafia. E, tão logo finalizado otrabalho, a UHE Itapebi dará início à contratação de
empresaespecializada paraa elaboração do laudo pericial.

Finalizados os serviços de topografia e o laudo pericial, a UHE Itapebi apresentará a esse i. Órgão
relatório final conclusivo sobre a situação das referidas casas, abordando inclusive as causas das

avarias identificadas. Na hipótese de vir a ser identificado nexo de causalidade entre a referida
situação e as atividades da UHE Itapebi - o que não se acredita ser o caso, considerando todas as
informações já produzidas até este momento -, a empresa apresentará plano de ação com as
medidas a serem adotadas e as modalidades de tratamento que serão propostas aos atingidos.

É importante ressaltar, todavia, que o serviço de topografia se encontra temporariamente paralisado
devido à resistência da comunidade local em autorizar o acesso dos funcionários da empresa

contratada às suas propriedades, e às ameaças feitas aos mesmos funcionários. AUHE Itapebi está
concentrando esforços nastratativas com a comunidade para que as demandas sejam atendidas e os

serviços retomados.

b. Relatórios de acompanhamento das ações executadas referente às casas com

patogenias geotécnicas em freqüência trimestral. Para mitigação dos danos deverão ser
observadas as recomendações do Parecer 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA;

Conforme informado no item "a", a UHE Itapebi apresentou a esse i. Órgão o 1o Relatório de
Acompanhamento - Habitações Danificadas - Salto da Divisa/MG, contendo as seguintes
informações sobre as ações propostas: (i) justificativa, (ii) objetivos, (iii) metas, indicadores e status,
(iv) público-alvo, (v) metodologia, (vi) acompanhamento e avaliação e (vü) considerações finais.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3Ü andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Pagina 2 de 5
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c. Relatório trimestral de acompanhamento das reuniões realizadas com cada

grupo de atingidos, descrevendo as deliberações e desdobramentos;

Primeiramente, cumpre esclarecer que os grupos afetados diretamente pelo empreendimento previsto

no EIA/RIMA e no Plano Básico Ambiental (PBA) foram devidamente compensados através do Termo

de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 25 de novembro de 2002 entre a UHE Itapebi, o Grupo

de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos (GADDH), o Ministério Público Estadual de Minas Gerais e

este i. Órgão. Em complemento ao aludido TAC, foram firmados 3 (três) aditivos contendo todas as
medidas compensatórias para as questões socioambientais da comunidade de Salto da Divisa/MG

atingida pela implementação da UHE Itapebi.

^ Não obstante, as Associações de Pescadores, das Lavadeiras e dos Pedreiros ajuizaram a Ação Civil

Pública n° 2007.38.13.005.635-5 em face da UHE Itapebi e deste IBAMA, apresentando novos

pedidos e repetindo demandas já atendidas.

Em decisão parcial, considerando o caráter individual dos pedidos, o MM. Juiz da Subseção Judiciária

de Governador Valadares/MG julgou improcedentes os seguintes pleitos: (i) recomposição do valor

pago aos pescadores; (ii) fornecimento de 21 (vinte e um) barcos aos pescadores; (iii) pagamento de

indenização as lavadeiras; (iv) indenização aos pedreiros e extratores de pedra; (v) reparação das

avarias surgidas em diversas casas. Sendo esta decisão não mais passível de recurso.

Tendo em vista o exposto, considerando a judicialização da matéria por parte de terceiros, entende-

se que qualquer ação por parte da UHE Itapebi pode representar o ensejo para a rediscussão de

temas já objeto de acordo ou ainda pendentes de decisão judicial, como pode ser visto nos

(^ documentos anteriormente citados. Logo, a UHE Itapebi solicita que este item seja revisto, excluindo-
o da Nota Técnica.

d. Laudos laboratoriais, em prazo de 90 dias, de centro de referência em ictiopatologia,

investigando a causa mortis de espécimes mortos ou agonizantes de peixes a serem

coletados na área de influência direta da UHE;

A UHE itapebi está levantando laboratórios que sejam referência em ictiopatologia para realizar a

investigação solicitada acima.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Em contrapartida, não houve registro de mortandade de peixe desde a realização da vistoria técnica.

Caso seja identificado algum indivíduo morto, será prontamente encaminhado para o laboratório para

fins de elaboração do respectivo laudo de causa mortis.

Por fim, é importante ressaltar que a UHE Itapebi não pode realizar nenhum laudo para espécimes

agonizantes visto que o pedido de alteração da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de

Material Biológico, feito em 13 de abril de 2015, através da Carta SMA 148/15, ainda não foi deferido.

e. Avaliação das causas da proliferação excessiva e acúmulo de macrófitas na região

do córrego Cotinguiba e proposta de ações para mitigação desse impacto w'

ambiental na área do reservatório; e

A UHE Itapebi iniciou, em 24 de julho de 2015, a retirada de 80 hectares de macrófitas do reservatório

da usina. Todavia, devido às ameaças sofridas pela empresa por parte das comunidades locais, esse

serviço está temporariamente paralisado. A UHE Itapebi está concentrando esforços para solucionar

essa questão e retomar os trabalhos.

De toda forma, está prevista, ainda para esíe ano, a contratação de um Plano de Manejo de

Macrófitas do Reservatório da UHE Itapebi, no qual será contemplada a avaliação das causas da

proliferação e acúmulo das macrófitas dentro do reservatório, bem como a proposta de ações para

sua mitigação - atendendo, assim, ao solicitado neste item. Tão logo tenhamos o Plano de Manejo

pronto, o encaminharemos para esse i. Órgão.

f. Levantamento dos focos erosivos existentes no reservatório e proposta de

medidas para contê-los, em prazo de 90 dias.

Em julho deste ano, a empresa Verdal realizou o Diagnóstico dos Processos Erosivos do Entorno do

Reservatório, que é a primeira etapa do Programa de Monitoramento e Controle de Processos

Erosivos. A UHE Itapebi está aguardando encaminhamento do relatório do aludido diagnóstico e, tão

logo recebido, o encaminhará para esse i. Órgão.

Por fim, solicitamos que sejam inseridos pontos de monitoramento de

qualidade água, próximo ao local de entrada do chorume proveniente do lixão, a montante e a

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar. Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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jusante deste no rio Jequitinhonha e apresente a avaliação sobre a alteração dos parâmetros
de qualidade da água.

AUHE Itapebi aguarda resposta à Carta SMA 148/15, encaminhada a esse i. Órgáoem 13 de abril de
2015, na qual propõe um novo plano de trabalho para o Programa de Monitoramento do Ecossistema

Aquático. Tão logo o plano de trabalho proposto seja aceito, a UHE Itapebi irá inserir os pontos
solicitados.

Aproveitando a oportunidade, a UHE Itapebi apresenta esclarecimentos pertinentes sobre alguns
pontos levantados no Relatório de Vistoria - Nota Técnica 02001.001060/2015-50 COHID/IBAMA

(doe. anexo).

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

íé^Êdoardo Pinheiro Santos Tanuri

Diretor de Regulação

^^-Áp<^^kA9. - "f&fV ÂÁAJL

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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Reportamo-nos com intuito de apresentar as seguintes esclarecimentos à Nota Técnica

02001.001060/2015-50 COHID/IBAMA, referente à vistoria técnica realizada na Usina Hidrelétrica

Itapebi no período de 30 de março a 2 de abril de 2015:

"A estrutura construída para as lavadeiras nunca foi utilizada, das razões relatadas por uma

delas seria a inadequação dos tanques. Destaca-se ainda a preocupação com as estruturas

sem funcionalidade e abandonadas, que estão servindo de ponto para usuários de drogas".
(pág.1 parágrafo 5)

Primeiramente, é importante esclarecer que as lavadeiras sequer foram identificadas como grupo

impactado pela implementação da UHE Itapebi no licenciamento ambiental, motivo pelo qual os

*w órgãos ambientais não exigiram nenhuma providência ou medida com relação a este grupo quando
da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental.

De toda forma, a UHE Itapebi optou por atender as solicitações desta categoria e adotou medidas

compensatórias, dentre as quais a construção da lavanderia. Cabe ressaltar que o processo de

implantação da lavanderia pública foi amplamente negociado com as lavadeiras, que inclusive

aprovaram o projeto arquitetônico apresentado.

Assim, a UHE Itapebi não pode ser onerada pela alegada inadequação dos tanques nem pelo

abandono das estruturas que foram construídas para atender às reivindicações desse grupo -

destaca-se: sem que tivesse qualquer obrigação imposta no licenciamento ambiental para tanto.

Por fim, cumpre reiterar que a UHE Itapebi não possui poder de polícia para reprimir a eventual

V^ prática de crimes. Compete aos agentes do poder público, em especial à polícia, o trabalho

repressivo. Em todo caso, a empresa sempre esteve disposta a colaborar com tais ações na medida

do que for possível e pertinente.

"A equipe passou por uma residência no bairro Cansanção que possui muitas rachaduras

(Fotos 32 a 35), de acordo com a técnica da Itapebi essa casa não está na faixa dos 100 metros

apesar de encontrar-se as margens do reservatório. A equipe do IBAMA solicita que seja

averiguada a existência de influência do empreendimento na estrutura dessa residência." (pág.2
parágrafo 6)

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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A UHE Itapebi não localizou a residência mencionada neste item. Sendo assim, de forma a dar
cumprimento a essa solicitação pedimos que esse IBAMA forneça o endereço completo do referido

imóvel.

"O presidente fez uma contextualização desde a chegada da UHE Itapebi na região até a
situação atual. Relatou que houve mudança do projeto inicial de construção da hidrelétrica,
que ocasionou no alagamento da Cachoeira do Tombo e também no aumento de atingidos,
dentre os quais as lavadeiras que inicialmente eram 17 e passou para cerca de 80." (pág.2
parágrafo 8)

Conforme esclarecido no Ofício SRMA 336/2011, apresentado a esse i. Órgão em 21 de dezembro de
2011, a alteração no projeto não aumentou o número de residências ou famílias afetadas visto que "a
área urbana de Salto da Divisa fica situada numa cota bem mais elevada em relação à calha do rio,

local onde foi detectada a falta de precisão da altimetria".

Com relação ao alagamento da Cachoeira do Tombo, os órgãos ambientais tinham conhecimento da

interferência causada pela implantação do projeto, tendo esse ponto sido avaliado antes da emissão

da Licença de Instalação.

"Foi possível observar algumas das Ilhas formadas com o enchimento do reservatório, nas

ilhas 5 e 6 foram observadas estruturas provisórias de acampamento, no entanto,

aparentemente faz algum tempo que não circula pessoas nesses locais. Na Ilha 7, objeto do
termo de cessão para os pescadores, observou-se as estruturas de um projeto de piscicultura

em tanque rede, que aparentemente encontra-se desativado. Destaca-se que ainda que não
foram realizadas as ações previstas no programa de áreas degradadas para manutenção das

ilhas (Fotos 55 a 60), sugere-se que se adote as medidas necessárias para que ações do
programa sejam iniciadas." (pâg.4parágrafo 3)

A UHE Itapebi vem realizando as campanhas trimestrais previstas no Programa de Monitoramento

das Ilhas e APPs. Na 2a campanha deste ano, realizada em julho de 2015, observou-se que (i) a

barraca instalada na Ilha 05 foi retirada e (ii) na Ilha 06 ainda há vestígios de uma barraca. Porém,

conforme mencionado na Nola Técnica, não há circulação de pessoas no local.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Vista da liha 05. i) Situação da ilha 05 em março de 2015. ii) Situação da ilha 05 em julho de 2015.

Em relação ao PRAD, a UHE Itapebi está aguardando o deferimento da proposta para o programa,

que foi submetida a esse i. Órgão quando da apresentação do Relatório Anual.

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

SMA/MG

Página 3 de 3



*s



W

o itapebi
I GrupoNeoenwgia

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento -Tipo; \TtKjjp.A
ÉN°.02001.0157 l5^ÕT5-(^(
„„, Recebido ern: 17/08/3015

yj&jMi
Assinatura

A 209/15

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2015
aGITALFZADO NO íBi I •••-..:•-. 33 35

AO — —«^=-^*;E^i J>^^

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Termo de Compromisso de Aplicação dos Recursos da Compensação Ambiental n°

15/2010, firmado com o ICMBio.

Assunto: Pagamento da última parcela do Termo de Compromisso Ambiental.

Prezado Senhor Frederico,

Reportamo-nos com intuito de informar que foi realizado o último pagamento referente ao

Termo de Compromisso de Aplicação dos Recursos da Compensação Ambiental n° 15/2010 firmado
em2010comoiCMBio.

A UHE Itapebi informa que foi solicitada a emissão do Termo de Quitação Integral de
Encerramento do Termo (anexo).

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

'^ 4osê&üwmo Pinheiro Santos Tanure-^"

/ ^Diretor de Regulação

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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Rio de Janeiro. 21 de julho de 2015

Ao

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ("ICMBio")
Diretoria de Planejamento. Administração e Logística.
Coordenação Geral de Finanças eArrecadação /Coordenação de Compensação Ambiental
EQSW 103/104. Complexo Administrativo, Bloco "C", 2o andar - Setor Sudoeste
CEP: 70670-350 - Brasília/DF

A/C

Sra. Maria Conceição B. de Matos

Coordenadora Geral de Finanças e Arrecadação Substituta

Ref.: Resposta ao Oficio n° 656/2015- CGFIN/DIPLAN/ICMBio
Processo ICMBio n°02001.003307/99-64.

Assunto: Compensação Ambiental do empreendimento UHE Itapebi

Prezada Senhora.

Em atenção á solicitação contida no Ofício em referência. ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
anexa âpresente ocomprovante de pagamento, no valor de RS 308.911,44 (trezentos eoito mil, novecentos e
onze reais equarenta equatro centavos), relativo aúltima parcela do Termo de Compromisso de Aplicação dos
Recursos da Compensação Ambiental n" 15/2010 (TCCA-) firmado no ano de 2010 com esse r. Instituto.

Assim sendo, em atenção ao quanto disposto na alínea "g". item I. da Cláusula Segunda do TCCA
aproveita-se a oportunidade para solicitar a emissão por parte de V. Sa. do Termo de Quitação Integral de
Encerramento do presenteTermo.

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

Atenciosamente,

jlLi CJíijqJa Laia.» fci UVw
Vosó Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretorde Regulação

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) 3235-2B55

SMA 199/15

SMA/MG
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Riode Janeiro, 14 de agosto de 2015

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2
IBAMA-SEDE

Ref.: Oficio 02001.001112/2015-98 DILIC/IBAMA.

Assunto: Associação de Pescadores de Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor Frederico,

.^ Documento - Tipo'
^,N,Ü. 02001.0157Wn , --^2015-

^ Recebido em: 17/Ü8/2M5 C

Assinatura

/IA 210/15

A./l^.sí ír,.!..:i.„-.í.;..,•.;"• •U.j"....' j-*ÍV- í;..!1/'Áiv;.,'r>.*|

Em atenção ao Oficio 02001.001112/2015-98, onde foi solicitado por esse IBAMA o
cumprimento pela ITAPEBI das recomendações contidas no item "IV - Conclusões e

Recomendações", nos referidos prazos, serve a presente para encaminhar a carta enviada à
Associação dos Pescadores de Salto da Divisa/MG (anexo) solicitando o envio da iicença ambientai
vigente.

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

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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Associação tos KescarjorBS de Salto da Divisa
RuaOdirSeleira an, Barro Preto.
Saflo da D:miS3 - MG.

A'C Lucas Pinheiro dos Santos

Rei.: Copia do alvará de funcionamento elicença ambientai da Associação.

Prezado Scnh.or.

itapebi. 02 dü Tunho d& ?015

Conforme tojrirumerto Particular de Coriraio de Comento de Imoral Não Resteiicia] í/cuníRto-).
cetebradw entre a ITAPEGi GERAÇÃO DE ENERGIA SfA flTAPE&O ti ASSOCiAÇÃÜ DOS PESCADORES
Cfc SALTO OA DIVISA Í/ASPSD'), a ConrafatáriB se comprometeu a obrer: (ij tíe alvará perd operação tio
íaraue-rede na fespeclivo órgão cempetonte; o (ii) Ji»rça ambientai psra funcionamento do Híxjue-rette na
Secretaria Especial de Apain a Pesca - Ministério de Apoio a Pesra e Arjuienitora.

Nfo obslanle <rs übriga^es estabc-Tccüas no conlralo, si» a presente date a .'TAPE3I não acusov O
recebimento da dücurncníaysu, em especial a licença ambiental p&a o funcionamento do tanç^rede na
Sesnslarici Especial de Apoio a Pcsca.

Itoeto cerraria a ITAPESi GERAÇÃO DE ENERGIA SiA vt-m por meo desta, soícríar o envia da
f ]tmW ambental vigente para tuncioranento dn lanque-iade. na prazo màãnio de 30 jirwial dias

* Atenciosamente.

!' f, ! r . ». \ '
I ' I *i •* 'li' i,-

ITAPEBF GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. íjtó*11??fc

J:ffl^ ^ !|Hca:G.-pj;j3fcErens!.ífi.í
Mi <iv:,\ ilK !"' tni SC3, ta"dJ

P.iqiii.! i i-!' !



mtí5-'!!. .. l^i^wÃs"Af^^B^6Ã:rmw^re-^ CTt ^vftrtso^ZÍ

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA
CAIXA POSTAL 12

ITAPEBI - BA

CEP: 45.855-000
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Objeto entregue ao destinatário
17W&/2015 18:25 SalEo Da Divisa f MG

Objato entregue ao destinatário

Objeta saiu para «Ttroga ao destinatária

A emrçjjíi não pode ser efetuada -Carteiro nlo atendido

Objeto saiu para entreis scçfeafinatãrro

Òbjúto uricamfnhado
de Unidade de Distribijiçâ& em Alffl&riara /MG para Agenda dos Ccnsios- emt Salta
Da Divisa/MG

Objeto encaminhado
iíe Unidade OperaGianal em 3efo Horizonte / MG para Ufiitíada de Distribuiçãü em
Aflm&naTa I MG

Objeto encaminhado
de Unidade Operacional em Salvactor .fSApara Unidade Operacional cm Balo
Horizonte/NIG

Objeto sncamãihado
de Aséncãa dos Correios em Itapabi i BApara Unidade Operacional em Saluador ir
BA

Objeto postado

lYgi^jiwwíctrid cs.cot.txfijlstwtas.irssiíÈWies6s/s^*ipnní_s^
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•João Laurencio de Medeiros Filho
-—sSfc

De:

Enviado cm:
Para:
Assunto:

if]

Fouireio3@K)rr-0(Os.cQm.£ir '••'•'-'•
quintè-E&ina. 1S de junho rieíQlíí 14:58
João Laurencio de Medeiros Filho
Fale com oaComjics -Confirmação ílo recebimento da maniFesteção: 347S7750

Sua manifestação foi registrada com SUCESSO!

• Caro(a)

Itapebi Geração de Energia cx postal 12

Agradecemos seu carrtato. Ele contrifauc par» çjue eoütmuemos aprimorando noasos serviços Em bríane
responderemos sua solicitação.

Por fever, anote onúmero do seu prolpwía: 34/37750, retertmtu ao objeto DJ166S328S6BR

Dados de sua manifestação

Mensagem enviada por: Itapebi Geração de Energia cxpostad 12
Para: Correios
Data. Quinta-feira, 18/08/2015
Observações dascritas peJg Cliente.
Gi prazo para resposta ãs manifestações é de até 5(cincof dias úteis. Ho entanto, esse praeo pod*ri ser
dil-atado, casoa demanda apresente dados mcompJMos ouquando houver a nacttstáade de um temoo
maior pana a avaliaçãado caso.

Arenciosarasnle, Cer-tral de Atendimento dos Correios

. Essa éufliâ mensagem automática, favor n3o rttpondfrfe. Caso rsecessite de um novo contato regiatre uma nova
I rnsmlestaçae-, utilizando os seguintes canais:
! internet: ww.ca.rreios.com.or
1 Fale com os Correios: Ctige-. nrriii

Ceiroral d* AffiíidÁ!YW.^.& ws* Clientes <Sa* Corretos
*3003-0100 - IJesfcnaefo a capitais, regiões metropotitsngs e ciSades sedes de DDD
* ÜBOO 72S 0100 - Demais localidades braaifeiras,

00lítiCa Dê privacidade

O* Ctursiw sannlp-ii .a s,Wto<to* seus dada* Cafrlisfa waa pcNim Uc PnvKJdaae m.-vwr••;••• >fi^.Jj-i-.i-i:-.'̂ -jf^^;if- nr

V-ir L.l: i -mlr.!.'•:•.!•.,., ';)"';: .:.•;.-!
•ji.'v;i- Jtiií-í .i "'!• "V" 'i-:!.! •--• s. •.-

:m;:.'i; i;,.í"i"! •,•£:/i;i1;i f,:.iS. t c, i
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João Laurencio de Medeiros Filho

•e- FcamGkií^correios.com.br
Ertviafloem: terça-feira, 23dejuníiocte3015 10:58

João Laurencio de Medeiros Filho
FaSe com os Conrcsos - Resposta da manifestação: 3473775DPara:

Assunto:

Caso queira adicionar: algum comentário 00 quesSunamsreta sobre aresposta abaixo. • = • ••'••••

Resposta:

Coru&} Ottlte inforrornos que abjsto Eo, entregue no dia 17«6 .2015, FIRMOU RECIBO OSR. LUCAS PINHEIRO
DOS SANTOS.

Agradecemos; seu contato.
Aie nciosamcnlL',

Cenffal de Atendimento aos Clientes dos Correios

Seu(s) questionamento(5| foi (loram):

Pediífode informação sobra objeto posíado. Tipo abjeto: SEDEX Documento tVtotJtfO Solicitação- Conteúdo Avariada
Nome desmaiaria: Associação dos Pescadores de SaÈto da Divisa Endereço destinatário' Rfcua Odr Barreira CEP
desünalárto: 3992S-00D Número desirhaiário: 0CompíeíTlcntü destinatário; Bairro 0»*^^™ ^™ ™ j£^,_
desünatàrio' Salto da Divisa UF rfssfinalàiro: MG País destinatário: BRASIL Numero regado: DJ16S53288S8R Data
postagem- 1W0BJ2IH5 Observações: CPF/CNPJ do Remetente; O2.397.0SCA5002-77
"(Fim da pergunta)** ,. .
Caroíaí Cliente Informamos que objeto toi entregue no dia 17WW015 sistema sro atualizado.

OjT^Etotoi onircaue nao t«ho dúvidas pelo lasTreamento que fiz, no entanto, dAR voltou sem eamtáo rio
eofr&sos c sem assinatura do re^ebader. Gcntycza verfcar,

i
^

Sbiü queira contamosCorreios ou ragHrar «ma nova manfestegãp, rffee oscanas abaõco:

-Kituínef:''..•".••.•
Fale com os Correios.:'.'_ :. ••.

POLÍTICA BC PPtVACSQAOE

muwtn. AiWjai. bar, como dn^at. copiar, rfeaibuir ™ra*«rccT.5e do Dwrtoarfc..
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J^MA/!MAM.: '̂SEDH - PROTOCOLO
N Documento -Tira: ÉSá^:

•mw. 02001.0183^^015- J?^~
»* Recebido em: 2U0&'20i.5

A&siria fura

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2015

Ao

r&Qrrx>

SMA 302/15

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas

Assunto: Andamento das tratativas com os proprietários em Salto da Divisa/MG

Prezado Senhor,

Servimo-nos da presente para, fazendo referência ao quanto discutido na reunião realizada

no IBAMA Sede, em 17 de agosto de 2015, apresentar as principais ações relacionadas aos

proprietários de imóveis localizados na faixa de 100 (cem) metros de influência do reservatório (lençol

freático e córrego lava-pés, áreas azul e verde do anexo I), em Salto da Divisa/MG, durante o período

de Agosto a Setembro de 2015.

A ITAPEBI informa que será contratada a empresa Print Comunicação para apoiar as ações a

serem realizadas em Salto da Divisa, através de mediação e diálogo com a comunidade, de forma a

escutar demandas formuladas pelo grupo de habitantes e orientar a melhor maneira de iniciar um

programa de relacionamento entre as partes envolvidas.

Adicionalmente, informamos que a ITAPEBI realizará uma reunião no dia 28 de setembro de

2015, visando dar início a esse processo de diálogo com a comunidade. Nesta oportunidade, será

esclarecido que a ITAPEBI providenciará as medidas de reparação identificadas como necessárias

para as habitações localizadas na referida faixa de 100 (cem) metros de influência do reservatório

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

SMA/MG
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(lençol freático e córrego lava-pés, áreas azul e verde do anexo I), em atendimento à determinação

desse IBAMA. E que, para tanto, é necessária que os trabalhos de topografia sejam retomados e

finalizados, de formaa identificar as exatas propriedadesque farão parte desse trabalho.

Insta consignar que, de forma a atender à determinação desse IBAMA, os serviços de

reparação das habitações, na faixa de 100 (cem) metros do reservatório (lenço! freático e córrego

lava pés, áreas azul e verde do anexo I), serão realizados a despeito de inexistir prova técnica que
ateste o nexo de causalidade entre a implantação e operação da UHE e os danos identificados

nessas habitações.

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

que renovamos nossos votos de elevada consideração.

Atenqbsamente,

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A

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

SMA/MG
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ANEXO I - Patogenias geotécnicas Salto da Divisa
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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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MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento -Tipo: ffiMXj
>N°. 02001.0187tJ^/2dl~5-" V^

«^Recebido em: 25/09/2015-
éíYUlÚ/J

Assinatura

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2015

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama"}

SCEN - Setorde Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF
. ,..^.h.^^:.^-'-^J"-'

A/C -;••*: - ' • "

Sr. Frederico Queiroga do Amaral /;

Chefe de Unidade Avançada -Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas

Assunto: Andamento das tratativas com os proprietários em Salto da Divisa/MG

Prezado Senhor,

,. 11.. /,',

SMA 303/15

-.•-•**&
!»-'••.•>•_ '•;>!

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A ("ITAPEBI"), pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.397.080/0001-96, com sede na Praia do Flamengo, n" 78,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, vem, respeitosamente, por seu representante legal ao final assinado,

expor o que se segue:

Em 17.09.15, a Print Comunicação - empresa contratada por ITAPEBI, iniciou as ações de

comunicação com a comunidade de Salto da Divisa, através de reuniões com as principais

lideranças locais (Casas Rachadas, Pescadores, extratores de terra e etc).

Com o início dos trabalhos e respectivas reuniões prévias, identificou-se a necessidade de

um maior entendimento relacionado às reinvindicações especificas da Comunidade, de forma que

essas possam ser devidamente avaliadas e/ou discutidas e esclarecidas.

Não obstante, através da Carta SMA 302/15 informamos que iríamos realizar uma reunião no

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

SMA/MG
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dia 28.09.15. Ocorre que após o contato inicial com as respectivas lideranças, mediante a

abordagem individual dos grupos de maneira a escutá-los e a explicar como a ITAPEBI irá conduzir

os trabalhos de reparação das casas rachadas e de limpeza de macrófitas, identificamos a

necessidade de estruturar um novo formato de comunicação, entendendo que neste momento a

mencionada reunião ainda não se faz oportuna.

Ressaltamos que o principal objetivo da ITAPEBI, com a condução desse trabalho, é o

desenvolvimento de um melhor relacionamento com a comunidade e a liberação das atividades de

forma amigável para a realização dos serviços de topografia e reparo das casas rachadas, bem

como a liberação dos serviços de limpeza de macrófitas e outros programas ambientais como o

Programa de Educação Ambiental e o Programa de Comunicação Social.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para informar que o Programa de Monitoramento

Hidrogeológico também foi paralisado devido ao ocorrido em 03 de agosto de 2015, informado na

Carta SMA 203/15, de 06 de agosto de 2015, sobre o embaraço na execução do estudo topográfico.

Mercê do exposto, a ITAPEBI convida esse IBAMA para que participe junto com a ITAPEBI

na construção do diálogo, sugerindo e contribuindo da forma que entender pertinente.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo
em que renovamos nossos votos de elevada consideração.

•í.Jf^v
QSEAtenciosamente, ,.,..- ,,..

7 ^^-•-^^••--.^^
.-- ^^

#PEBI GERARÃO DE ENERGIAS.-^

•ãSí*'*SÍ-5-

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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Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015.

MMA/Ü3AMA/SEDE - PROTOCOT O /
Documento-Tipo: Koife. ~/-

>N°. 02001.0206Í2./2015-^vf •£
!? Recebido em: 2Í/10/20I5
— XVcq^ ''•
__ Assinatura

SMA 310/15

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF ihL ....^..«-^--^.íW^T. »^,i-í '"*j
„.,.*r.-:--m.i- - i ,l]_^".Ji'',^tr-^--K"

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2
IBAMA-SEDE

ú -•"' •• •"-'• ''

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

Assunto: Comunicação de incêndio em área de pastagem da UHE Itapebi.

Prezado Senhor Frederico,

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ sob n°
02.397.080/0001 -96, com sede na Praia do Flamengo, 78- 3o andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ
- CEP 22.210-030, vem, respeitosamente, informar o que a seguirse expõe:

No dia 16 de outubro de 2015, ocorreu um incêndio em uma área de pastagem situada na
margem esquerda à jusante da barragem da Usina Hidrelétrica Itapebi.

Após sua identificação, a equipe de brigadistas da Usina foi acionada imediatamente,
iniciando o procedimento padrão de combate ao incêndio.

Contudo, devido ao longo período de estiagem, além dovento constante na região, o foco de
incêndio alastrou-se rapidamente, impossibilitando a equipe de brigadistas da Usina de conter o
incêndio.

Sendo assim, não restou alternativa senão acionar o Corpo de Bombeiros de Porto Seguro
(unidade mais próxima da Usina), contudo, por motivos que desconhecemos, não foram enviadas
equipes para combater o incêndio.

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, rt° 78, 3o andar. Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG
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Assim, a ITAPEBI, pró-ativãmente, além de ter tentado obter apoio junto com empresas
localizadas próximo ao Empreendimento, ainda tentou contratar caminhões pipas, contudo sem lograr
êxito.

Cumpre destacar ainda que, no final do dia, o vento mudou de direção, fazendo com que o
incêndio saísse da área da usina e se extinguisse por conta própria. Estima-se que a área afetada
pelo incêndio foi cerca de cinco hectares.

Por fim, a ITAPEBI informa que lavrou o Boletim de Ocorrência n.° 278/2015 (anexo), com o

intuito de registrar o caso junto à autoridade policial.

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

Frederico^
Coordena

COHIDÍCGENE/DIUC/1BÍ

"Atenciosamente,

Frãpféísco dé Assis D. Carváltió^unior-

^
^

Gerente de Meio Ambiente

l^$ '^^C^TJ^

3/Jõ/lé

Itapebi Geração de Energia S.A
Praia do Flamengo, n° 78, 3Ü andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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POLICIA CIVIL DA BAHIA

MODALIDADE'

OCORRÊNCIA

POLICIAL

DELITUOSA
DATA

19/10/2015 INCÊNDIO
COMUNICANTE

CLECIO DE OLIVEIRA VIEGAS
NATURALIDADE

Governador Valadares - MG
DATA NASCIMENTO

19/01/1982

NOME DO PAI

PROFISSÃO

Técnico de

Segurança de
Trabalho

NACIONALIDADE

Brasileira
ESTADO CIVII.

Casado

Levi Viegas da Costa
NOME DA MAE

ENDERECO

Rua ConjuntoEdgar Francoso, n°. 16, Bairro Trancoso, Eunápoiis-BA

Silvania de Oliveira Viegas

DATA

16.10.2015

HORÁRIO

16h:30m
LOCAL

NUMERO

278/2015

CARIMBO DELEGACIA

'•'

FONE

(73)9917-5569

... ss
'Al-

'" 0$

-/' V*'

FATO Margens Esquerda da Usina Hidrelétrica Itapebi/Geraçãode
___ Energia, Itapebi-BA

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de dois mil e quinze, compareceu a esta Delegacia de Policia
Civil de Itapebi-BA o senhor CLECIO DEOLIVEIRA VIEGAS (acima qualificado) paracomunicar que é
funcionário da Usina Hidrelétrica Geração de Energia, situada a Rodovia BR 101, KM 669, sn°, Itapebi-
BA, na função de técnico de segurança do trabalho e no dia 16.10.2015, por volta das 16H:30min, o
comunicante foi informado por uma equipe de vigilância , no qual teria dito que teria um incêndio as
margens esquerda, área de propriedade da Usina Hidrelétrica, de ITAPEBI-ba; QUE o comunicante fez
contato com o corpo de bombeiro da cidade de Porto Seguro - BA, tendo uma recepcionista dito que iria
passar para equipe de corpo de bombeiro, a qual teriachegado; QUE o corpo de bombeiro não compareceu
no local; QUE no local há um Vertedouro (onde fica as comportas da barragens) área de risco; QUE o
comunicante não suspeita do autor do incêndio; NADA MAIS: É O REGISTRO.

Comunicante
á OA- ,-v^

t^y-

Responsável pelo registro:
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Ministério do Meio Ambiente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMEUEN I'E E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS

ANEXO I - IN N" 02. DE 30 DE JANEIRO DE 2013

PEDIDO DE VISTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO

Í°H-S.J23ílJ

01. N° DO DOCUMENTO/PROCESSO OlXJOI. OÇQ 3'•},'] j WX-Q<i
^ BoVoA^i (WvCJL 5/ft

A- IDENTIFICAÇÃO __ ~"
02. NOME DO INTERESSADO OU REPRESENTANTE LEGAL

03. CARTEIRA DE IDENTIDADE 04. ORGÀO ÊXPEDIDOR/UE

06. EMPRESA 07. CNPJ

05. CPE

08. ENDEREÇO fW. NtHvJ&jg Q&Jjü üX&WAJLrZT^iSc, _Qi^EZã~^^kfÊZ
0'J.TEI-EFONE [DDD-NUMEROI IQ.FAX(DDD-NUMERO) 11.ENDEREÇO ELETRÔNICO
"(b) :ufcV 6feqr.
B-AUTORIZAÇÃO PARA OBTER VISTAS (CASO NAO SE.IA O INTERESSADO OU REPRES. LEGAL)"
12. NOME DO (A) AUTORIZADO (A) "

13. CARTEIRA DE IDENTIDADE

frO.SIt
16. ENDEREÇO

I7.TELEFONE (DDD-NUMERO)

C- TIPO DE SOLICITAÇÃO
20. { ) VISTA DO DOCUMENTO/PROCESSO

) COPIA IMPRESSA -

D-EXTENSÃO DA COPIA

21. ^CÒPIA INTEGRAL-

•- ORGÀO EXPEDIDOR/UF 15. CPE

OftflfQA &^.6U.3gs"-S>

18, FAXfDDD-NUMERO) I9.ENDEREÇO ELETRÔNICO

(XCOEIA EM Ç-DROM
( ) COPIA FOTOGRÁFICA

) COPIA PARCIAL- FOLHAS N°

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENJARE^j^^^^ ~ç^y .yndj^.cL.PO fnfj^r/^J^T
,h-ryhw/ntfjsmemíêL^i&ü. l&táw' das fÜ/jtiiri^yy/Aj/y. <f' '
IMPORTANTE:

* Este formulário deverá ser entregue noProtocolo Geral do Ibama e após o seu cadastramento, será encaminhado à
Unidade em que se encontrar o processo e/ou documento.
*Anexar cópia dos documentos que comprovem a qualificação e legitimidade do solicitante, e caso o solicilanle
não seja o interessado ou representante legal, anexar justificativa ou motivação para a solicitação.
*No caso de documentos sigilosos, osolicitanle deverá apresentar instrumento de mandato que comprove a
representação legal da empresa titulardo processo/documento.
* Cópias com autenticação somente serão fornecidas em papel.
*Acópia solicitada em papel somente será providenciada após o recebimento do comprovante de pagamento da
Guia de Recolhimento da União -( GRU). Asolicilação de cópia em mídia CD deve vir acompanhada de dois cds
paracadaprocesso e/ou docum ento.

.ar

LOCAL

DEFEHIDOEM / /

RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO

Carimbo c Assinatura

S& £•

""&*

4^/A0jAS
DATA

ATENDIDO EVT / /

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO
Carimbo o Assinatura

RECEBIDO EM / /

ASSINA l'I JRA DO RKCLUEDOR

MMA/IBAMA/BA/COAD EUNAPOL1S
SOL 02519.000991/2015-19
Origem: Viviane dos Santos Bomfim
Data: 29/10/2015
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MMA/D3AMA/SEDE - PROTOCOL'

Lêitapebi
f Grupo Neoenergta

Documento - Tipo: _
>N°. 02001.0214^^0015-jt^T

^Recebido em:03/l 1/2015

Assinatura

<-• :„..;^tei-'-'''&*>: t**^'"• ...*vití-~^^*^t^'--i:::i
SMA 321/1!

ÍAliZADOH0ffi*MAjRio de Janeiro, 27 de outubro de 2015.

;;gS"!ííJSt-s^

Ao

Instituto Brasileirode Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Ofício n° 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA

Assunto: Envio do 2° Relatório de acompanhamento - Habitações Danificadas- Salto da

Divisa/MG.

Prezado Senhor Frederico,

Reportamo-nos com intuito de protocolar o 2o Relatório de acompanhamento das habitações

danificadas em Salto da Divisa, MG, em atendimento ao Oficio 02001.003602/2015-29

COHID/IBAMA.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentosque se façam necessários, ao tempo em

que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

^£ránciíncisco de Assis D. Carvalh^ríunior

Gerente Corporativo 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

SMAÍMG
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UHE ITAPEBI

Relatório de Acompanhamento

Habitações Danificadas

Salto da Divisa/MG

Outubro/2015
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Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg

Página: 2

2° Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

1. JUSTIFICATIVA

O presente Relatório consolida as ações executadas com relação às habitações

danificadas, que estão localizadas no entorno do reservatório da UHE Itapebi, dentro

da faixa de 100 (cem) metros de influência dos polígonos apontados por esse i. Órgão

Ambiental (lençol freático e córrego Lava-Pés), em Salto da Divisa/MG, no período de

julho a outubro de 2015, em atendimento ao disposto no Ofício IBAMA

02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e na Licença de Operação n° 291/2002.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste Relatório é apresentar trimestralmente o andamento das atividades

que foram praticadas, relativas ao monitoramento e avaliação das habitações

danificadas, que visam subsidiar as ações a serem executadas, auxiliar a tomada de

decisões, bem como demonstrar a ausência de correlação entre as avarias identificadas

nas residências de Salto da Divisa e a operação da UHE Itapebi.

3. METAS E INDICADORES

METAS INDICADORES
STATUS

Acompanhamento das Envio de relatórios trimestrais - Envio do 1° Relatório de 2015

ações quanto às ao IBAMA informando as (Julho/2015) - Através da Carta SMA

habitações danificadas. ações realizadas durante esse

período.

202/15, em 31/07/2015;

- Envio do 2° Relatório de 2015

(Outubro/2015).

Realização de serviço de Envio da topografia realizada e Foi contratada a empresa Vertente

topografia na faixa de da relação das habitações Engenharia para realização do serviço de

Itapebi Geração de Energia S.A
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Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

s^V

1,



LÊitapebi
f GrupoPJoornnrgl.i

Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg

,'c
Pagina: 3 ; r_

\

2° Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

lOOm, considerando a

construção do córrego

Lava-Pés e o aumento do

nível do lençol freático,

para levantamento e

cadastramento de todas

as residências que se

encontrarem nesta área.

danificadas ao IBAMA. topografia da faixa de lOOm, que iniciou as

atividades em 13 de julho de 2015.

No dia 03 de agosto, um grupo de

habitantes de Saldo da Divisa/MG decidiu

se opor à continuação dos serviços que

estavam sendo executados e impediu a

entrada dos funcionários da Vertente

Engenharia em seus terrenos, fazendo

inclusive ameaças verbais. 0 ocorrido foi

reportado ao IBAMA em 11/08/15, através

da Carta SMA 203/15.

Atualmente, o serviço contratado encontra-

se paralisado.

Elaboração de laudo

pericial, individualizado

por imóvel, de modo a

identificara causa e

origem das rachaduras

das edificações

localizadas dentro da

faixa de lOOm, bem

como a solução a ser

implementada em cada

caso.

Envio da conclusão do laudo

pericial ao IBAMA para

subsidiar decisão sobre as

ações e o monitoramento que

serão realizados

A UHE Itapebi fará todos os reparos

necessários dentro da faixa de 100 (cem)

metros de influência dos polígonos

apontados por esse i. Órgão Ambiental

(lençol freático e córrego Lava-Pés), não

havendo necessidade da realização de um

Laudo Pericial.

4. PUBLICO-ALVO

O público-alvo deste Relatório será definido a partir da conclusão do serviço de

topografia, que atualmente encontra-se paralisado, dentro da faixa de 100 (cem)

Itapebi Geração de Energia S.A
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metros de influência do reservatório {lençol freático e córrego Lava-Pés), em Salto da

Divisa/MG.

5. METODOLOGIA

O presente Relatório é composto por medidas que permitem realizar o monitoramento

das habitações incorporadas pelo serviço de topografia, avaliar os possíveis riscos às

habitações danificadas, bemcomo indicar a solução recomendável paracada caso.

Neste cenário, o Relatório foi subdividido em duas etapas listadas a seguir.

6. ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO

6.1. Acompanhamento das casas na faixa de lOOm

Através da topografia serão definidas as habitações a serem monitoradas, reformadas

ou reconstruídas.

A equipe da empresa Vertente Engenharia realizou a instalação de 4 (quatro) marcos e

a localização de RN da Rede de Io ordem do IBGE mais próximo de Salto da Divisa para

o transporte de altimetria.

Está previsto na contratação o seguinte escopo:

1- Realizar o levantamento topográfico cadastral, utilizando equipamento

eletrônico, de todas as residências situadas na faixa de 100 metros a partir da

elevação da cota lOOm e da região do córrego do Lava-Pés na cidade de Salto

da Divisa;

2- Realizar o levantamento planialtimétrico (curvas de nível) a cada metro;

3- Elaborar planta geral de todas as edificações existentes nessa região, ruas e

estradas, rios e lagos, além das curvas de nível;

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3" andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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4- Elaborar relatório técnico descritivo.

6.2. Avaliação das casas localizadas com avarias na faixa dos lOOm

Além das ações descritas anteriormente, será apresentado o número e a relação de

habitações que necessitam de reparo, bem como aquelas às quais eventualmente seja

necessário dar outro tipo de detalhamento e aquelas nas quais se faz necessária a

reaiocação das moradias, que serão listadas nas tabelas abaixo conforme indicado na

Nota Técnica 000817/2014 COHID IBAMA. Segue o modelo a ser utilizado após a

elaboração do laudo pericial:

i) Indenização pecuniária justa;

Casa Proprietário Endereço

ii) Reparo e monitoramento do imóvel;

Casa : Proprietário Endereço

Anuência

Anuência

Data da

Indenização

Tiposde |! Data do Reparo
Reparo

iii) Reaiocação das moradias, nos casos em que apresentem danos irreparáveis à

estrutura da edificação e risco a vida dos moradores.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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Proprietário Endereço Anuência
Data da Reaiocação

Casal José Pinheiro Rua Boa Vista, n° 228, Bairro 0 inquilino se recusa a deixar o imóvel.

de Moura Saudade, Salto da Divisa/MG

Casa 2 Maria Senhora Endereço: Rua Áureo de Termo de 25/02/2015

Xavier Oliveira, n° 319, Bairro Barro compromisso

Rodrigues Preto, Salto da Divisa/MG. firmado em

25/02/2015.

Casa 3 Enedina Alves Rua Áureo de Oliveira, n° 322, Termo de 25/02/2015

Silva Bairro Barro Preto, Salto da

Divisa/MG

compromisso

firmado em

25/02/2015.

Casa 4 Maria Daniela Rua Maria Clarinda, n° 11, A inquilina se recusa a deixaro imóvel.

Santos de Bairro Barro Preto, Salto da

Andrade Divisa/MG.

Até o presente momento, embora os estudos indiquem que os danos encontrados nas

quatro residências não guardam relação com a construção da Usina, a UHE Itapebi

providenciou a locação de imóveis na região de Salto da Divisa para realocar,

temporariamente, as famílias residentes nas 4 (quatro) casas classificadas como de

risco estrutural alto, indicadas na Carta SMA 162/15, apresentada em 15 de maio de

2015, conforme especificado na tabela acima.

Caso sejam identificadas outras habitações com risco estrutural alto, serão adotadas as

providências necessárias.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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Em atendimento ao disposto no Ofício IBAMA 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e

na Licença de Operação n° 291/2002, a UHE Itapebi vinha realizando o serviço de

topografia em Salto da Divisa/MG, levando em consideração a faixa de lOOm de

influência dos dois polígonos apontados poresse i. Órgão Ambiental (córrego Lava-Pés

e lençol freático), até o corrido em 03 de agosto de 2015.

Além do reporte ao r. Órgão, através da Carta SMA 203/15, em 11/08/2015, outras

ações foram realizadas até a presente data, descritas abaixo:

• 17/08/2015 - Reunião com IBAMA em Brasília;

• 17/09/2015 - Contratação da empresa Print Comunicação para apoiar as ações

a serem realizadas em Salto da Divisa, através de mediação e diálogo com os

principais atores sociais envolvidos;

• 21/09/2015 - envio do Io Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 302/15.

A UHE Itapebi informa que está trabalhando na construção de um novo formato de

diálogo com a comunidade, de forma a escutar todas as demandas formuladas pelos

principais atores sociais para desenvolver uma estratégia de um melhor relacionamento

com as partes envolvidas permitindo assim o retorno das atividades em Salto da Divisa,

incluindo a finalização do trabalho de topografia, para dar continuidade ao Programa

de Monitoramento das Habitações Danificadas em Salto da Divisa/MG.

Itapebi Geração de Energia S.A
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SMA 320/15

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015

DIGITALIZADO NO ÍBÁ.V a»
Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA-SEDE

Ref.: Reunião realizadacom o IBAMA em 17 de Agosto de 2015.

Assunto: Andamento dastratativas com os proprietários em Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor,

saasaE-ss™-^™™^

Servimo-nos da presente para apresentar as principais ações realizadas durante o período de Setembro

a Outubro de 2015, relacionadas aos proprietários de imóveis localizados na faixa de 100 (cem) metros de

influência do reservatório (lençol freático e córrego lava-pés, em Salto da Divisa/MG, que impedem, por parte da

Itapebi, além da realização dos Programas Ambientais e dos serviços de limpeza de macrófitas, a evolução dos

serviços de levantamento topográfico iniciados pela Vertente Engenharia.

Nesse sentido, cumpre informar que a ITAPEBI contratou a empresa Print Comunicação, com o intuito

de promover reuniões de entendimento com as principais lideranças locais de Salto da Divisa (Prefeitura de

Salto da Divisa, GAADH, Associação de Pescadores, Associação de Pedreiros, Lavadeiras, Moradores das

Habitações Danificadas, entre outros), momentos nos quais, inicialmente, foi identificada a necessidade de se

realizar uma abordagem mais ampla, não necessariamente focada apenas nas associações organizadas, mas

em toda a população.

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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Assim sendo, no presente momento a Print Comunicação encontra-se em campo reunida a outros
grupos sociais de forma a providenciar um diagnóstico com propostas de ações como produto final.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que
renovamos nossosvotos de elevada consideração.

^í^franciscodeAssis D. CarvaUro Júnior

j^ Gerente Corporativo de Meio Ambiente

CÕ/M/tf

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

SMA/MG

Página 2 de 2



w

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE í( JFLS.j^cÜ_>
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. _fcííL L-.

Diretoria de licenciamento Ambiental \~^RLÍE^~~
Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica ' ~^___-.»*"^

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

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1292

www. ibama.gov.br

OF 02001.013598/2015-15 CGENE/IBAMA

Brasília, 04 de dezembro de 2015.

Ao Senhor

Francisco de Assis D. Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Resposta ao documento SMA 320/2015 e SMA 321/2015 referentes ao
acompanhamento das habitações danificadas de Salto da Divisa/MG, UHE Itapebi.

Senhor Gerente

1. Quanto ao 2Q Relatório de acompanhamento, aguarda-se o encaminhamento do
diagnóstico, associado à proposta de ações elaborado pela empresa Print Comunicação,

^ contratada pela Itapebi Grupo Neoenergia. Solicita-se reunião no Ibama para apresentação
deste material.

2. Ressalta-se que o posicionamento deste Instituto em relação à reparação das
casas afetadas pela construção do córrego Lava-pés e elevação do nível do lençol freático
está embasado em laudo técnico, encaminhado pelo empreendedor e protocolado no
Ibama em 23 de outubro de 2013, intitulado: "Laudo técnico - Análise das causas do

desenvolvimento de patogenias geotecnicas na cidade de Salto da divisa MG". Este Laudo
apresenta o resultado do monitoramento hidrogeológico com intuito de investigar os
fatores associados ao enchimento e/ou operação do reservatório e foi analisado pelo
Parecer 007444/2013 COHID/IBAMA, de 2 de dezembro de 2013.

3. As conclusões técnicas foram reiteradas e constam nos documentos: Ofício

02001.014871/2013-59 CGENE/IBAMA, Ofício 02001.004510/2014-85 DILIC/IBAMA, Nota
técnica 02001.000817/2014-15 COHID/IBAMA, Ofício 02001.004510/2014-85 COHID/IBAMA,
Ofício 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA, Parecer 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA,

Nota técnica 02001.001060/2015-50 COHID/IBAMA, Parecer 02001.003242/2015-65

IBAMA pag. 1/2 4/12!20ÍS^Í7:27
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COHID/IBAMA.

4. Destaco que o Ibama não se opõe à realização de laudo pericial, contanto que
essa ação não sirva como medida protelatoria à mitigação do impacto, e leve em
consideração a influência do nível freático nas estruturas.

Atenciosame

REGINA C0ÉLI MÜNTENTÈGRO GENERINO

CoordeV<W-Geral da CGENE/IBAMA
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Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2015

MMA/1BAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento -Tipo: P]f\\XOj
NS. 02001.0 237 $$ /IWi-t&Z)

Recebido em: 2/12/2015: 2/12/2015

Aâsinatlira

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

SMA 342/15

3^saKSs.=;sKsae!ísi»araEíst

A/C
IDIGITÀLIZW30 NO IBAMA;!
u

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA- SEDE

s?jca,*R~"£?íííWfc;'s-l«™aT!iw.*íc

Ref.: Reunião realizadacom o IBAMA em 17 de Agosto de 2015.

Assunto: Andamento das tratativas com os proprietários em Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor,

Servimo-nos da presente para apresentar as principais ações realizadas durante o período de Outubro

a Novembro de 2015, relacionadas aos proprietários de imóveis localizados na faixa de 100 (cem) metros de

influência do reservatório (lençol freático e córrego Lava-Pés) em Salto da Divisa/MG, que impedem a evolução

dosserviços de levantamento topográfico iniciados pela Vertente Engenharia, além da realização dos Programas

Ambientais de Comunicação Social, Educação Ambiental e Hidrogeológico, além dos serviços de limpeza de

macrófitas do reservatório.

Nessesentido, cumpre informar que, em 17/11/2015 a empresa Print Comunicações finalizou a 1a etapa

do trabalho em Salto da Divisa. O trabalho foi iniciado com a realização de um diagnóstico na região, de forma

que todas as ações propostas fossem efetivas e relacionadas aos principais atores sociais do empreendimento,

com o objetivo de buscar uma solução do conflito ali instalado.

O trabalho buscou: (i) restabelecer o diálogo entre o empreendimento e a comunidade, visando

amenizar o clima de rejeição, por vezes identificado, quando da realização de determinadas ações/atividades

pela Empresa na cidade e; (ii), informar a intenção da ITAPEBI em atender algumas reivindicações da

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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comunidade, tais como o monitoramento da proliferação de macrófitas aquáticas e o reparo das casas no

perímetro de 100 metros, mencionados anteriormente.

Desta forma, através da Carta SMA 302/2015 de 18 de setembro de 2015, a ITAPEBI informou ao

presente Órgão que realizaria uma reunião com as principais lideranças locais no dia 28 de setembro de 2015,

com o intuito de reiniciar o processo de diálogo, informando inclusive as ações citadas no parágrafo anterior,

porém, próximo da data da reunião, verificou-se a necessidade de readequar a estratégia de aproximação

inicialmente pensada, conforme descrito na cartaSMA 303/2015, protocolada em 24 de setembro de 2015.

Não obstante e considerando a realidade socioeconômica e histórica da região, a empresa acredita que

a atitude mais efetiva será a criação, em conjunto com os grupos interessados, de projetos voltados para o

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, focando no social, ambiental e politicamente responsável,

sendo certo que a ITAPEBI atuaria como promotora e fomentadora de algumas alternativas que seriam

desenvolvidas de comum acordocom a população.

Tais ações mencionadas anteriormente fazem parte da 2a etapado trabalho da Print Comunicações, em

andamento, propondo projetos de DLIS - Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável -, baseando-se nos

princípios da Política de Sustentabilidade do Grupo Neoenergia e no Diagnóstico realizado, seguindo os

princípios universais da Responsabilidade Social Corporativa, tendo como foco o fortalecimento das estruturas

associativas, das parcerias positivas e noempoderamento e valorização da cultura, meio ambiente e costumes

locais.

Como pode-se notar, ITAPEBI temenvidado os melhores esforços para resolver a situação, sendocerto

que continuará empenhada até que sejam atingidos os objetivos traçados.

Ante o exposto, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao

tempo em que renovamos nossos votosde elevada consideração.

(•'j^TCO*lu8Íraga do Amaral
^r.niífiíflártíeiLnernia Hidrelétrica
COMID/CCGNF./DI! IC/IBAMA

rancisco de Assis D. CarvalhaJúnior

Gerente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar. Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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SMA 334/15

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2015.

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF fi^^=»3=

A/C f^LEADONOfflAW
Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA- SEDE

Ref.: Programa de Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos

Assunto: Proposta de alteração metodológica e contratação de nova empresa para

execução do programa - envio de informações complementares.

Prezado Senhor Frederico,

Reportamo-nos com intuito de encaminhar as informações complementares em

análise à proposta de alteração metodológica e à contratação de nova empresa para a

execução do Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático

Conforme alinhado com o IBAMAem reunião realizada em 18 de novembro de 2014,

a UHE Itapebi encaminhou, através da Carta SMA 148/15 em 13 de abril de 2015, uma

proposta de alteração metodológica para o Programa de Monitoramento do Ecossistema

Aquático. Além disso, foi solicitado para o IBAMA a retificação da Autorização de Captura,

Coleta e Transporte de Material Biológico - ACCTMB devido a contratação de nova

empresa para a execução do Programa, em atendimento a condicionante n° 1.6 da referida

Autorização.

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

SMA/MG

Página 1 de 2



jAAn-

Li itapebi
¥ Grupo iVeoefwrps

Assim, conforme se observa na troca de e-mails apresentados na tabela do Anexo I,

o IBAMA requereu algumas solicitações, que restou finalizado com o envio das vias

impressas através de um documento complementar.

De forma a dar continuidade à análise solicitada, encaminhamos no Anexo II a

relação de toda a documentação solicitada, assim como a cópia das mesmas e no Anexo lli

as informações complementares referentes à proposta da nova metodologia de trabalho.

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

tempo em que apresentamos nossos protestos de estima consideração.
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Tabela Síntese - Troca de e-mails IBAMA
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9 itapebi

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Rcnovaváveis

CADASTROTÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Registro n." Data da consulta: CR emitido em: CR valiiio até:

9S7535 28/10/2015

liados básicos:

CNPJ: 02.3 97.08 0/0001-96

Razão Social: ITAPEBI GBRAÇÃO DEENERGIA S/A
Nome fantasia : ITAPEBI

Data de abertura: 05/03/1998

Endereço:

logradouro: PRAIA DO FLAMENGO

N.°: 78

Bairro: FLAMENGO

CEP: 222I0-9O4

28/10/2015

Complemento: 3"ANDAR FUNDOS

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluldoras

e Utiliza d orns de Hecursus Ambientais-CTF/APP

Código Descrição

17-10 geração de energia hidrelétrica

28/01/2016

Cotirormc dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa juridica está em conformidade comns obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle c fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido peloCTF/APP nãodesobriga a pessoa inscrita deobter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos esigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades

OCertificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte aprodutos e subprodutos florestais c faunisticos.

Chave de autenllcação TIG164MYS29RYGXS

IFlí.YIA-CWAIM'

i

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

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

1ÍII0I1015- 11:56:0(1

SMWMG
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Itapebi Geração de Energia S,A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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SMA/MG
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Certificados de Regularidade dos consultores Luiz Felipe Machado

Velho, Luzia Cleide Rodrigues e Juliana Machado Couto Curti

atualizados - enviados em 06/10/2015

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 8a Região
AL-SE-BA

Sistema

CFBídiCRBÍ05

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

O Conselho Regional de Biologia - 8a. Região no uso de suas atribuições, considerando as

disposições da Lei N° 6.6B4 de 03 de setembro de 1979, e do Decreto N° 88.438 de 28 de junho de

1983, que regulamenta a obrigatoriedade do registro no Conselho Regional de Biologia, cujas

finalidades básicas ou de prestação de serviços estejam ligados à Biologia e em cuja jurisdição

exerçam suas atividades, certifica que o(a) Bíólogo(a) Luiz Felipe Machado Velho, BRASILEIRO,

registrado(a) neste CRBio-08 sob o n° 12.570/08-RS, está quite com suas obrigações junto á

Tesouraria deste Conselho até a presente data, e não sofre processo administrativo.

Certidão emitida gratuitamente - validade: 90 dias.

Aaceitação desta certidão estácondicionada à verificação da suaautenticidade naInternet, no
endereço www.crbioR.gov.br

Certidão emitida em I de Outubro de 2015

Número da Certidão: 2705/NET

ATENÇÃO: QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Rua Frederico de CastroRabelo, 114-Êd. GadosKlappe, salas 601-605-Comércio- Salvador/BA- CEP'40 015-000 -Tel/
fax:(087)3327.0120

E-mail: abio8@crbio8.gov.br www.crbio8.gov.br

SMA/MG

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 6 de 33
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Autarquia Federal
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 8a Região

AL - SE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Sistema

CFBIolCRBios

O Conselho Regional de Biologia - 8a. Região no uso de suas atribuições, considerando as

disposições da Lei N° 6.684 de 03 de setembro de 1979, e do Decreto N° 88.438 de 28 de junho de

1983, que regulamenta a obrigatoriedade do registro no Conselho Regional de Biologia, cujas

finalidades básicas ou de prestação de serviços estejam ligados à Biologia e em cuja jurisdição

exerçam suas atividades, certifica que o(a) Biólogo(a) Luzia Cleide Rodrigues, BRASILEIRO,

registrado(a) neste CRBio-08 sob o nD 17.890/G8-RS, está quite com suas obrigações junto à

Tesouraria deste Conselho até a presente data, e não sofre processo administrativo.

Certidão emitida gratuitamente - validade: 90 dias.

A aceitaçãodesta certidão está condicionada à verificação da suo autenticidade na Internet, no
endereço www.crbio8.gov.br

Certidão emitida cm 30 de Setembro de 2015

Número da Certidão: 27Ü2/NET

ATENÇÃO: QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114-Ed, Carlos Klappe, salas 601-605 - Comércio-Salvador/BA-CEP: 40.015-000-Tel/
fax: (087) 3327.0120

E-mall: crbio8@crbio8.cov.br www.crbioB.gov.br

RUB. /

SMA/MG

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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Autarquia Federal
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 8a Região

AL-SE-BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Sistema

CFBio/CRBios

O Conselho Regional de Biologia - 8a. Região no uso de suas atribuições, considerando as

disposições da Lei N° 6.684 de 03 de setembro de 1979, e do Decreto N° 88.438 de 28 de junho de

1983, que regulamenta a obrigatoriedade do registro no Conselho Regional de Biologia, cujas

finalidades básicas ou de prestação de serviços estejam ligados à Biologia e em cuja jurisdição

exerçam suas atividades, certifica que o(a) Biólogo(a) Juliana Machado do Couto Curti, BRASILEIRO,

registrado(a) neste CRBio-08 sob o n° 30.921/08-RS, está quite com suas obrigações junto ã

Tesouraria deste Conselho até a presente data, e nãosofreprocessoadministrativo.

Certidão emitida gratuitamente - validade: 90 dias.

Aaceitação desta certidão está condicionada á verificação dasuaautenticidade naInternei, no
endereço www.crbioB.gov.br

Certidão emitida em 29 de Setembro de 2015

Número da Certidão: 2700/NET

ATENÇÃO: QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

RuaFrederico de Castro Rabelo. 114- Ed.Carlos Kiappe, salas601-605 - Comércio -Salvador/BA - CEP' 40015-000 - Tel/
fax:(087)3327.0120

E-mail: crbioB@crbioB.90v.br www.crbio8.gou.br

SMA/MG

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 S de 33
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O registro de CTF da empresa DBO Engenharia, do seu

^- representante legal e dos consultores Ricardo Araújo Pires e
Carolina Piva apresentaram a mensagem de "cadastramento

indevido"-enviados em 06/10/2015

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 9 de 33
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Ministério do Meio Ambiente

Insliluto Brasileiro do MeioAmbientec dos RecursosNaturaisRenovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE- CR
Registro n.' Data da consulta: CR emitido cm: CR válidu ale:

274754 1K/09/2015

Dados básicos:

CNPJ : 00.273. S88/00Ü1-3 fi

Razão Social : DJ30 ENGENHARIA LTDA.

Noniu fantasia : DBO

Dala de abertura : 23/08/1983

Endereço:

logradouro: RUA VINTE E CINCO, N° 190
N.°: 190

Bairro: JARDIM GOIÁS

CEP: 74805-280

W/09/2015

Complcincmo:

Município:

UF:

JARDIM GOIÁS

GOIÂNIA

GO

14/12/2015

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental- CTI7AIDA
Código Atividade

0003-00 Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTONCA-SE que a pessoa jurídica esta em conformidade com as obrigações
cadastrais lio CTF/AIDA.

Ainscrição no Cadastro Técnico Federal deAtividades e Inslrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa juridica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia. Qualidade e Tecnologia - INMETRO e peloConselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA.

OCertificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita deobter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás c demais documeiilos esiglveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, espacialmente osdocumentos deresponsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação dorespectivo
Conselho de FíscalÍ7açào Profissional, quando exigiveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA nãoproduz qualquer efeitoquanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
juridica inscrita.

Cbave de autenticação WVI4X7ULQB2o4¥GP

iraíia - crrairiA lWJnoMi-119:28:36

SMA/MG

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 10 de 33
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n." Data da consulta: CR emitido em: CR válido ntc:

274743 18/09/2015

Dados básicos:

CPF: 144.477.701-72

Nome: NELSON SIQUEIRA JÚNIOR
Endereço:

logradouro: RUA C-259 N" 231 ED. SUÍÇA APTO 601

N.°; 231

Bairro: NOVA SUÍÇA

CEP: 742S0-220

16709/2015

Complemento: 00

Município: GOIÂNIA

UF: GO

18/12/2015

Cadastro Técnico Federal de Atividades c Instrumentos de Defesa Ambiental-CTF/AIDA

Código CBO Ocupação

2114-05 Engenheiro Mecânico

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadaslraís do CTF/AIDA.

A inscriçãono CadastroTécnicoFederal de Atividades c Instrumentosde DefesaAmbiental- CTF/AIDAconstituideclaração,pela

pessoa física, do cumprimento de exigências especificas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos cxiglvcis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas aüvidades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalizaçao Profissional, quando exigíveis.

O Cerlificitdo de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto a qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de-autenticação CÜ3FP51YDZ4QWOTE

IBAMiV-CTC/AIIIA 1B/W/2I1IS-09:32: II

y

SMA/MG

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 11 de 33
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente c dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTROTÉCNfCO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Registro n." Dníu dn consulta:

1915910

CR emitido cm: CR válido até:
18/09/2015

Dados básicos:

CPF: 019.088.051-21

Nome: RICARDOARAÚJOPRUDENTEPIRES
Endereço:

logradouro: RUADIONEQUADRAX1 LOTE08
N.°: S/N

Bairro: RESIDENSIAL ALPHA V1LLE

CEP: 74884-567

18/09/2015

Complemento: S/N

Município: GOIÂNIA

UF: GO

18/12/2015

Código CBO
Cadastro Técnico Federal deAtividades e Instrumentos lieDefesa Ambiental - CTF/AIDA

Ocupação

2211-05 Biólogo

2211-05 Biólogo

2211-05 Bi

2211-05 Biólogo

2211-05 Biólogo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está era conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.

Ainscrição no Cadaslro Técnico Federal de Atividades eInslrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências especificas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam detenninados
pelorespectivo Conselho deFiscalização Profissional.

OCertificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA nSo desobriga apessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás edemais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer otipo econforme regulamentação do respectivo
Conselho deFiscalização Profissional, quando exigiveis.

OCertificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação eá habilitação técnica da pessoa
física iuserila.

Cliave de autenticação U G9GK5EHLFTPBSMJ

IIUMA-C'rP/AIDA

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

Fone (21) 3235-280D - Fax (21) 3235-2855

]8/ua/2ül5-09:22:3J

SMA/MG
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Ministério do Meio Ambiente

Instiluto Brasileiro do MeioAmbiente e dos Recursos NaturaisRenovaviveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
He^lslro a*

1775395

Data da consulta: CR emitido em: CK vílidn até:

22/09/2015

Dados básicos:

CPF: 857.6(19.251-15

Nome: CAROLINA BUSSADORI PIVA SCURCIATTO
Endereço:

logradouro: RUA254
N.°: J46

Bairro: SETORCOIMBRA

CEP: 74535-440

1S/08/2015

Complemento: CTE ENGENHARIA

Município: GOIÂNIA

UF: GO

1S/l 1/2015

Código CBO
CadastroTécnico Federalde Atividades e Instrumentos deDefesa Ambiental - CTF/AIDA

Ocupação
2211-05 Biólogo

2211-05 Biólogo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física esta cm conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.

Ainscrição no Cadaslro lécnico Federal de Atividades eInstrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento deexigências especificas dequalificação ou delimites de atuação que porvenlura sejam delenninados
pelorespectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

OCertificado de KeEiilEiridadc emitido pelo CTF/AIDA não desobriga apessoa inseriu de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais oumunicipais para o exercício de
suas atividades, especialmente csdocumentos de responsabilidade técnica, qualquer otipo cconforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Proftssiooal, quandoexigíveis.

OCertificado de Regularidade no CTF/AÍDA não produz qualquer efeito quanto á qualificação e i habilitação técnica da pessoa
física inscrita.

Chave de autenticação 2PMYNKTUKEF7R5FD

IBAMA -CTF/AIDA
22/09/2015 - 13;49;2G

SMA/MG

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 13 de 33
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O registro da consultora Carolina Piva junto ao sistema do CFBio

acusa pendências - enviado em 06/10/2015

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

SMA/MG
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Grupo Wfoencfçis

Conselho Federal do Biologia
Conselho Regional de Biologia - 4a Região

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

O Conselho Regional de Biologia - 4e. Região no uso de suas atribuições, considerando as

disposições da Lei N° 6.684 de 03 de setembro de 1979, e do Decreto N° 88.438 de 28 de junho de

1983, que regulamenta a obrigatoriedade do registro no Conselho Regional de Biologia, cujas

finalidades básicas ou de prestação de serviços estejam ligados à Biologia e em cuja jurisdição

exerçam suas atividades, certifica que o(a) BIÓLOGO CAROLINA BUSSADORI PIVA, registrado(a)

neste CRBio-04 sob o n° 030696/04-D, está quite com suas obrigações junto á Tesouraria deste

Conselho até a presente data, e não sofre processo administrativo.

Certidão emitida gratuitamente - validade: 90 dias.

A aceitação desta certidãoestá condicionadaã verificação da sua autenticidade na Inierneí, no
endereço www.crbio4.gov.br

Certidão emitida cm 22 de Setembro de 2015

Número da Certidão: 749/NET

ATENÇÃO: QUALQUER EMENDAOU RASURA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Av. Amazonas, N°29B- 15"andar- Centro -Belo Horizonle/MG - 30.160-001 -Tel/faxj (31)3207-5000 Fax:(31]3207-5001
E-mail: crbiod@crbio4.gov.br www.crblo4.gov.br

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Oficio da empresa DBO com as justificativas dos documentos

enviados - enviado em 06/10/2015

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, nQ 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

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

Ao

o
Goiânia, 29 de Setembro de 2015.

Instituto Brasileiro da Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC,

Coordenadora Geral de Infraestrutnra de Energia Elétrica - COHID.

Prezado Régis Fontana Pinto.

Assunto: Resposta Notificação - Documento SMA 148/15.
Itapebi Geração de Energia S/A - Programa de
Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos da UHE
Itapebi.

A Itapebi Geração de Energia S/A, por meio da DBO Engenharia LTDA., empresa de consultoria
ambiental responsável pelo Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos da UHE Itapebi, vem
apresentar os documentos referentes ã consultoria e equipe lécnica. solicitados frente a análise do
documento SMA 148/15:

- os certificados de regularidade dos consultores Luiz Felipe Machado Velho, Luzia
Cleide Rodrigues e Juliana Machado Couto Curti encontram-se expirados;

RESPOSTA: Seguem em anexo os certificados de regularidade atualizados.

- o registro de CTF da empresa DBO Engenharia, do seu representante legal e dos
consultores Ricardo Araújo Pires e Carolina Pii/a apresentaram a mensagem de
"cadastramento Indevido";

RESPOSTA: Foram emitidos novos CTFs e estes seguem em anexo. Não foi encontrada nenhuma
mensagem ou Impeditivo para emissão dos CTFs mencionados.

-o registro da consultora Carolina Piva junto ao sistema do CFBio acusa pendências;

RESPOSTA: As pendências foram sandas. Segue o certificado de regularidade junto ao CRBio de
origem emitido em 22/09/2015 comprovando a ausência de pendências para a profissional Carolina
Bussadori Piva. Destaca-se que o sistema de consulta nacional do CFBio recebeu atualização do
CRBio 04 até o dia 29/05/2015. sendo que desta forma, enquanto não for atualizado o sistema do
CFBio a pendência ainda estará presente no site.

Nos colocamos a disposição.

DBO ENGENHARIA LTDA.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Atenciosamente.

\ rlTb.

SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Declaração individual de aptidão e experiência para execução das

atividades propostas emitida pelos técnicos e Declaração individual

de não acesso ao patrimônio genético emitida pelos técnicos -

enviado em 30/10/2015

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2S00 - Fax (21) 3235-2855
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DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DEAPTIDÃO E EXPERIÊNCIA

Declaro estar ciente e envolvida na execução dos trabalhos do Programa de

Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE Itapebi, implantada no rio Jequitinhonha,

mais especificamente no que tange à caracterização dos invertebrados bentônicos, grupo

para o qual possuo aptidão e experiência. Trabalho a ser executado pela Empresa DBO

Engenharia LTDA. sediada em Goiânia, Goiás.

Formação: MSc. Bióloga

Função: Triagem, identificação e relatório técnico dos invertebrados bentônicos

CPF: 857.669.251-15

CTF: 1775395

Lattes:
https:Hwwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG MENU.menu?f cod=E70AED0
EE446D1CC1282FAA294E0B1DA#

Conselho: 30696/4D

E-mail: Carolis_bio@hotmall.com

21/10/2015

U''

Carolina Bussadori Piva Scurcíatto

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

SMA/MG
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DECLARAÇÃO DE NAO ACESSAR PATRIMÔNIO GENÉTICO

Título do Projeto/Atividade: Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE

Itapebi. rio Jequitinhonha -~>^

Pesquisador Responsável: Carolina Bussadori Piva Scurciatto

Declaro que as atividades desenvolvidas neste projeto não acessam patrimônio genético e

conhecimento tradicional associado.

Data, 21/10/2015

dfL-^ÍP
Carolina Bussadori Piva Scurciatto

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO E EXPERIÊNCIA

Declaro estar ciente e envolvida na execução dos trabalhos do Proqrama de

Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE Itapebi, implantada no rio Jequitinhonha,

mais especificamente no que tange à caracterização de Macrófitas Aquáticas, grupo para o

qual possuo aptidão e experiência. Trabalho a ser executado pela Empresa DBO

Engenharia LTDA. sediada em Goiânia. Goiás.

Formação: MSc. Bióloga

Função: , Triagem, identificação e relatório técnico de Macrófitas Aquáticas

CPF: 794534571-91

CTF: CTF - 904744

Lattes: http://buscatextual.cn pq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753913U2

Conselho; CRBio N° 17890

E-mail: juliana@lifelimnologia.com.br

Goiânia, 21 de outubro cie 2015

c > .. i • r.
f.

Juliana Machado do Couto Curti

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

SMA/MG
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACESSAR PATRIMÔNIO GENÉTICO

Titulo do Projeto/Atividade: Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE ^
Itapebi

Pesquisador Responsável: Juliana Machado do Couto Curti

Declaro que as atividades desenvolvidas neste projeto não acessam patrimônio genético e
conhecimento tradicional associado.

Goiânia, 21/10/2015

.- (•'<_ . > < • '

Juliana Machado do Couto Curti

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO EEXPERIÊNCIA

Declaro estar ciente e envolvido na execução dos trabalhos do Programa de

Monitoramento do Ecossistema Angico da UHF ItsnPhi implantada no rio Jequitinhonha,
mais especificamente no que tange à caracterização do zooplâncton, grupo para oqual
possuo aptidão e experiência. Trabalho a ser executado pela Empresa DBO Engenharia
LTDA. sediada em Goiânia, Goiás.

Formação: Doutorem Ciências. Biólogo
Função: Triagem, identificação e reisitório técnico do zooplâncton
CPF: 990547447-15

CTF: 904763

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatexíual/visualizacv.do'?id=K472350927
Conselho: CRBio N° 12570

E-mail: felipe.velho@gmail.com

Luiz Felipâ

Data, 20/10/2015

pichado Velho

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

SMA/MG
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACESSAR PATRIMÔNIO GENÉTICO

Título do Projeto/Atividade: Programa de Monitoramento do Ecossistema Aguãtirr» ria Iihf
itapebi /Caracterização da Comunidade zooplanctõnica.

Pesquisador Responsável: Luiz Felipe Machado Velho

Declaro que as atividades desenvolvidas neste projeto não acessam patrimônio genético e
conhecimento tradicional associado.

Data, 20/10/2015

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTD3ÃO E EXPERIÊNCIA

Declaro estar ciente e envolvida na execução dos trabalhos do Programa de

Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE Itapebi. implantada no rio Jequitinhonha,

mais especificamente no que tange à caracterização do Fitoplâncton e Perifiton, grupo para o

qual possuo aptidão e experiência. Trabalho a ser executado pela Empresa DBO Engenharia

LTDA. sediada em Goiânia, Goiás.

Formação; Dr3. Bióloga

Função: Triagem, identificação e relatório técnico do Fitoplâncton e Perifiton

CPF; 822.115.409-10

CTF: 904744

Lattes: http://lattes.cnpq.br/17yi535374833777

Conselho: CRBio N° 17890

E-mail: luziac.rodrigues@gmail.com

Q/cí^Co. -WacIí fècdUX%^\

Luzia Cleide Rodrigues

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

21 de outubro de 2015

SMA/MG
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACESSAR PATRIMÔNIO GENÉTICO

Título doProjeto/Atividade: Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE

Itapebi

Pesquisador Responsável: Luzia Cleide Rodrigues

Declaro que as atividades desenvolvidas neste projeto não acessam patrimônio genético e

conhecimento tradicional associado.

OÁV^ $&<&&'cCÍaÀ Oy^A

Luzia Cleide Rodrigues

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

21/10/2015

SMA/MG
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DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE APTIDÃO E EXPERIÊNCIA

Declaro estar ciente e envolvido na execução dos trabalhos do Proqrama de

Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHE Itapebi. implantada no rio Jequitinhonha,

mais especificamente no que tange à caracterização da ictiofauna, grupo para a qual possuo

aptidão e experiência. Trabalho a ser executado pela Empresa DBO Engenharia LTDA.

sediada em Goiânia, Goiás.

Formação: Esp. Biólogo

Função: Triagem, identificação e relatório técnico da Ictiofauna

CPF: 019.068.051-21

CTF: 1915910

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9091304563530116

Conselho: CRBio N° 062520/04 D

E-mail: ricardo@dboengenharia.com.br

Goiânia, 21 de Outubro de 2015.

fw/wiuüfi.f7i&*>

Ricardo Araújo Prudente Pires

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

SMA/MG
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACESSAR PATRIMÔNIO GENÉTICO

Título do Projeto/Atividade: Programa de Monitoramentodo Ecossistema Aquático da UHE

Itapebi

Pesquisador Responsável: Ricardo Araújo Prudente Pires

Declaro que as atividades desenvolvidas neste projeto não acessam patrimônio genético e

conhecimento tradicional associado.

Goiânia, 21/Outubro/2015

úunúfrhv- j/i^S

Ricardo Araújo Prudente Pires

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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ART do coordenador das atividades propostas - enviado em

30/10/2015

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

SMA/MG
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA ~

8a REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N°: S-01B17/1S

Nome: Ricardo Araújo Prudente Pires

CPF:01906805121

E-mail: rlcanfopnjdente@hotrnail.com

Endereço: Rua Dlorie, Qd XI, Lote OB

Cidade: Goiânia

CEP: 74334-567

Mome: DBO Engenharia Ltda

Registro profissional: 1S10/RF

Endereço: Alameda Ricardo Paranhos

Cidade: Goiana

CEP: 741B0-050

Site;

CONTRATADO

CONTRATANTE

Registro CRBio: 62.520/08-RS
Tel: 62

Bairro: ALPHAVILLE FLAMBOYANT

RESIDENCIAL ARAGUAIA

CPF/CGC/CNPJ: 00.273.888/0001-36

Bairro:

UF: GO

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.S

Identificação:Programa de Monitoramento do Ecossistema Aqjátlco da UHE [tapebl, Implantada no rio
lequitinhonha

Município do trabalho: Itapebi, Itaglmlrlm e Itarantim (BA), e
Salto da Divisa (MG) UF: BA.MG

Município da sede:
Itapebi

UF:

BA

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Biólogos

Área do conhecimento:Zoologia llCampo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade: Coordenação do Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático da
UME Itapebi (2025 - 2017), acompanhando diretamente em campo todos os profissionais e procedimentos
de coleta dos organismos aquáticas, além da gestão do processo de triagem, Identificação e qualificação
dos relatórios técnicos dos grupos taxonòmicos. O programa tem como co-responsáveis equipe técnica
multidiscipllnar com conhecimento aplicado a cada tema, conforme ARTs: 8-00317/15; 8-00642/15; 8-
00660/15; 8-OQ6BS/15;B-00639/15.

valor: R$ 2B0OQ,orj RTotal de horas: 960

Início: 29/10/2015 (Término:

ASSINATURAS
Para verificar a

autenticidade desta

art acesse o CRBfoS-

24 horas em nosso

site esdepois o serviça
Conferência de ART

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data; ^ / K /vK>l-*5

Assinatura do profissional

Solicitação de baixa por distraio

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Data; ,A/ tu

AssinatÈfêigQeVi
"DE

-.&!•>

ScMfcitante
bSr& por conclusão

Declaramosa ronqDifSBiOf trabalha anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXAJunto aos arquivos desse CRBio.

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

http://www.incorpnef.com.br/app/incotpnet51Q27.dll/ConfToNer?pagína==ptib_mvcImp... 29/10/2015

SMAJMG

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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enviado em 30/10/2015

Carta de aceite da instituição que receberá o material coletado -

^ür"'

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Instituto de Biologia
Museu de História Natural da Bahia

Museu de Zoologia e Herbário Alexandre Leal Costa
Rua Barão de Jeremoabo s/n, Campus Universitário de Ondilia, 40170-115

Salvador, Bahia, Brasil
Tel. 71 3283-5548, Tel/Fax 71 3283-6511 - htlp://www.ibio.uflia.br

CARTA-ACEITE MHNBA— UHE Itapebi (rio Jequitinhonha)

Eu, José Marcos de Castro Nunes, Biólogo, Professor do Departamento de Botânica, da

Universidade Federal da Bahia, na FUNÇÃO de COORDENADOR (em exercício) DO MUSEU

DE HISTÓRIA NATURAL DA BAHIA (MHNBA), declaro, para os devidos fins que o MHNBA

[em interesse em receber o material ictíológico oriundo da execução do programa de monitoramento

dos organismos aquáticos na UHE Itapebi, localizada no rio Jequitinhonha, cuja atividade está

autorizada pelo IBAMA sob a licença n° 164/2012.

O material biológico coletado durante o monitoramento será fixado com formol a 10% e

posteriormente armazenado em tambores contendo álcool 70%, sendo os espécimes de interesse

entregues previamente identificados contendo as datas de coleta, local (coordenada geográfica),

nome do coletor e número de referência do registro de campo.

Também será destinada quantidade de álcool compatível com o volume de material biológico,

sendo que a empresa se compromete a renovar os estoques assim que necessário para a manutenção

deste material no laboratório de ictiologia. Será importante também a aquisição de vidros

compatíveis com o volume de material a ser depositado e compatíveis com os modelos em uso na

Coleção letiológica da UFBA.

Pedimos atenção aos seguintes requisitos:

1) O presente documento integra o processo de licenciamento ambiental do referido

empreendimento junto ao IBAMA e tem validade de um ano, a contar de sua assinatura e emissão,

estando relacionado apenas e tão somente aos indivíduos ou lotes resultantes do empreendimento

acima descrito;

2) Os animais coletados serão depositados no MZUFBA com a finalidade de tombamento no

respectivo Museu para fins científicos, desde que em bom estado de preservação e acrescidos de

suas respectivas procedências e dados de coieta pertinentes (cópia da licença de coleta do material

biológico, procedência ou localidade de coieta [município c coordenadas geográficas], data da

coleta, coletor [nome completo], delerminador e data da determinação). Sugere-se a fixação em

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

SUA/MG
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sacos ou bombonas de formol coro quantidade de formol suficiente para evitar dobramento de

nadadeiras e/ou remoção de escamas. Evitar assim colocar material em sacos plásticos furados

sobrepostos, o que geralmente evita boa fixação do material; e

3) Os espécimes só serão acolhidos para depósito e tombamento nas coleções científicas mediante

recebimento prévio dos materiais de consumo constantes do Ofício MHNBA de contra-partida de

material de consumo para manutenção das coleções, anexo a esta carta-de-aceite, o qual deve ser

assinado peia empresa e retornado à estacoordenação. Confirmo que o Museu de Zoologia/UFBA

tem pessoal especializado e condições de fornecer manutenção adequada ao material, o qual estará à

disposição de outros pesquisadores, desde que obedecidas as normas de utilização aprovadas nesta

instituição. Vale ressaltar também que o Museu de Zoologia/UFBA tem credenciamento no

CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO (CGEN/MMA), como instituição fiei

depositária de amostras de componentes do patrimônio genético para coleções de vertebrados e

invertebrados, desde 06 de novembro de 2007, sob número de credenciamento 002/07

SECEX/CGEN, e processo de número 02000.000190/2007-75.

Sem mais, subscrevo-me,

Atenciosamente,

Salvador, 09 de abril de 2015

r/íi*--í ,-'•(• il l-Li-J Aí í"(l-V^-,- a/^vw^io

/ Dr. José Marcos de Castro Nunes

Coordenador do MHNBA

De acordo,

Dra. Angela Maria Zanata

Curadora de Vertebrados do MHNBA

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax [21) 3235-2855
Página 33 de 33





*w

Li itapebi
j Grupo tfeoenergiú

ANEXO III

Informações Complementares ao Plano de Trabalho para a

Execução do Programa de Monitoramento do Ecossistema

Aquático

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

SMA/MG
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UHE ITAPEBI

'O
c

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO
PLANO DE TRABALHO PARA A EXECUÇÃO
DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO

ECOSSISTEMA AQUÁTICO

Novembro/2015
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UHE ITAPEBI

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO ECOSSISTEMA AQUÁTICO - INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
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UHE ITAPEBI

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO ECOSSISTEMA AQUÁTICO - INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

I. INTRODUÇÃO

Este documento foi elaborado em atenção às informações complementares solicitadas

através de trocas de e-mails, onde é demandado maior esclarecimento acerca da nova

malha de amostrai proposta para a continuidade do monitoramento do ecossistema

aquático da área de influência da Usina Hidrelétrica (UHE) itapebi, situada no rio

Jequitinhonha nos estados da Bahia e de Mina Gerais.

Este recorte do ecossistema local vem sendo analisado desde a fase de implantação do

empreendimento através dos programas de Monitoramento da Ictiofauna e

Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água.

Por se tratarem de acompanhamentos de longo prazo estes programas permitiram

caracterizar o reservatório da UHE Itapebi e áreas limítrofes quanto a suas condições

gerais, dentre as quais se destacam:

- A boa qualidade da água do reservatório, com exceção de
situações muito localizadas e pontuais;

- A estabilização do reservatório no que se refere a sua
produtividade primária, em um sistema predominantemente
mesotrófico com momentos olígótrofícos e picos de produção
durante a estiagem;

I

^ - Aestabilização qualitativa das ictiocenoses nativas e o registro do
ingresso progressivo de espécies exóticas;

- A estabilização da produtividade pesqueira;

- A baixa densidade de macrófitas com exceção de alguns pontos
nos quais há formação de bancos;

- Alta densidade de camarões da espécie Mocrobrachium jenskü, o
que pode se configurar em uma nova fonte de produção pesqueira.

Entre 2012 e 2014 foram realizadas campanhas de amostragem seguindo malha
amostra! e protocolo metodológico diferenciado do anteriormente empregado,
seguindo uma proposta de investigação produzida em conjunto pela ITAPEBI
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GERAÇÃO DE ENERGIA e pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - IBAMA.

Tomando como base os resultados alcançados, encaminhados ao IBAMA em
outubro/2014 e apresentados a este Instituto em novembro/2014, evidenciou-se a
necessidade de readequação de procedimentos com o intuito de melhor representar a
realidade do ecossistema local.

As readequaçoes metodológicas foram apresentadas no Plano de Trabalho
protocolado no IBAMA em 13 de abri! de 2015, através da Carta SMA 148/15, com
vistas a subsidiar a emissão de autorização para coleta, captura e transporte de material
biológico, necessária à continuidade do programa.

Informações apresentadas a seguir referem-se exclusivamente a malha de amostragem,
haja vista que houve dúvidas acerca deste aspecto.

Cabe destacar que o programa em enfoque encontra-se dividido em dois sub-
programas. A saber:

O Sub-Programa de Monitoramento Ecológico

O Sub-Programa de Monitoramento de Qualidade da Água

O objetivo geral do sub-programa de Monitoramento Ecológico é o de identificar quais
os principais tensores ecológicos que regulam o funcionamento geral das
comunidades, enquanto que o do sub-programa de monitoramento de qualidade da
água é contribuir para o conhecimento da qualidade da água captada para
abastecimento da cidade de Salto da Divisa.

II. A ÁREA DE ESTUDO

O rio Jequtinhonha nasce na Serra do Espinhaço, no município de Diamantina (MG) a
uma altitude aproximada de 1.200 metros e percorre cerca de 920 quilômetros até
chegar à foz no Oceano Atlântico. A sua bacia, que totaliza uma área de 70.315 km2.
Limíta-se, ao norte, com a bacia do rio Pardo, ao sul com a bacia do rio Doce e a oeste

com a bacia do São Francisco.

Seus principais afluentes são, pela margem direita, os rios Araçuaí, Piauí e São Miguel e,
pela margem esquerda, os rios Itacambiruçu, Salinas, São Pedro e São Francisco. A
bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha abrange grande parte do nordeste do Estado
de Minas Gerais e pequena porção do sudeste do Estado da Bahia, que corresponde a
apenas cerca de 6% da área total deste sistema hidrográfico.
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O Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi está localizado no rio Jequitinhonha, extremo
sul da Bahia, 8 km a montante da cidade de Itapebi e a 118 km da foz no Oceano

Atlântico.

O local do barramento dista cerca de 619 km de Salvador e 902 km de Belo Horizonte.

O acesso ao empreendimento se dá através da BR-101, que passa 3 km a leste do local
da barragem, com ligações asfaltadas às cidades de Ilhéus e Porto Seguro, distantes
200 km e 110 km, respectivamente.

Este aproveitamento tem o limite do reservatório situado na divisa dos estados da
Bahia e de Minas Gerais, inundando terras dos municípios baianos de Itapebi, de
Itagimirim e de Itarantim, e de Salto da Divisa em Minas Gerais, num total de 62,48 km2
(6.248 hectares), e acumula um volume d'água de 1,6 bilhão de metros cúbicos
(GAVIÃO, 2006).

O Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi é um empreendimento de porte médio com
uma potência instalada de 450 MW, podendo atender a mais de um milhão de
residências (GAVIÃO, 2006). Suas principais estruturas constam de uma barragem de
enrocamento com face de concreto, vertedouro, subestação de interligação com a
Rede Básica e casa de força abrigando três turbo-geradores, cada um com capacidade
de 150 MW.
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Figura 1. Detalhe do reservatório e da barragem da UHE Itapebi.

Ausina não tem capacidade de regularizar as cheias do rio Jequitinhonha, pois é do
tipo "a fio d'água", ou seja, toda água afluente ao reservatório passa para jusante do
aproveitamento pelas turbinas, ou em caso de excesso, pelo vertedouro que tem
capacidade para escoar qualquer cheia sem sobreelevacão do nível d'água (GAVIÃO,
op.cit).

III. REDIMENSIONAMENTO DA MALHA DE AMOSTRAGEM

Os estudos desenvolvidos entre 2012 e 2014 foram efetuados considerando malha de
amostragem composta por nove pontos, sendo 5 no reservatório e 4 ajusante (Figura
1). As coordenadas dos pontos de coleta são listadas a seguir:

IMDLLH i — ruiny

PONTO

POl

ZONA

24 L

X

398942.31

Y

8231584.79

P02 24 L 409457.71 8232828.26

P03 24 L 420246.46 8234291.74

P04 24 L 423525.22 8239536.11

P05 24 L 433852.96 8235345.40

P06 24 L 442855.35 8236573.59

P07 24 K 462474.60 8224406.57

P08 24 L 485616.98 8238336.51

P09 24 L 512024.95 8246839.64
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Figura 2. Localização dos Pontos de Amostragem do Programa de Monitoramento do Ecossistema
Aquático da Usina Hidrelétrica de Itapebi.
Fonte: Google Earth, 2014.

Como resultado do monitoramento observou-se, a semelhança do que já havia sido
repostado em outras fases do monitoramento, grande homogeneidade especial dos
valores limnológicos e de ictiofauna mensurados.

Este fato deriva da baixa variação de ambientes existente dentro do reservatório da
UHE Itapebi.

Por este motivo, para a continuidade do Subprograma de monitoramento ecológico,
sugere-se a redução no número de pontos, passando de 05 pontos no reservatório
para 03.

Os pontos propostos apresentam correspondência com os pontos P02, P04 e P05,
adotados no monitoramento conduzido até 2014e listados na TABELA 01.

Ajusante serão monitorados quatro pontos. O primeiro ponto (de montante para
jusante) será demarcado imediatamente a jusante do reservatório, possuindo, desta
forma, correspondência com o ponto P06, até então adotado.

Os outros três pontos demarcados no rio Jequitinhonha situam-se a jusante da cidade
de Itapebi e seguem em direção a foz do rio. Estes são os mesmos pontos adotados no
monitoramento finalizado em 2014, correspondendo, portanto aos pontos P07 P08 e
P09.
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As coordenadas dos pontos propostos para esta nova fase do monitoramento são
apresentados abaixo. A numeração segue de montante para jusante.

TABELA II - Pontos propostose correspondência com a malha amostrai anteriormenteadotada.

RUB. /

PONTO
CORRESPONDÊNCIA COM

2013/2014
ZONA X Y

POl P02 24 L 409457.71 8232828.26

P02 P04 24 L 423525.22 8239536.11

P03 P05 24 L 433852.96 8235345.40

P04 P06 24 L 442855.35 8236573.59

P05 P07 24 K 462474.60 8224406.57

P06 P08 24 L 485616.98 8238336.51

P07 P09 24 L 512024.95 8246839.64

Aestes pontos soma-se unidade amostrai adicional demarcada no ponto de captação
de água da COPASA, que será monitorado dentro do âmbito do sub-programa de
monitoramento da qualidade da água.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEl!
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n^ 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596
www.ibama.gov.br

OF 02001.013739/2015-91 COHID/IBAMA

Brasília, 08 de dezembro de 2015.

Ao Senhor

Francisco de Assis Diniz Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico -
ACCTMB nq 164/2012 - Programa de Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos.

REFERENCIA: CT 02001.006825/2015-48/

Senhor Gerente

1. Em resposta à Carta nQ SMA 148/2015, encaminhamos a quinta retificação da
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico - ACCTMB n9 164/2012,
para fins de continuidade do Programa de Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos.

2. Entretanto, ficam consignadas as seguintes considerações:

O plano de trabalho, com os procedimentos e atividades a serem seguidos, deve ser
aquele apresentado em 2012, levando-se em consideração as adequações apontadas nos
Pareceres 02001.000044/2013-88 COHID/IBAMA e 02001.004432/2015-08

COHID/IBAMA, ou seja, as alterações propostas no novo plano ficam indeferidas;

A malha amostrai do monitoramento de qualidade da água deve, necessariamente,
incluir ponto a montante do reservatório;

IBAMA pog. 1/2 8/12/2015-17:55
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n= 09566 Brasília - DF

CEP: 7081B-900 e (61) 3316-1595 -1596
www.ibama,gov.br

O plano de trabalho será ratificado em reunião a ser realizada entre as equipes técnicas
do IBAMA e do empreendedor para dirimir eventuais dúvidas restantes, para a qual
solicito proposta de data.

Atenciosamente,

FREDEJpCO QUEmOGA D*
CoordenadoraáCOHID/I

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

ufls.ío; H(_>

AUTORIZAÇÃO DECAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICí

PROCESSO IBAMA

N° 02001.000333/1997-04

AUTORIZAÇÃO N° 164/2012
QUINTA RETIFICAÇÃO

VALIDADE:

ATÉ 05/02/2019

ATIVIDADE • LEVANTAMENTO MONITORAMENTO • RESGATE/SALVAMENTO

TIPO • BIOTA TERRESTRE BIOTA AQUÁTICA • BIOTA SEMI-AQliÁTICA

EMPREENDIMENTO: UHE Itapebi

EMPREENDEDOR: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIAS/A

CNPJ: 02.397.080/0001-96 CTF: 987.535

ENDEREÇO: Praia do Flamengo, n°78, 3oandar - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.210-904

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: DBO ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 00.273.888/0001-36 CTF: 274.754

ENDEREÇO: Rua Vinte e Cinco, n° 190 - Bairro Jardim Goiás - Goiânia/GO - CEP 74.805-280

COORDENADOR(A) DAS ATIVIDADES:
Ricardo Araújo Prudente Pires CPF: 019.068.051-21 CTF: 1915910 ART: 8-01517/15

9^/w>
RUã

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Execução do Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático, e os seus
Subprograma de Monitoramento Ecológico e Subprograma de Monitoramento da Qualidade de Água na áreade influência
da Usina Hidrelétrica de Itapebi, situada no rio Jequitinhonha, nos estados da Bahia e Minas Gerais.

ÁREAS DA ATIVIDADE: Bacia do rio Jequitinhonha e seus tributários, no município mineiro de Salto da Divisa, e nos
municípios baianos de Itapebi, Ilagimirim, e Itarantim, na área de influência direta do empreendimento.

PETRECHOS: redes de espera (malhadeiras), redes de arrasto, peneiras, puças, covos, rede de plâncton e draga de
Petersen.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Museu de História Natural da Universidade Federal da Bahia.

ESTA AUTORIZAÇÃO NAO PERMITE

1. Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em área particular sem o consentimento do proprietário;
2. Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em unidades de conservação federais, estaduais, distritais ou

municipais, salvo quando acompanhadas da anuência do órgão administrador competente;
3. Transporte de animais vivos fora da área do empreendimento, exceto no trajeto até as áreas de soltura autorizadas.

A solicitação, análise e emissão de autorizações para transporte de fauna impossibilitada de soltura deverá se dar
no âmbito das superintendências do Ibama, preferencialmente do estado de origem do animal resgatado, conforme
Portaria Ibama n° 12, de 05/08/2011;

4. Coleta de espécies listadas na IUCN, Portaria MMA n°445/2014 e nas listas oficiais dos estados de MG e GO,
exceto de espécimes que morrerem no processo de amostragem, os quais devem ser identificados e listados para o
Ibama nos relatórios e encaminhados às Instituições Depositárias, caso haja condições de aproveitamento
científico do material;

5. Coleta de material biológico por técnicos não listados nesta autorização;
6. Exportação de material biológico;
7. 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 (SISlilO) não podem ser
utilizadas para a captura e/ou coleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de empreendimentos.

LOCAI. E DATA RE EMISSÃO:

Brasília,

2 1 DEZ 2015
AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

'mm
'drâtor tíe licwciamsrâo
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAI,

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

N° 02001.000333/1997-04

NOME:

Carolina Bussadori Piva Scurciatto

Juliana Machado do Couto

Luiz Felipe Machado Velho

Luzia Cleide Rodrigues

AUTORIZAÇÃO N° 164/2012
QUINTA RETIFICAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA:

CPF:

857.669.251-15

794.534.571-91

990.547.447-15

822.115.409-10

Ricardo Araújo Prudente Pires (Coordenador) 019.068.051-21

VALIDADE:

ATÉ 05/02/2019

CTF:

1775395

518647

904763

904744

1915910

CONDICIONANTES

I Condicionantes Gerais:

1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar
esta autorização caso ocorra:

a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes quesubsidiaram a expedição da autorização;
c) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. A ocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a)" e "1.2.b)" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a
equipetécnica, à aplicação de sanções previstas na legislação pertinente;

1.4. O pedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo de
validade desta autorização.

1.5. Todos os profissionais constantes na Autorização devem manter-se sem pendências no CTF durante todo o
período de vigência desta. Todas as atividades devem ser realizadas por equipecomposta por pelo menos 1(um)
profissional constante nesta Autorização;

1.6. Os Relatórios de atividades, com periodicidade definida no PBA, devem conter as Cartas de recebimento das
Instituições Depositárias, originais ou autenticadas contendo a quantidade de espécimes recebidos, o número de
resgistro em campo de cada indivíduo e sua espécie. Em até 120 {cento e vinte) dias contados dofinal do prazo de
validade desta autorização, apresentar listagem emitida pelas instituições receptoras contendo o número de
identificação em campo de cada indivíduo associado ao seu número de tombamento na coleção, para todos os
animais depositados. Este prazo poderáser prorrogado mediante justificativaa ser analisada pelo Ibama.

2. Condicionantes Específicas:

2.1. Enviar ao Ibama, no prazo de 30 dias, cronograma atualizado, com a previsão de execução das atividades
previstas no programa.

2.2. Esta autorização somente é válida para transporte de animais e/ou material devidamente identificados.

2.3. Esta Autorização não permite a captura exemplares de peixes além das áreas de influência do
empreendimento UHE Itapebi.

2.4. Acoordenação do projeto deve enviar relatórios periódicos inseridos nos relatórios de acompanhamento do PBA.

2.5. Os relatórios deverão ser rubricados e assinados pelo coordenador do projeto. Deverá, ainda, ser assinada pelo
coordenador cencaminhada em anexo a cada Relatório declaração deresponsabilidade pelo conteúdo destes

2.6. Animais exóticos (cuja distribuição geográfica não inclui a bacia hidrográfica de ocorrância natural da espécie),
capturados não devem serreintroduzidos. Deve serapresentada destinação adequada para esses animais.

2.7. Qualquer novaalteração na equipe oumetodologia deve sercomunicada ao IBAMA paraavaliação.

1'áeina 2/2
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 02001.004432/2015-08 COHID/IBAMA

Assunto: Análise da solicitação de alteração da ACCTMB ne164/2012 - Programa de
Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos da UHE Itapebi, processo n°
02001.000333/1997-04.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

REFERENCIA: CT 02001.006825/2015-48/

1. INTRODUÇÃO

Ementa: Análise da solicitação de alteração da
metodologia e retificação da Autorização
para Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico para execução do
Programa de Monitoramento de
Ecossistemas Aquáticos da UHE Itapebi,
processo n° 02001.000333/1997-04.

O presente Parecer tem por objetivo avaliar a proposta de alteração da metodologia para
execução do Programa de Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos da UHE Itapebi,
solicitado por Itapebi Geração de Energia S.A. - Grupo Neoenergia, mediante o
documento SMA 148/15, registrado no DOCÍBAMA através do protocolo
02001.0006825/2015-48. O documento da empresa também solicita a alteração da
Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico - ACCTMB
ng164/2012, em virtude de contratação de nova empresa para execução do programa.

O empreendimento está localizado no baixo curso do rio Jequitinhonha, no município
mineiro de Salto da Divisa, e nos municípios baianos de Itapebi, Itagimirim, e Itarantim.
Possui potência instalada de 462,011 MW, com reservatório de 62,48 Km2 de área e
barragem a fio d'água na cota 110 m. A usina possui a Licença de Operação nQ291/2002,
expedida em 12 de dezembro de 2002, renovada em 05 de fevereiro de 2013 e retificada
em 07 de março de 2013, com validade de 06 anos, até 05 de fevereiro de 2019. Esse
empreendimento encontra-se em operação há 13 anos.

Para subsidiar a análise da solicitação de alteração de metodologia e da autorização,
foram encaminhadosos seguintes documentos:

• Plano de Trabalho; «;

• Cadastro Técnico Federal dos técnicos da equipe executora das atividades; /
- Comprovantes de situação junto ao conselho de classe dos técnicos envolvidos;,' ;;
• Tabela contendo informações do empreendedor, da empresa de consultoria e equipe

técnica responsável pela execução das atividades; ! /

IBAMA ™ ~~~ pag. 1/11 9/11/2015-16:32
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

2. ANÁLISE

A análise da presente solicitação se dará a partir da Instrução Normativa nQ146/2007, de
10 de janeiro de 2007, do IBAMA, que estabelece os critérios para procedimentos
relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate
e destinação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas
efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna, sujeitas ao licenciamento
ambiental, como definido pela Lei n° 6.938/81, pelas Resoluções CONAMA n° 001/86 e n°
237/97 e Lei Complementar ne140/2011.

Como se trata de solicitação referente ao monitoramento de ictiofauna de
empreendimento hidrelétrico licenciado pelo IBAMA, a Portaria IBAMA nQ 12/2011, de .„J
de agosto de 2011, remeteu à Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC/IBAMA, a
competência de emitir estas autorizações. Dessa forma, o presente parecer procederá a
avaliação da solicitação de nova autorização de acordo com os procedimentos
estabelecidos pelo documento "Procedimentos para Emissão de Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Material Biológico no âmbito do Processo de Licenciamento
Ambiental" elaborado pela DILIC/IBAMA.

2.1. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

2.1.1. Identificação dos dados do empreendedor e da empresa de consultoria.

Parcialmente atendido.

As informações não foram apresentadas conforme solicitado pelo documento
"Procedimentos para Emissão de Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Mater^J
Biológico no âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental".

No entanto, em consulta ao Sistema SICAFI e Sistema SISLIC, foi possível extrair as
informações necessárias para a análise.

2.1.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do coordenador geral e/ou
coordenador de área do Programa de Monitoramento, quando couber.

Parcialmente atendido.

Inicialmente não foi encaminhada a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do
coordenador pela execução das atividades.

No entanto, em contato através de mensagem eletrônica, foi encaminhado cópia da^ART
nQ 8-01517/15, expedida pelo Conselho Regional de Biologia - 8a Região, para o biólogo
Ricardo Araújo Prudente Pires. /
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2.1.3. Declaração individual de aptidão e experiência para execução das
atividades propostas, contendo link do Currículo Lattes, CPF e CTF (Cadastro
Técnico Federal) atualizado e sem pendências dos profissionais responsáveis pelo
trabalho em campo ou pela identificação taxonômica e dos coordenadores;

Parcialmente atendido.

De acordo com o Ofício SMA 148/15, a equipe técnica responsável pela execução do
monitoramento do ecossistema aquático na UHE Itapebi, cujos documentos foram
enviados em seus anexos é composta pelos seguintes profissionais, todos biólogos:

C NOME CPF CTF

Carolina Bussadori Piva Scurciatto 857.669.251-15 1775395

Juliana Machado do Couto 794.534.571-91 518647

Luiz Felipe Machado Velho 990.547.447-15 904763

Luzia Cleide Rodrigues 822.115.409-10 904744

Ricardo Araújo Prudente Pires (Coordenador) 019.068.051-21 1915910

I

w

Foram apresentados os registros do Cadastro Técnico Federal - CTF, e seus respectivos
certificados de regularidade, consulta do registro de conselho de classe e currículo dos
técnicos contratados pela empresa consultora. Os registros do CTF e certificados de
regularidade das empresas, empreendedora e consultora, assim como dos seus
respectivos representantes legais também foram apresentados.

Alguns certificados de regularidade estavam com prazo de validade expirados, no entanto,
em contato via e-mail, os mesmos foram regularizados.

Ressalta-se a obrigatoriedade de todos os membros da equipe possuírem Certificados de
Regularidade válidos durante todo o período de realização das atividades referente à
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico em questão.

Não foram apresentadas a declaração individual de aptidão e experiência para execução
das atividades propostas, e a declaração individual de não acesso ao patrimônio genético
de nenhum dos técnicos, conforme solicitado pelo documento "Procedimentos para
Emissão de Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico no âmbito
do Processo de Licenciamento Ambiental".

Contudo, após contato através de mensagem eletrônica, as declarações fppram
encaminhadas.
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2.1.4. Carta(s) de aceite original(is) ou autenticada(s) da(s) instituição(Ões) que
receberá(ão) material biológico coletado, com identificação do(s) grupo(s)
taxonômico (s) que poderá(ao) ser recebido(s) e orientações quanto aos métodos
de fixação e conservação de forma a garantir a viabilidade e utilização do
material coletado;

Parcialmente atendido.

Inicialmente não foi apresentada carta de aceite da instituição que receberá o material
biológico coletado.

Entretanto, após contato através de mensagem eletrônica com o empreendedor, fj
encaminhada Carta de Aceite expedida pela Universidade Federal da Bahia, indicando que
receberá o material coletado ficando tombado no seu Museu de História Natural da Bahia

Ressalta-se que o empreendedor deverá encaminhar, junto aos relatórios do
monitoramento, carta da instituição receptora atestando o recebimento de material
biológico, indicando a espécie, quantidade por espécie, número do tombo e a data de
recebimento.

2.2. ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO

A condicionante específica 2.1 da renovação da Licença de Operação ng 291/2002, em seu
subitem "a", previa a continuidade do Programa de Monitoramento do Ecossistema
Aquático atendendo as exigências do Parecer nQ 02001.000044/2013-88. O programa é
dividido em dois subprogramas: a) subprograma de monitoramento ecológico e O
subprograma de monitoramento da qualidade de água. O parecer retromencionado cita
que atendidas as adequações previamente discutidas nos Pareceres ng 08/2012 e nQ
128/2012, ambos da COHID/CGENE/DILIC, o IBAMA expediu a ACCTMB ns 164/2012,
não havendo ressalvas quanto à execução do subprograma de monitoramento ecológico.

Quanto ao monitoramento da qualidade de água, a equipe do IBAMA conclui que "de
acordo com o 'Plano de Trabalho para Execução do Programa de Monitoramento do
Ecossistema Aquático' com data de julho de 2012, foram selecionados 10 pontos para
monitoramento da qualidade de água, sendo 6 no reservatório (já incluso o ponto próximo
da captação de água da Copasa) e 4 a jusante da barragem em trechos do rio
Jequitinhonha. Na malha amostrai recomenda-se a inclusão de um ponto a montante do
reservatório para que se avalie a qualidade da água do rio Jequitinhonha que chega ao
reservatório. Sobre os parâmetros a serem analisados no programa, esta equipe técnica
esta de acordo com proposta feita no quadro 2 e na tabela 3 do plano de trabalho
supracitado e entende que todas estas análises serão realizadas para todos os pontpsjde
amostragem do programa. A Neonergia deverá incluir no subprograma de monitoramento
limnológico análise de sedimentos, avaliando no mínimo os seguintes parâmetji-os:
IBAMA pag. 4/11 9/11/2013 - 1&32
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granulometria, teor de umidade, carbono orgânico total, fósforo, nitrogênio total, e
elementos traços (mercúrio, câdmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, manganês, mercúrio e
níquel). As campanhas de amostragem da qualidade da água e dos sedimentos deverão
ser trimestrais, contemplando o ciclo hidrológico (seca, cheia, enchente e vazante). O
monitoramento deverá durar por toda a vigência da Licença de Operação do
empreendimento. Os relatórios do programa deverão ser entregues anualmente."

Desde então o programa de monitoramento foi executado ao longo dos anos de 2013 e
2014, totalizando 08 campanhas (nov/2012, fev/mar/2013, mai/jun/2013, ago/2013,
jan/2014, mar/2014, jul/2014 e set/out/2014) registradas em relatórios consolidados
anuais encaminhados ao IBAMA em jan/2014 e jan/2015.

Em janeiro de 2005, através do Parecer 02001.000259/2015-61, a COHID/IBAMA analisou
os relatórios consolidados encaminhados ao IBAMA, concluindo apenas "que sejam
incorporadas as alterações metodológicas pleiteadas para o monitoramento da ictiofauna:
as redes de espera devem ficar expostas por um período de 14 horas sendo colocadas no
período da tarde e retiradas na manhã do dia seguinte e as mesmas deverão ser colocadas
nas margens e superfície dasáreas amostrais sendo suprimidas as redes defundo".

No documento ora em análise, a empresa apresentou proposta de novo plano de trabalho
com algumas alterações na metodologia para a execução do Programa de Monitoramento
do Ecossistema Aquático. Como nem todos os itens propostos sofreram mudanças, este
parecer analisará somente aqueles itens que tiveram proposta de alteração em relação ao
plano de trabalho anterior.

2.2.1. Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Malha Amostrai

No plano de trabalho encaminhado, a empresa menciona uma nova malha amostrai
composta por 07 pontos, sendo 04 pontos novos e a manutenção dos 03 pontos a jusante
da cidade deltapebi. No entanto, os supostos pontos novos foram apresentados
meramente plotados num mapa sem as suas coordenadas geográficas, nem justificativa
para a escolha. Em contato via mensagem eletrônica (em anexo), a empresa esclareceu
que sua proposta é de excluir dois dos pontos antigos, mantendo sete dos pontos
utilizados no monitoramento ao longo dos anos de 2013 e 2014, encaminhando as
coordenadas geográficas dos mesmos. Ajustificativa para exclusão de 02 pontos é de que
pela análise dos resultados observa-se redundância em dados de alguns pontos, o que
deriva principalmente da grande homogeneidade do ambiente existente no reservatório
da UHE Itapebi.A proposta é pertinente, devendo ser incorporada nas próximas
campanhas. Abaixo segue quadro com a malha amostrai:

1
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Ponto Atual

Proposta de
exclusão

POl

Proposta de
exclusão

P02

P03

P04

P05

P06

P07

Ponto em

2013/2014

POl

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

Coordenadas UTM

(zona 24)

X = 409457.71

Y = 8232828.26

X = 423525.22

Y= 8239536.11

X = 433852.96

Y = 8235345.40

X = 442855.35

Y= 8236573.59

X = 462474.60

Y= 8224406.57

X = 485616.98

Y = 8238336.51

X= 512024.95

Y= 8246839.64

Coordenadas

Geográficas
(grau, minuto,

segundo)

S 15° 58' 56.41"

W 39° 50'46.15"

S 15° 55' 19.83"

W 39° 42'52.12"

S 15° 57' 37.28"

W 39° 37'5.20"

S15°56' 58.12"

W 39° 32'2.26"

S 16° 3' 35.45"

W 39° 21'3.00"

S 15° 56' 2.98"

W39° 8! 3.79"

S 15° 51'26.28"

W38°53' 15.67"

2.2.2. Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Periodicidade \^fli/

Quanto à periodicidade das coletas, a empresa propõe a diminuição das amostras
trimestrais, para semestrais, justificando que os padrões sazonais apontam para
diferenciação mais significativa apenas no que diz respeito aos períodos de chuva e
estiagem. Considerando que a empresa não apresentou dados suficientes para tal
inferência, esta autarquia não considera pertinente o pleito devendo permanecer com a
mesma periodicidade, trimestral.

2.2.3. Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Parâmetros Limnológicos

A empresa apresenta um quadro com os parâmetros limnológicos a serem analisados. Tal
quadro não apresenta itens como salinidade, feofitina a, temperatura do ar, nitrogênio
orgânico, fosfato-orto, dentre outros, como em campanhas anteriores, entretanto, nãojfica
claro se estes parâmetros serão suprimidos. Tão pouco a empresa justifica par/que
suprimiria tais parâmetros. Desta forma, recomendamos que sejam analisados os rni^mos
parâmetros monitorados nas campanhas anteriores. /
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2.2.4. Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Plâncton

Aempresa afirma que a composição do fitoplâncton observada ao longo do último ano de
monitoramento, assim como nas campanhas anteriores, não indicou nenhuma
particularidade ao nível específico que demandasse estudos complementares ou ao nível
de detalhamento taxonômico.

Indica também que não foram registradas cianobacterias em concentrações elevadas, fato
que poderia desencadear, de acordo com a espécie, a produção de cianotoxinas.

E propõe, para a continuidade do monitoramento, focar a análise na produtividade
( fitoplânctônica, a qual será aferida pela concentração de clorofila a.

Entretanto, o próprio empreendedor, no seu relatório apresentado em janeiro de 2015,
ressalta que "os parâmetros abundada relativa, densidade e riqueza do fitoplâncton
indicam uma qualidade ecológica do ambiente aquático da UHE Itapebi de razoável a boa.
Entretanto, como foram registradas espécies de cianobacterias importantes em ambas as
campanhas, torna-se importante a manutenção do monitoramento dofitoplâncton, para
uma compreensão melhor da ecologiafitoplanctânica e dos possíveis fatores impactantes
na comunidade aquática do reservatório".

Ademais, o exame dos componentes do fitoplâncton, sua identificação e quantificação são
de interesse para avaliar as condições ecológicas de um ecossistema aquático, prevenir ou
controlar situações indesejáveis ou incompatíveis com a finalidade de utilização do
manancial.

No caso do reservatório de hidrelétricas, além de avaliar a estrutura e funcionamento do
ecossistema aquático, o estudo da comunidade fitoplânctônica pode ser útil para:
subsidiar a interpretação de análises químicas, por exemplo, correlacionando a presença
ou ausência de certas espécies com a deficiência ou excesso de determinados elementos
no ambiente aquático; detectar a presença de espécies potencialmente tóxicas na água,
que possam causar impacto na saúde humana e/ou manutenção de outras espécies, e
fornecer subsídios para a tomada de decisões em programas de monitoramento e
gerenciamento de reservatórios; indicar a natureza, extensão e efeitos biológicos da
poluição; documentar a curto e longo prazo a variabilidade na qualidade da água, como
conseqüência de mudanças naturais e/ou provocadas pelo barramento; fornecer dados
sobre o estado trófico de ecossistemas aquáticos; avaliar a eficiência de ações de manejo
para melhoria e recuperação de corpos d'água; subsidiar investigação de mortandade de
peixes ou outros animais.

Oempreendedor também sugere a exclusão das análises de zooplâncton justificando/com
obaixo conteúdo informativo deste grupo dentro da realidade local. j

/ I
Contudo, a comunidade zooplanctõnica atua como elo intermediário na cadeia jtyofica,
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participando no fluxo de energia e de nutrientes. A avaliação da comunidade
zooplanctõnica é importante em estudos de caracterização ecológica, monitoramento e
avaliação de impactos, pois várias espécies podem ser empregadas como indicadores da
qualidade da água. As informações sobre abundância e/ou composição do zooplâncton
podem auxiliar na interpretação de várias determinações físicas e químicas, tais como:
oxigênio dissolvido, turbidez, cor, etc, e na obtenção de informação regular e constante de
sistemas aquáticos (monitoramento), com objetivo de fornecer subsídios para a tomada de
decisões baseada em séries históricas contínuas.

Desta forma, analisando as proposições à luz das justificativas apresentadas pela empresa,
entendemos não serem pertinentes, devendo ser mantido o monitoramento de fito e
zooplâncton como apresentado no plano de trabalho utilizado nas campanhas anteriores.sJ

2.2.5. Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Ictiofauna

Em relação ao monitoramento da ictiofauna, inicialmente a empresa sugere a exclusão do
petrecho espinhei como método de amostragem devido, especialmente, à predação
produzida por Serrasalmus brandtii sobre as iscas empregadas. Quanto a esta proposição,
considera-se pertinente e poderá ser incorporada nas próximas campanhas.

Do mesmo modo, a empresa identifica que o intervalo de 24 horas para a permanência das
redes de espera revelou-se inadequado, tendo em vista que a pequena quantidade de
espécimes coletadas no período diurno tem sido rapidamente suprimida por ação da
Serrasalmus brandtii. A empresa propõe que as redes devam permanecer armadas em
intervalo de 12 horas. Tal proposição já havia sido analisada no Parecer
02001.000259/2015-61, tendo sido acatada, devendo ser incorporada nas próximp<\
campanhas, mas com intervalo de 14 horas. —^

Quanto às amostragens em diferentes produtividades, a empresa afirma que os resultados
obtidos indicam que apenas as coletas em margem e superfície geram um volume de
dados passíveis de serem realizadas inferências acerca de padrões quantitativos de
estruturação das ictiocenoses. Por esta razão, sugere a exclusão das amostras de fundo
nas futuras análises. Tal proposição já havia sido analisada no Parecer
02001.000259/2015-61, tendo sido acatada, devendo ser incorporada nas próximas
campanhas.

O empreendedor também indica que os resultados quantitativos demonstram que as
espécies mais abundantes são de pequeno e médio porte, não ocorrendo capturas nas
redes com tamanhos de malhas 100, 150 e 200 mm. Desta forma, sugere a retirada das
redes com malhas 100, 150 e 200 mm. Apesar de não apresentar dados apresentando o
tamanho médio dos indivíduos capturados, as espécies apontadas como mais abundantes
na área são sabidamente de porte não compatível com as redes, podendo ser adoíida a
nova metodologia para as campanhas vindouras. / /

L
IBAMA pag. 8/11 9/11/20K - Í6:32



^

o

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

2.2.6. Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Tratamento e Integração dos
Dados

No novo plano de trabalho apresentado, é informado que nas análises ecomorfológicas
realizadas, que contemplaram diversos indicadores morfométricos além do "caudal ratio"
solicitado no TR emitido pelo IBAMA, não permitiram evidenciar padrões de diferenciação
espacial no uso dos recursos disponíveis, razão pela qual sugere-se a não continuidade
destas análises.

Entretanto, no relatório apresentado em 2014, o empreendedor consigna que "devido aos
resultados da PCA, com a formação de um grupo representado pela maioria das espécies,
torna-se importante realizar novos estudos ecomorfológicos com mais exemplares de cada
espécie. A fim de identificar os morfotipos de cada espécie, caracterizados pelo uso de
babitat, evidenciando a diversidade ecomorfológica".

Já no relatório de 2015, o trecho supracitado foi suprimido. Mas os dados e gráfico
apresentados são os mesmos de 2014, dando a entender de que o estudo não foi repetido.
Desta forma, e aproveitando a oportunidade de verificar a aplicação da metodologia por
outra empresa de consultoria, estabelecemos a necessidade de realizar novamente os
estudos ecomorfológicos.

O empreendedor justifica que, de forma similar, a baixa densidade de organismos
capturados, a despeito do grande esforço amostrai empreendido, impossibilita a
realização de análise com consistência estatística para aferição de recrutamento de
estoques e de crescimento, como anteriormente solicitado. E afirma que, por esta razão,
estes aspectos não serão analisados.

Da mesma forma, no que diz respeito ao ictioplâncton, a empresa justifica que as
amostragens anteriormente realizadas, indicaram baixa densidade de organismos e
reduzida riqueza de espécies, e que na continuidade do monitoramento este parâmetro
não será utilizado.

Por outro lado, ressaltamos os objetivos específicos listados pelo empreendedor, de
consolidar a base de dados acerca da ictiofauna local, assim como compreender a

dinâmica de populações de espécies. Lembramos também da oportunidade de verificar a
aplicação da metodologia por outra empresa de consultoria. Desta forma, estabelecemos a
necessidade de realizar novamente os estudos biometricos e de ictioplâncton. A
necessidade de tais estudos poderão ser reavaliados após a apresentação dos resultados
das campanhas do próximo ciclo hidrológico, se devidamente comparados, analisados e
consolidados com os resultados das campanhas anteriores.

ty %
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2.2.7. Sub Programa de Monitoramento da Qualidade de Água - Malha Amostrai e
Periodicidade
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Aempresa afirma que o ponto amostrai será o mesmo, referente ao antigo ponto 01 do
monitoramento aquático, nas coordenadas 15D59'35,40"S / 039°56'40,08"W, próximo a
captação de água da COPASA. Aperiodicidade proposta é a mesma que já vinha sendo
executada, ou seja, semestral. Entendendo que a maior parte dos parâmetros a serem
monitorados já está contemplado no sub-programa de monitoramento ecológico, não
identificamos nenhuma alteração na metodologia que já vinha sendo executada nas
campanhas anteriores. Porém, considerando que o monitoramento do ponto próximo à
COPASA, antigo ponto 01. não mais está contemplado trimestralmente, em virtude c\&
alteração na malha amostrai do monitoramento ecológico, estabelecemos que o
Sub-programa de monitoramento da qualidade de água passe a ser trimestral.

2.2.8. Sub Programa de Monitoramento da Qualidade de Água - Parâmetros ^

O empreendedor apresenta um quadro com parâmetros que serão analisados. Mais uma
vez, entendendo que a maior parte dos parâmetros a serem monitorados já está
contemplado no sub-programa de monitoramento ecológico, não identificamos nenhuma
alteração na metodologia que já vinha sendo executada nas campanhas anteriores.

3. CONCLUSÃO

Com base na documentação apresentada, conclui-se que não há óbices para a emissão de
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico para as atividades de
monitoramento doecossistema aquático da UHE Itapebi, contanto que sejam cumpridas as
seguintes condicionantes:

1. Enviar ao IBAMA, no prazo de 30 dias, cronograma atualizado, com a previsão de
execução das atividades previstas no programa. ^J

2. Esta autorização somente é válida para transporte de animais e/ou material
devidamente identificados.

3. Esta Autorização não permite a captura exemplares de peixes além das áreas de
influência do empreendimento UHE Itapebi.

4. A coordenação do projeto deve enviar relatórios periódicos inseridos nos Relatórios de
acompanhamento do PBA. Estes relatórios devem conter os seguintes itens:

5. Os relatórios deverão ser rubricados e assinados pelo coordenador do projeto. Deverá,
ainda, ser assinada pelo coordenador e encaminhada em anexo a cada Relatório,
declaração de responsabilidade pelo conteúdo destes.

6. Animais exóticos (cuja distribuição geográfica não inclui a bacia hidrográfica de
ocorrência natural da espécie), capturados não devem ser reintroduzidos. Deve ser
apresentada destinação adequada para esses animais.

7. Qualquer nova alteração na equipe ou metodologia deve ser comunicada ao IBAMA
para avaliação. A

Sugere-se que a validade da autorização ora em análise, esteja vinculada à validade da

IBAMA pag. 10/11 9/ll/20Í5\ 16)32
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

Licença de Operação, ou seja, 05 de fevereiro de 2019, devendo ser apresentados
relatórios anuais consolidados a cerca do cumprimento do programa. Caso a empresa
entenda pertinente, a metodologia poderá ser reavaliada após transcorrido 01 (um)
ano/ciclo hidrológico completo.

Faz parte deste parecer cópia da documentação complementar encaminhada pelo
empreendedor através de mensagem eletrônica.

Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao empreendedor quanto ao conteúdo deste
Parecer.

/ /
Brasília, 09 de novembro de 2015
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MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

N°. 02001.0213*1/2014-"^?
Recebido em05/l UW4 • tf

Assinatura

OIKlrt

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2014

TõTETcy

Ao Senhor

José Aísx Portes
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
COHID - Coordenação de Energia Hidrelétrica
CEP 70818-900 - Brasília - DF

Ref. Processo IBAMA 02001.000.333./97-04

Assunto: Protocolo do relatório consolidado do programa monitoramento de fauna da
UHE Itapebi

Prezado,

Reportamo-nos com intuito de protocolar o relatório consolidado referente ao periodo de
março de 2013 a março de 2014 do Programa de Monitoramento da Fauna da UHE Itapebi.

Fazendo referência ao documento intitulado "Relatório consolidado Do Programa de
Monitoramento da Fauna atendendo à condicionante 2.1 da 1o Renovação da Licença de
Operação n°291/2002.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, ao
tempo que apresentamos nossosvotos de estima e consideração.

Atenciosamente,

José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretor de Meio Ambiente e Regulação

Itapebi Geração de Energia S.A
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Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2015

Ao

N». 02001.0258 éQfiux£}
Recebido em: 30/12/2015

'Assinatura

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

RUB.

SMA 354/15

Ref.: Reunião realizada com o IBAMAem 17 de Agosto de 2015.

Assunto: Andamento das tratativas com os proprietários em Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor,

Servimo-nos da presente para informar a evolução das ações realizadas durante o período de

Novembro a Dezembro de 2015, relacionadas aos proprietários de imóveis localizados na faixa de 100 (cem)

metros de influência do reservatório {lençol freático e córrego Lava-Pés) em Salto da Divisa/MG, destinadas ao

desimpedimento dos serviços de levantamento topográfico iniciados pela Vertente Engenharia, além da

realização dos Programas Ambientais de Comunicação Social, Educação Ambiental e Hidrogeológico, e dos

serviços de limpeza de macrófitas do reservatório, os quais foram interrompidos em 03/08/2015, pelo fato da

comunidade ter impedido a conclusão/continuidade dos serviços..

Nesse sentido, a UHE Itapebi informa que os trabalhos contratados à Print Comunicações, e iniciados

em 17/09/2015 - análise do conflito, mediação com a comunidade e proposição de Projetos de DLIS -

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável - se encontram em fase de ajustes e finalização, sendo que,

conforme recomendação desse órgão, via Oficio 02001.013598/2015-15 CGENE/IBAMA, recebido em

16/12/2015, é intenção da UHE Itapebi realizar a apresentação desse produto à equipe de Coordenação de

Energia Hidrelétrica - COHID2/IBAMA, em data a combinar.

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

SMA/MG

Página 1 de 2
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Ante o exposto, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao

tempo em que renovamos nossosvotos de elevada consideração.

1? nu> w

tW cou**-

1 \á ÁÀ^
;l CV

Stíg5?

Atenciosamente,

SL^=L
José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretor de Regulação e MeioAmbiente

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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SMA/MG
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Rio de Janeiro, 28 dejaneiro de 2016

Ao

_MMA/I BAMA/SEDE - PROTnrni n

Documento-Tipo:_
•Nfi. 02001.0 01536L/2016-

Recebioo em: 29/1/2016

Asiínatura

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada -Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2
IBAMA- SEDE

Ref.: Reunião realizada com o IBAMA em 17 de Agosto de 2015.

Assunto: Andamento das tratativas com os proprietários em Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor,

/•ir -f \

üFLS.,2ü>j
\ ._.;

-!ub. y

SMA 008/16

Servimo-nos da presente para informar a evolução das ações realizadas durante o período de
Novembro a Dezembro de 2015, relacionadas aos proprietários de imóveis localizados na faixa de 100 (cem)
metros de influência do reservatório (lençol freático e córrego Lava-Pés) em Salto da Divisa/MG, destinadas ao

desimpedimento dos serviços de levantamento topográfico iniciados pela Vertente Engenharia, além da
realização dos Programas Ambientais de Comunicação Social, Educação Ambiental e Hidrogeológico, e dos
serviços de limpeza de macrófitas do reservatório, os quais foram interrompidos em 03/08/2015, pelo fato da
comunidade ter impedido a conclusão/continuidade dos serviços.

Nesse sentido, a UHE Itapebi informa que os trabalhos contratados à Print Comunicações, e iniciados
em 17/09/2015 - análise do conflito, mediação com a comunidade e proposição de Projetos de DLIS -
Desenvolvimento Locai Integrado e Sustentável - foram finalizados, e atualmente se encontram em fase de

aprovação interna, para, em seguida, conforme recomendação desse órgão, via Ofício 02001.013598/2015-15
CGENE/IBAMA, recebido em 16/12/2015, realizar a apresentação desse produto à equipe de Coordenação de
Energia Hidrelétrica - COHID2/IBAMA, em data a combinar.

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

SMA/MG

Página 1 de 2
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Ante o exposto, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao

tempo em que renovamos nossos votos de elevada consideração.

\^xM^^^ mÁ^hU,
Q2/ò2Jld

Fwjâfiãhueiroga do Amaral
íífTSe Energia Hicfrelétrica

COhMCGEN&DILIC/IBAMA

Atenciosamente

rancisco dé Assis D. CarvalhoJúnior

Gerente de Meio Ambiente

• • <. >h ?::.'/ *

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

SMA/MG
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OF 02001.000694/2016-76 COHID/IBAMA

Ao Senhor

José Eduardo Pinheiro Santos Tanure
Diretor da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO, n^ 78, 3^andar
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

I f ^

)> FL

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

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n^ 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 -1596
www.ibama.gov.br

->cfe

iêQ^JX RUB.

Brasília, 24 de janeiro de 2016.

Assunto: Resposta ao documento SMA 354/15 sobre o andamento das tratativas
com os proprietários em Salto da Divisa/MG.

Senhor Diretor,

1. Solicito que, após ajustes e finalização do trabalho elaborado pela empresa
Print Comunicação, seja enviado a este Instituto relatório com a análise do conflito,
mediação com a comunidade e proposição de projetos de DLIS - Desenvolvimento Local
Integrado e Sustentável. Aguardo a finalização do trabalho para agendar reunião com a
equipe da Cohid, representantes da Itapebi Grupo Neoenergia e responsáveis pela
elaboração dos estudos e execução dos projetos de DLIS.

Atenciosamente

IBAMA

[QJÜÜLK
HENRIQUE

Coordenador

RIBEIRO DA SILVA

ituto da COHID/IBAMA

pag. 1/1 24/01/2016-09:04
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SMA 007/16

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2016.

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Ofício n° 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA

Assunto: Envio do 3o Relatório de acompanhamento - Habitações Danificadas- Salto da

Divisa/MG.

Prezado Senhor Frederico,

Reportamo-nos com intuito de protocolar o 3o Relatório de acompanhamento das habitações

danificadas em Salto da Divisa, MG, em atendimento ao Oficio 02001.003602/2015-29

COHID/IBAMA.

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

que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

irfcisco de Assis D. Carvalho Juiíior

Gerente Corporativo 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) 3235-28SS

SMA/MG

Página 1 de 1
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Llitapebi
¥ Grupo Neoenergia

UHE ITAPEBI

Relatório de Acompanhamento

Habitações Danificadas

Salto da Divisa/MG

Janeiro/ 2016

RUB.
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Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg

Página: 2

3° Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

1. JUSTIFICATIVA

O presente Relatório consolida as ações executadas com relação às habitações

danificadas, que estão localizadas no entorno do reservatório da UHE Itapebi, dentro

da faixa de 100 (cem) metros de influência dos polígonos apontados por esse i. Órgão

Ambiental (lençol freático e córrego Lava-Pés), em Salto da Divisa/MG, no período de

outubro de 2015 a janeiro de 2016, em atendimento ao disposto no Ofício IBAMA

02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e na Licença de Operação n° 291/2002. Cumpre

destacar que as ações listadas neste relatório estão sendo adotadas pela UHE Itapebi

em atendimento às determinações desse Ibama, ainda que a empresa não identifique

nexo de causalidade entre os danos estruturais e a implantação/operação da UHE.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste Relatório é apresentar trimestralmente o andamento das atividades

que foram praticadas, relativas ao monitoramento e avaliação das habitações

danificadas, que visam a subsidiar as ações a serem executadas e auxiliar a tomada de

decisões.

3. METAS E INDICADORES

METAS INDICADORES
STATUS

Acompanhamento das Envio de relatórios trimestrais - Envio do 1° Relatório (Julho/2015) -

ações quanto às ao IBAMA informando as Através da Carta SMA 202/15, em

habitações danificadas. ações realizadas durante esse

período.

31/07/2015;

- Envio do 2o Relatório (Outubro/2015) -

Através da Carta SMA 321/15, em

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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Realizaçãode serviço de

topografia na faixa de

lOOm, considerando a

construção do córrego

Lava-Pés e o aumento do

nível do lençol freático,

para levantamento e

cadastramento de todas

as residências que se

encontrarem nesta área.

Elaboração de estudo

técnico, individualizado

por imóvel, de modo a

identificara causa e

origem das rachaduras

das edificações

localizadas dentro da

faixa de lOOm, bem

Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas
de salto da divisa/mg

Página:

3o Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

Envio da topografia realizada e

da relação das habitações

danificadas ao IBAMA.

Envio da conclusão do estudo

ao IBAMA para subsidiar

decisão sobre as ações e o

monitoramento que serão

realizados

27/10/2015;

- Envio do 3o Relatório de 2015/2016

(Janeiro/2016).

Foi contratada a empresa Vertente

Engenharia para realização do serviço de

topografia da faixa de lOOm, que iniciou as

atividades em 13 dejulho de 2015.

No dia 03 de agosto, um grupo de

habitantes de Saldo da Divisa/MG decidiu

se opor à continuação dos serviços que

estavam sendo executados e impediu a

entrada dos funcionários da Vertente

Engenharia em seus terrenos, fazendo

inclusive ameaças verbais. O ocorrido foi

reportado ao IBAMA em 11/08/15, através

da Carta SMA 203/15.

Atualmente, o serviço contratado encontra-

se paralisado, com reportes mensais de

atualização ao presente Órgão até essa

questão ser sanada.

Aguardando a finalização da topografia.

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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Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg

página: 4

3o Relatório trimestral de acompanhamento REV:00

como a solução a ser

implementada em cada

caso.

4. PUBLICO-ALVO

O público-alvo deste Relatório será definido a partir da conclusão do serviço de

topografia, que atualmente encontra-se paralisado, dentro da faixa de 100 (cem)

metros de influência do reservatório (lençol freático e córrego Lava-Pés), em Salto da

Divisa/MG.

5. METODOLOGIA

O presente Relatório é composto por medidas que permitem realizar o monitoramento

das habitações incorporadas pelo serviço de topografia, avaliar os possíveis riscos às

habitações danificadas, bem como indicar a solução recomendável para cada caso.

Neste cenário, o Relatório foi subdividido em duas etapas listadas a seguir.

6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

6.1. Acompanhamento das casas na faixa de lOOm

Através da topografia serão definidas as habitações a serem monitoradas e, após a

elaboração do estudo técnico, serão classificadas (i) quais serão apenas monitoradas,

(ü) quais serão reparadas e (iü) quais os tipos de reparo deverão ser realizados.

A equipe da empresa Vertente Engenharia realizou a instalação de 4 (quatro) marcos e

a localização de RN da Rede de Io ordem do IBGE mais próximo de Salto da Divisa para

o transporte de altímetria.

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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de salto da divisa/mg

3° Relatório trimestral de acompanhamento

Página: 5 ÍO

REV: 00

Está previsto na contratação o seguinte escopo:

1- Realizar o levantamento topográfico cadastral, utilizando equipamento

eletrônico, de todas as residências situadas na faixa de 100 metros a partir da

elevação da cota lOOm e da região do córrego do Lava-Pés na cidade de Salto

da Divisa;

2- Realizar o levantamento planialtimétrico (curvas de nível) a cada metro;

3- Elaborar planta geral de todas as edificações existentes nessa região, ruas e

estradas, rios e lagos, além das curvas de nível;

4- Elaborar relatório técnico descritivo.

6.2. Avaliação das casas localizadas com avarias na faixa dos lOOm

Além das ações descritas anteriormente, será apresentado o número e a relação de

habitações que necessitam de reparo, bem como aquelas às quais eventualmente seja

devida indenização pecuniária e aquelas nas quais faz-se necessária a reaiocação das

moradias, que serão listadas nas tabelas abaixo conforme indicado na Nota Técnica

000817/2014 COHID IBAMA. Segue o modelo a ser utilizado após a elaboração do

estudo técnico:

i) Indenização pecuniária justa;

Casa Proprietário Endereço Anuência

Data da

Indenização

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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Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg
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3° Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

íi) Reparo e monitoramento do imóvel;

iii) Reaiocação das moradias, nos casos em que apresentem danos irreparáveis à

estrutura da edificação e risco a vida dos moradores.

Casa . Proprietário Endereço Anuência Data da Realo«Çâo

Casal José Pinheiro Rua Boa Vista, nQ 228, Bairro 0 inquilino se recusa a deixar o imóvel.

de Moura Saudade, Salto da Divisa/MG

Casa 2 Maria Senhora Endereço: Rua Áureo de Termo de 25/02/2015

Xavier Oliveira, n° 319, Bairro Barro compromisso

Rodrigues Preto, Salto da Divisa/MG. firmado em

25/02/2015.

Casa 3 Enedina Alves Rua Áureo de Oliveira, n° 322, Termo de 25/02/2015

Silva Bairro Barro Preto, Salto da

Divisa/MG

compromisso

firmado em

25/02/2015.

Casa 4 Maria Daniela

Santos de

Andrade

Rua Maria Clarinda, n° 11,

Bairro Barro Preto, Salto da

Divisa/MG.

A inquilina se recusa a deixar o imóvel.

Até o presente momento, a UHE Itapebi providenciou a locação de imóveis na região

de Salto da Divisa para realocar, temporariamente, as famílias residentes nas 4 (quatro)

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



L-

c

p itapebi
Gtupo Neoenergia

Plano Básico Ambiental

Programa demonitoramento das habitaçõesdanificadas
de salto da divisa/mg

3oRelatório trimestral de acompanhamento

Página: 7

REV: 00

casas classificadas como de risco estrutural alto, indicadas na Carta SMA 162/15,

apresentada em 15 de maio de 2015, conforme especificado na tabela acima.

Caso sejam identificadas outras habitações com risco estrutural alto, serão adotadas as

providências necessárias.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atendimento ao disposto no Oficio IBAMA 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e

na Licença de Operação n° 291/2002, a UHE Itapebi vinha realizando o serviço de

topografia em Salto da Divisa/MG, levando em consideração a faixa de lOOm de

influência dos dois polígonos apontados por esse i. Órgão Ambiental {córrego Lava-Pés
e lençol freático), até o corrido em 03 de agosto de 2015.

Além do reporte ao r. Órgão, através da Carta SMA 203/15, em 11/08/2015, outras

ações foram realizadas até a presente data, descritas abaixo:

• 17/08/2015 - Reunião com IBAMA em Brasília;

• 17/09/2015 - Contratação da empresa Print Comunicação para apoiar as ações

a serem realizadas em Salto da Divisa, através de mediação e diálogo com os

principais atores sociais envolvidos;

• Cartas mensais de atualização:

o 21/09/2015 - Io Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 302/15;

o 24/09/2015 - 2o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 303/15;

o 27/10/2015 - 3o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 320/15;

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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Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg

3o Relatório trimestral de acompanhamento

Página: 8

REV; 00

o 30/11/2015 - 4o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 342/15;

o 29/12/2015 - 5o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 354/15.

A UHE Itapebi informa que está trabalhando na construção de um novo formato de

diálogo com a comunidade, de forma a escutar todas as demandas formuladas pelos

principais atores sociais para desenvolver uma estratégia de um melhor relacionamento

com as partes envolvidas. Com a adoção dessas iniciativas, acredita que será viabilizado

o retorno das atividades em Salto da Divisa, incluindo a finalização do trabalho de

topografia, para que se possa dar continuidade ao Programa de Monitoramento das

Habitações Danificadas em Salto da Divisa/MG.

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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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVáVeIS-^V^)*?
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica

MEM. 02001.001421/2016-49 COHID/IBAMA

Brasília, 03 de fevereiro de 2016

Ao Senhor Chefe do GABIN EUNÁPOLIS/BA

REFERENCIA: MEM. 02519.000013/2016-40/ASSEJUR EUNÁPOLIS/BA

Assunto: Solicitação de apoio para realização de inspeção judicial - Proc. judicial
n*> 211-44.2014.4.01.3310 - UHE Itapebi

1- Faço referência ao memorando ns 02519.000013/2016-40 ASSEJUR
EUNÁPOLIS/BA/IBAMA, de 29/01/2016, para solicitar apoio logístico desta Gerência
Executiva para acompanhamento de inspeção judicial, a ser realizada no dia 23/02/2016,
no âmbito do processo judicial ne 211-44.4.01.3310, em trâmite naJustiça Federal de
Eunápolis. Oprocesso foi impetrado pela Associação dos Micros, Pequenos e Médios
Produtores Rurais e Moradores do Rio Ubu - APROBU e visa apurar os danos
socioambientais causados pela construção e operação da UHE Itapebi, e no qual o Ibama
figura como pólo passivo.

2. Informo que os analistas ambientais Henrique César Lemos Jucá e José Alex
Portes, lotados no Ibama/Sede, acompanharão a inspeção judicial. A equipe do Ibama
chegará ao aeroporto de Porto Seguro/BA na manhã do dia 22/02 e o retornará a Brasília
na tarde do dia 24/02.

(^ 3. Considerando que o processo judicial trata também das ações de fiscalização da
pesca no baixo Jequitinhonha, solicito também a disponibilização de um Agente Ambiental
que tenha experiência na fiscalização do rio Jequitinhonha e sua foz, para que também
acompanhe a inspeção judicial.

4. Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com o analista ambiental José Alex
pelo telefone: (61) 3316-1774.

Atenciosamente,

FREDpííICO (JU^ÍRÔGA-OÓ AMARAL
Coordenador da COHID/IBAMA

IBAMA pag. 1/1 3/02/2016 -15:38
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação de Energia Hidrelétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal nB 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 • 1596

www. ibama.gov.br

0F 02001.001059/2016-14 COHID/IBAMA

Ao Senhor

Francisco deAssis Diniz Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO, n°78, 3^ andar
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

Brasília, 05 de fevereiro de 2016.

Assunto: Resposta ao documento SMA 008/16 sobre oandamento das tratativas
com os proprietários em Salto da Divisa/MG.

Senhor Gerente

1. Solicita-se que, após aprovação interna do trabalho elaborado pela empresa
Print Comunicação, seja enviado relatório com aanálise do conflito, mediação com a
comunidade e proposição de projetos de DLIS - Desenvolvimento Local Integrado e
Sustentável a este Instituto.

2. Após aaprovação do trabalho, énecessário agendar reunião com aequipe da
Cohid, representantes da Itapebi Grupo Neoenergia eresponsáveis pela elaboração dos
estudos e execução dos projetos de DLIS, para nivelamento e debate.

IBAMA

Atenciosamente,

FREDj^tieO QIJEIROGA DO AMARAL
Coordenador da COHID/IBAMA

pag. 1/1 5/02/2016 -10:56
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cs. Postal n° 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 -1596
www.ibama.gov.br

OF 02001.001082/2016-09 COHID/IBAMA

Brasília, 05 de fevereiro de 2016.

Ao Senhor

Francisco de Assis Diniz Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO, n^78, 3^ andar

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Análise do 3e Relatório de acompanhamento - habitações danificadas
Salto da Divisa/MG. UHE Itapebi.

Senhor Gerente

1. O 3S Relatório de acompanhamento - habitações danificadas - Salto da
Divisa/MG, de janeiro de 2016, possui as mesmas informações técnicas apresentadas no
2Q Relatório de acompanhamento das habitações danificadas (outubro/2015). Portanto,
este Institutoaguarda novas informações técnicas e encaminhamentos dos reparos
necessários dentro da faixa de 100 metros de influência. Lembrando que os dois polígonos
que compõe a área de influência foram apontados no laudo técnico - análises das causas
do desenvolvimento de patogenias geotecnicas na cidade de Salto da Divisa/MG -
encaminhado ao Ibama em outubro de 2013 e referem-se a influência do lençol freático e
da canalização do córrego Lava-pés.

2. Reitera-se que a elaboração de estudo técnico, individualizado por imóvel, deve
levar em consideração a influência do nível freático nas estruturas e não pode servir como
medida protelatoria à mitigação do impacto. O pedido de reparação do impacto está sendo
solicitado por este Instituto desde dezembro de 2013, com a emissão do Ofício
02001.014871/2013-59 Cgene/Ibama e vem sendo reiterado desde então pela emissão de
diversos documentos, já elencados no Ofício 02001.013598/2015-15 Cgene/ Ibama de 4 de
dezembro de 2015.

3. Entretanto, como a empresa Itapebi tem se comprometido à mitigação desse
impacto, documentado expressamente no 2- Relatório de acompanhamento habitações

IBAMA pag. 1/2 "~ —- 5/02/2016-17:42

ot



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

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n& 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596
www. ibama.gov.br

danificadas Salto da Divisa/MG, página 3: "A UHE Itapebi fará todos os reparos
necessários dentro da faixa de 100 (cem) metros de influência dos polígonos apontados
por esse Órgão Ambiental (lençol freático e córrego Lava-Pés), não havendo necessidade
da realização de um Laudo Pericial." e na carta SMA 302/15 de setembro de 2015, além
de posicionamento em reuniões e encaminhamento periódico de relatórios de
acompanhamento, este Instituto tem considerado os esforços dessa empresa para
resolução das patogenias geotécnicasjjbseT-vadas na área urbana do município.

Atenciosamente,

IBAMA

FRED

Coorden

pag. 2/2
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Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
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LIitapebi
¥ Grupo f/eoerergia

Rio de Janeiro, 18defevereirode2016

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C
- .Tvf*-v. .

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefede Unidade Avançada - Coordenaçãode EnergiaHidrelétrica - COHID2

IBAMA-SEDE

Ref.: Reunião realizada com o IBAMAem 17 de Agosto de 2015.

Assunto: Andamento das tratativas com os proprietários em Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor,

as. 333 _
Ç___^

SMA 028/16

•","""_' 'i- - . -_ V".'„- -.:|

Servimo-nos da presente para informar a evoluçãodas ações realizadas durante o período de Janeiro a

Fevereiro de 2016, relacionadas aos proprietários de imóveis localizados na faixa de 100 (cem) metros de

influência do reservatório (lençol freático e córrego Lava-Pés) em Salto da Divisa/MG, destinadas ao

desimpedimento dos serviços de levantamento topográfico iniciados pela Vertente Engenharia, além da

realização dos Programas Ambientais de Comunicação Social, Educação Ambiental e Hidrogeológico, e dos

serviços de limpeza de macrófitas do reservatório, os quais foram interrompidos em 03/08/2015, pelo fato da

comunidade ter impedido a conclusão/continuidade dos serviços.

Nesse sentido, a UHE Itapebi informa que os trabalhos contratados pela empresa Print Comunicações,

iniciados em 17/09/2015, foram finalizados com êxito.

Conforme recomendação desse órgão via Oficio 02001.013598/2015-15 CGENE/IBAMA, recebido em

16/12/2015, foi encaminhando o "Relatório da análise e mediaçãodo conflito com a comunidade e da proposição

de projetos de DLIS - Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável", através da Carta SMA 027/16 em

19/02/2016.

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

SMA/MG

Página 1 de 2



Li itapebi
¥ Grupo Neoenergia

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

renovamos nossosvotos de elevada consideração.

-"Atenciosamente,

isco de Assis D. Carvalho Júnior-rancisct

Gerente de Meio Ambiente

•€^-^^^y^í^A^^^z^Cp

V/J*^

05/Õ2/dC

2?*^

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

SMA/MG

Página 2 de 2
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SMA 029/16

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2016

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - (Ibama")

SCEN - Setorde Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C 1 '

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefede Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Oficio 02001.013598/2015-15 CGENE/IBAMA.

Assunto: Resposta ao documento SMA 320/2015 e SMA 321/2015, referentes ao acompanhamento das

habitações danificadas de Salto da Divisa/MG, UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

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 n°

22.210-030, vem, em atendimento ao Ofício n° 02001.013598/2015-15 DILIC/IBAMA ("Ofício"), informar que o

Relatório da análise e mediação do conflito com a comunidade e da proposição de projetos de DLIS -

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável foi finalizado e protocolado no referido Órgão através da carta

SMA 027/16, em 19/02/2016, assim como a reunião, que será realizadano dia 26/02/2016, às 9h.

Quanto ao item que trata das Habitações Danificadas, a UHE Itapebi apenas destaca que todas as

medidas adotadas vêm sendo informadas nos relatórios trimestrais do Programa de Monitoramento das

Habitações Danificadas.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 2



LI itapebi
¥ Grupo fleaer&rQia

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

renovamos nossosvotos de elevada consideração.

Atenciõsamecter

35m/l£

COH1D/CGEME/DIUQIBAMA

íhcisco deAssis D. Carvalho Jtnííor

Gerente 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

SMA/MG
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SMA 027/16

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2016

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente edosRecursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA-SEDE

Ref.: Oficio 02001.000694/2016-76 COHID/IBAMA.

Assunto: Resposta ao Ofício 02001. 000694/2016-76, referente à resposta ao documento SMA 354/15

sobre oandamento das tratativas com os proprietários em Salto da Divisa/MG, UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

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 n°

22.210-030, vem, em atendimento ao Oficio n° 02001.000694/2016-76 COHID/IBAMA ("Ofício"), encaminhar o

Relatório da análise e mediação do conflito com a comunidade e da proposição de projetos de DLIS -

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, bem como solicitar uma reunião de apresentação das ações

com a equipe da COHID, representantes da Itapebi e os responsáveis pela elaboração dos estudos e sua

execução.

Sugestão para a realização da reunião:

Data: 26/02/2016

Hora: 9h00

Local: IBAMA Sede

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 1 de 2



f ' itapebi
Grupo Heoerargis

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

renovamos nossos votos de elevada consideração.

y^/õ2/U

gíiogaeío Amaral
CcKÍrdèíüdor (SrSnergia Hidrelétrica

ClC/IBAMA

Âtencj0samení

írtcisco de Assis D. Carvalho Júnior

Gerente 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

SMA/MG

Página 2 de 2
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Rio de Janeiro,22 de fevereiro de 2016

Ao

MMA/ir^MA/SEDÉ i^glPf°LO
Documento-Tipo:.

f'M-3.ü2ü01.0 03
Recebido ern:

Assinatura

2./2016-J
3/2/2016

.-V\'Oi!.,', - ,
•,VV '-•..•

í'0"
Ür-

SMA 024/16

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. Frederico Queirogado Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA-SEDE

Ref.: Oficio 02001.013739/2015-91 COHID/IBAMA.

Assunto: Autorização de Captura, Coleta eTransporte de Material Biológico - ACCTMB n° 164/2012 - Programa de
Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos.

Prezado Senhor,

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob on°. 02.397.080/0001-96, com
sede na Praia do Flamengo, 78 -10° andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em atendimento ao

Ofício nD 02001.013739/2015-91 COHID/IBAMA ("Oficio") e a Condicionante 2.1 - "Enviar ao IBAMA, no prazo de 30 dias,
cronograma atualizado, com a previsão de execução das atividades previstas no Programa", da Autorização de Captura,

Coleta e Transporte de Material Biológico n° 164/2012 - 5a Retificação, encaminhar o cronograma atualizado, com a

previsão de execução das atividades previstas no Programa, bem como solicitar uma reunião no dia 26/02/2016, na Sede

do IBAMA, em atendimento ao Item 2 do referido Ofício, para que seja validado o plano de trabalho entre as equipes
técnicas do Ibama edo empreendedor para dirimir eventuais dúvidas restantes edar andamento ao Programa em questão.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que renovamos
nossos votos de elevada consideração.

fancisco deAssis D. Carvalho Júnior

Gerente 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

SMA/MG

Página 1 de 1
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ENGENHARIA AMBIENTAL

Goiânia, 11 de Fevereiro de 2016.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC,

Coordenadora Geral de (nfraestrutura de Energia Elétrica- COHID.

Assunto: Atualização do Cronograma de Atividades.

Itapebi Geração de Energia S/A - Programa de
Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos da UHE
Itapebi.

Prezado,

AItapebi Geração de Energia S/A, por meio da DBO Engenharia LTDA., empresa de consultoria
ambiental responsável pelo Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos da UHE Itapebi, vem
apresentar a atualização do cronograma de atividades:

Quadro 01 - Cronograma das principais atividad as previstas para ocorrerem em dois anos.

ATIVIDADES

ANO DE 2016 ANO DE 2017 ANO DE 2018

3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 S 6 7 s s 10 11 12 1 2 3 4

Aquisição Materiais 1 1 •
Revisão Bibliográfica

Atividadede campo

identificação em Laboratório

Análise dos dados

Relatório Parclel

Relatório Semestral

Serão realizadas oito campanhas com periodicidade trimestral. Desta forma serão contemplados
períodos com sazonaíidade distinta ao longo das campanhas, podendo ocorrem em momentos de
maior ou menor pluviosidade, assim como de maior ou menor temperatura do ar.

Nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

DBO ENGENHARIA LTDA.
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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 Infracstrutura de Energia Elétrica
Coordenação de Energia Hidrelétrica

MEMÓRIA DE REUNIÃO

- -y

íÜF,^3^fi-
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Assunto: Programade Monitoramento de Ecossistemas Aquáticosda UHE Itapebi

Data: 26 de fevereiro de 2016

Participantes: lista de presença em anexo

Local: sala 01 da DILIC/IBAMA

O empreendedor Itapebi Geração de Energia S.A. - Grupo Neoenergia, mediante o documento
SMA 148/15, registrado no DOCÍBAMA através do protocolo 02001.006825/2015-48, enca
minhou em abril de 2015 proposta de alteração da metodologia para execução do Programa de
Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos da UHE Itapebi. O documento da empresa tam
bém solicitava a alteração da Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Bio
lógico - ACCTMB n°164/2012, em virtude de contratação de nova empresa para execução do
programa. O IBAMA analisou a proposta através do Parecer n° 02001.004432/2015-08 CO
HID, indeferindo a maior parte das proposições, mas vindo a expedir a 5a Retificação da
ACCTMB n° 164/2012 em dezembro de 2015. No Oficio n° 02001.013739/2015-91

COHID/IBAMA, que encaminhou a autorização, a autarquia consignou que o plano de traba
lho a ser seguido deveria ser aquele apresentado no ano de 2012, que já vinha sendo executa
do, e solicitou a presente reunião para ratificar o plano e dirimir dúvidas restantes.

Ao longo da reunião, o empreendedor afirmou não ter recebido o Parecer n°
02001.004432/2015-08, e cada um dos pontos do parecer foram discutidos conjuntamente,
ratificando o que deveria e o que não deveria ser seguido em relação ao plano de trabalho de
2012. Os pontos tratados e os encaminhamentos foram os seguintes:

Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Malha Amostrai
No plano de trabalho encaminhado, a empresa propõe nova malha amostrai composta por 07
pontos, retirando 02 pontos da malha antiga. O IBAMA acolheu a proposta ficando a malha
da seguinte forma:

Ponto Atual Ponto em

2013/2014

Coordenadas UTM

(zona 24)
Coordenadas Geográficas
(grau, minuto, segundo)

Proposta de
exclusão

POl

X = 409457.71

Y = 8232828.26

S15° 58' 56.41" \"
W39° 50'46.15" \

POl P02



Proposta de
exclusão

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

X = 423525.22

Y = 8239536.11

X = 433852.96

Y = 8235345.40

X = 442855.35

Y= 8236573.59

X = 462474.60

Y = 8224406.57

X = 485616.98

Y= 8238336.51

X = 512024.95

Y = 8246839.64

S 15° 55'19.83"

W 39° 42'52.12"

S 15° 57'37.28"

W 39° 37' 5.20"

S 15° 56'58.12"

W 39° 32'2.26"

S 16° 3'35.45"

W 39° 21'3.00''

S 15° 56'2.98"

W 39° 8'3.79"

S 15° 51'26.28"

W 38° 53'15.67"

Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Periodicidade
Quanto à periodicidade das coletas, a empresa propôs a diminuição das amostras trimestrais,
para semestrais, justificando que os padrões sazonais apontam para diferenciação mais
significativa apenas no que diz respeito aos períodos de chuva e estiagem. O IBAMA se
posicionou quanto a manutenção da periodicidade trimestral, restando assim acordado.

Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Parâmetros Limnológicos
A empresa apresentou proposta para retirada de itens a serem analisados, tais como
salinidade, feofitina a, temperatura do ar, nitrogênio orgânico, fosfato-orto, dentre outros. No
entanto não justificou porque suprimiria tais parâmetros. Restou ratificado a retirada dos
parâmetros mas uma apresentação formal da justificativade retiradade tais itens.

Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Plâncton
A empresajustificou em reunião a proposta para a continuidade do monitoramento focarndo
na análise da produtividade fitoplânctônica, a qual seráaferida pela concentração de clorofila.
Informou que segue existindo o monitoramento de cianotoxinas noprograma de qualidade de
água e afirmou que incluirá no plano de trabalho a salvaguarda de que voltará a realizar o
monitoramento quali-quantitativo se verificara presençade cianotoxina.

Com base nas justificativas apresentadas na reunião, ficou acatada a proposta de análises de
zooplâncton devido o baixo conteúdoinformativo deste grupo dentro da realidade local.

Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Ictiofauna
Em relação ao monitoramento da ictiofauna, inicialmente a empresa sugere a exclusão do
petrecho espinhei como método de amostragem devido, especialmente, à predação produzida
por Serrasalmus brandtii sobre as iscas empregadas. Quanto a esta proposição, considera-se
pertinente e poderáser incorporada nas próximas campanhas.

Do mesmo modo, a empresa identifica que o intervalo de 24 horas para a permanência das
redes de espera revelou-se inadequado, tendo em vista que a pequena quantidade de
espécimes coletadas no período diurno tem sido rapidamente suprimida por ação da
Serrasalmus brandtii. A empresa propõe que as redes devam permanecer armadas em

2/7
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intervalo de 12 horas. Tal proposição iáhavia sido analisada no Parecer 02001.000259/2015- , « l
61, tendo sido acatada, devendo ser incorporada nas próximas campanhas, mas com intervalo ^W
de 14 horas.

Quanto às amostragens em diferentes produtividades, a empresa afirma que os resultados
obtidos indicam que apenas as coletas em margem e superfície geram um volume de dados
passíveis de serem realizadas inferências acerca de padrões quantitativos de estruturação das
ictiocenoses. Por esta razão, sugere a exclusão das amostras de fundo nas futuras análises. Tal
proposição já havia sido analisada no Parecer 02001.000259/2015-61, tendo sido acatada,
devendo ser incorporada nas próximas campanhas.

O empreendedor também indica que os resultados quantitativos demonstram que as espécies
mais abundantes são de pequeno e médio porte, não ocorrendo capturas nas redes com
tamanhos de malhas 100, 150 e 200 mm. Desta forma, sugere a retirada das redes com malhas
100, 150 e 200 mm. Apesar de não apresentar dados apresentando o tamanho médio dos
indivíduos capturados, as espécies apontadas como mais abundantes na área são sabidamente
de porte não compatível com as redes, podendo ser adotada a nova metodologia para as
campanhas vindouras.

Sub Programa de Monitoramento Ecológico - Tratamento e Integração dos Dados
Para as análises ecomorfológicas, conforme o parecer n° 4432/2015, se aproveitará a
oportunidade de verificar a aplicação da metodologia por outra empresa de consultoria,
ficando necessário realizar novamente os estudos ecomorfológicos.

O empreendedor justifica que a baixa densidade de organismos capturados, a despeito do
grande esforço amostrai empreendido, impossibilita a realização de análise com consistência
estatística para aferição de recrutamento de estoques e de crescimento, como anteriormente
solicitado. Tal item foi acatado pelo IBAMA durante a reunião.

No que diz respeito ao ictioplâncton, apesar da empresa justifica que as amostragens
anteriormente realizadas, indicaram baixa densidade de organismos e reduzida riqueza de
espécies, e que na continuidade do monitoramento este parâmetro não será utilizado, restou
acordado novo monitoramento.

i Sub Programa de Monitoramento da Qualidade de Água - Malha Amostrai,
Periodicidade e Parâmetros

O IBAMA já havia recomendado em 2013, através do Parecer n° 02001.000044/2013-88 Não
houbve mudanças em relação ao Plano de Trabalho de 2012, anteriormente executado.

Conclusão

Assim ratificado o Plano de Trabalho para a execução do Programa de Monitoramento de
Ecossistemas Aquáticos da UHE Itapebi, a empresa se comprometeu a encaminhar novamente
o plano revisado podendo executar desde já as atividades da forma como ficou acordada nesta
reuniãc
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i NATURAIS RENO'

Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESPACHO 02001.004917/2016-74 COHID/IBAMA

Brasília, 07 de março de 2016

A Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Encaminhamento de documento da UHE Itapebi para arquivo.

Encaminhamento do documento descrito abaixo, para que seja devidamente arquivado:

UHE Itapebi; Relatório da análise e mediação do conflito com a comunidade e da
proposição de projetos de DLIS - Desenvolvimento local integrado e sustentável- fevereiro
de 2016.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE gUp
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -^

S*—^

9éáia Serem Torto Sotero
Matricula n° 1634132

No-' Analista Ambiental
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

MARILIA SERENA PORTO SOTERO

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

a

-&)

IBAMA pag.l/1 7/03/2016-16:06
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE ^

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

NOT. TEC. 02001.000427/2016-07 COHID/IBAMA

Brasília, 11 de março de 2016

Assunto: Relato de Vistoria Judiciai à UHE Itapebi - ACP nQ 211-44.2014.4.01.3310.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Vistoria judicial. UHE Itapebi. Ação Civil
Pública na 211-44.2014.4.01.3310.

*w 1- Introdução

w

Este documento tem por objetivo registrar a realização de Vistoria Judicial, solicitada pela
Justiça Federal de Eunápolis, no âmbito da Ação Civil Pública nQ nQ 211
44.2014.4.01.3310, impetrada pela Associação dos Micros, Pequenos e Médios Produtores
Rurais e Moradores do rio Ubu contra a concessionária responsável peia operação da
UHE Itapebi e contra o Ibama, por supostos danos ambientais na região à jusante deste
emprendimento.

2. Relato da viagem

Dia 22/02

Deslocamento aéreo de Brasília/DF para Porto Seguro/BA, e desta cidade, deslocamento
terrestre com viatura do Ibama até a cidade de Eunápolis/BA.

No período da tarde, foi realizada uma reunião com o corpo técnico do Ibama lotado na
Gerência Executiva desta cidade, e com a Procuradora Federal responsável pelo
acompanhamento da referida Ação Civil Pública, com o intuito de tirar dúvidas quanto as
características do empreendimento e seu regime de operação, do teor da Ação Civil
Pública e para definição da logística de deslocamento da equipe do Ibama no dia seguinte
até o barramento da UHE Itapebi.

Dia 23/02

No período da manhã, a equipe do Ibama composta pelos analistas da Diretoria de
Licenciamento Ambiental do Ibama em Brasília, Henrique César Lemos Jucá e José Alex
Portes, e da GEREX em Eunápolis, formada pelo Chefe da Fiscalização André Santos e o
analista ambiental Hevio Luiz Côvre, se encontrou com os demais participantes da
Vistoria Judicial em frente à Vara Federal de Justiça, para deslocamento em comboio até a
UHE Itapebi.

Após chegar até o barramento, foi realizada uma reunião técnica, contando com a

IBAMA pag. 1/1 { W7 11/03/2016-08:45



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

Coordenação de Energia Hidrelétrica

participação de representantes e técnicos responsáveis pela UHE Itapebi, pelo MM.Juiz
Federal Alex Schramm de Rocha e servidores da respectiva Vara, representantes
da Associação dos Micros, Pequenos e Médios Produtores Rurais e Moradores do rio Ubu,
representantes do Inema/BA e do Ibama.

O intuito da reunião foi tirar dúvidas sobre o regime de operação do empreendimento e
discutir os possíveis impactos no baixo curso do rio Jequitinhonha. O MM. Sr. Juiz não viu
necessidade da realização de vistoriar o empreendimento e de realização da vistoria na
região supostamente afetada pela UHE Itapebi, ou seja, no baixo curso, nas proximidade^)
da desembocadura do rio Ubu no rio Jequitinhonha. O MM. Juiz decidiu também pela
necessidade de realização de uma Perícia Judicial, indicando aos presentes que será
solicitado a apresentação de Quesitos Técnicos e dando por finalizada a Vistoria Judicial.

Finda a reunião, a equipe do Ibama decidiu visitar a região do rio Ubu. Após deslocamento
do barramento até o município de Belmonte/BA, a equipe conseguiu chegar à
desembocadura do rio Ubu, constatando-se tratar-se de um rio com baixa vazão,
notando-se a presença de bancos de areia em sua desembocadura. A região apresenta
também importantes remanescentes vegetais em estado regular de conservação.

IBAMA pag. 2/4 11/03/2016-08:45
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica
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Figura 1. Detalhe da foz do rio Ubu, com formação de banco de areia no encontro
com o Rio Jequitinhonha, no momento da vistoria.

Dia 24/02

Deslocamento terrestre com viatura do Ibama de Eunapolis/BA até Porto Seguro/BA e
desta cidade, deslocamento aéreo até Brasília.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

3. Conclusões e Recomendações

Recomenda-se que o presente documento passe a compor o processo administrativo nQ
02001.000333/97-04, para fins de registro da realização da atividade.

Henrique César Lemos Jucá

Analista Ambiental da DILIC/IBAM

JoseMex Portes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

De acordo. Encaminhe-se para as providências necessárias.

FREDERICO QtJEIR0GA\pO
Coordenador dak^fílD/IBAr
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LI itapebi
¥ Grupo Neoenergia

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2016
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Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("IBAMA")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

RUB.
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Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE
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Ref.:Andamento das tratativas com os proprietários em Salto da Divisa/MG.

Assunto: Reunião de esclarecimentos à comunidade quanto aos tratamentos a serem empreendidos pela UHE

Itapebi nos reparos de habitações danificadas emSalto da Divisa/MG

Prezado Senhor,

Servimo-nos da presente para reportar as reuniões realizadas nos dias 09 e 10 de março com a

comunidade Saltense referente aos esclarecimentos quanto aos tratamentos a serem empreendidos pela UHE

Itapebi nos reparos das habitações danificadas localizados na faixa de 100 (cem) metros de influência do

reservatório {correspondentes aos polígonos identificados no Parecer Técnico do Ibama n° 007444/2013 como

do Lençol Freático e do Córrego Lava-Pés).

A primeira dessas reuniões, com a participação das lideranças das Associações dos Pedreiros,

Lavadeiras, Extratores de Pedra e Areia, Casas Danificadas e Pescadores, além de advogadas representantes

dos envolvidos, do escritório Ronconi; a segunda, mais uma vez com a participação do público anteriormente

citado e de toda a população interessada, com a presença registrada de 173 participantes (anexo 1 lista de

presença), além dos demais presentes que não assinaram a lista (estima-se um aproximado de 200

participantes).

Nas duas ocasiões, a UHE Itapebi apresentou o plano de reparações das Habitações Danificadas nas

áreas identificadas como do lençol freático e córrego lava-pés, conforme determinação do Ibama, cujaexecução
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poderá se desenvolver tão logo a comunidade se apresente de acordo com a realização dos serviços. Informou

o compromisso de estabelecer com a comunidade e suas lideranças umcanal de diálogo ainda mais próximo, e,

segundo uma expectativa levantada junto à própria comunidade, conforme já adiantado a esse Órgão Ibama,

apresentou quatro propostas de projetos de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável - DLIS cuja

abrangência não se limitaria aos residentes das habitações danificadas ou aos grupos anteriormente citados,

que por liberalidade poderiam ser patrocinados pela UHE Itapebi.

A UHE Itapebi formalizou junto à comunidade Saltense um documento (anexo 2 Extrato da reunião)

recapitulando essas tratativas, na qual incluiu a seqüência de atividades que dependem da aprovação dos

proprietários e inquilinos das habitações mapeadas para viabilizar o efetivo início dos trabalhos::

• Obtenção de anuência da comunidade para inícios dos trabalhos apresentados;

• Finalização do levantamento topográfico interrompido em agosto de 2015;

• Obtenção de anuência formal de cada proprietário e inquilino para a realização do Relatório

Individual por Residência;

• Realização do Cadastro Socioeconômico;

• Informação à comunidade do planejamento dos reparos dos imóveis localizados dentro da área

determinada pelo IBAMA;

• Inicio a execução dos reparos, reconstruçõesou realocações.

Quanto aos trabalhos que foram paralisados devido ao ocorrido em Agosto de 2015, a Empresa informa

que a população deu a anuência para a retirada das macrófitas e as atividades se iniciaram em 22/03/2016.

Entretanto, quanto ao reinicio do levantamento topográfico destinado à definição das casas danificadas

nos polígonos citados e demais atividades estas nãoforam autorizadas de imediato devido a reivindicações das

lideranças e da comunidade que, com a seqüência desse trabalho, serão devidamente esclarecidas, avaliadas e

discutidas.

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

renovamos nossos votos de elevada consideração.

ancisco de Assis D. Carvali

Gerente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG
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Anexo 1 - Lista de Presença
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Anexo 2 - Extrato da reunião
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SRS. RESIDENTES DA COMUNIDADE DE SALTO DA DIVISA
DE: ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA ELEÉTRICA
DATA: 18.03.2016

REF: EXTRATO DA REUNIÃO OCORRIDA EM 10/MAR./16

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, pessoa jurídica dedireito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 02.397.080/0001-96, com sede à Praia do Flamengo, n° 78, 4o e 10° andares,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, em atenção aos termosdiscutidos na reunião do dia 10 de março de 2016,
realizada com a presença da comunidade de Sallo da Divisa, seus representantes, das autoridades locais,
representantes de diversas associações, tais como a Associação dos Pescadores, das Lavadeiras, dos
Pedreiros e ele, alémdos demais interessados, vemesclarecero quesegue:

(i) O objetivo da reunião realizada no dia 10 de março de 2016 foi apresentarà comunidade local e
demais interessados o tratamento que será dado às habitações danificadas, localizadas dentro do
polígono definido pelo IBAMA (100 metros do reservatório e córrego lavapés),conforme mapa
exibido na apresentação, bem como as propostas de programas sociais a serem desenvolvidos
pela empresa em benefício da comunidade de Salto da Divisa.

(ii) É importante observar que no tratamento concedido a essas habitações não haverá diferenciação
entre os moradores que tenham - ou não —processos judiciais, e que este tratamento abrangerá
todas as habitações localizadas dentro do polígono, conforme determinação do IBAMA,
independentementeda data de construção do imóvel.

(iii)A título de esclarecimento, cumpre registrar que, em relação ao reparo e reconstrução das casas
danificadas, as ações que serão tomadas pela empresa não decorrem do reconhecimento de
responsabilidadeou culpa, mas atendimento a determinação do IBAMA, no bojo do processo de
licenciamento ambiental.

Tomando por base a apresentação levada ao conhecimento da comunidade de Salto da Divisa, a
ITAPEBI reitera a seguir as atividades a serem executadas pela empresa antes do início efetivo dos
Irabalhos, para os quais necessita do apoio dos proprietários e inquilinos das habitações mapeadas:

•f Obtenção de anuência da comunidade para a início dos trabalhos apresentados;
V Finalização do levantamento topográfico interrompido em agostode 2015;
•/ Obtenção de anuência formal de cada proprietário e inquilino para a realização do Relatório

Individual por Residência;
•f Realização do Cadastro Socioeconômico;
•/ Informação à comunidade do planejamento dos reparos dos imóveis localizados dentro da área

determinada pelo IBAMA.
•/ Início a execução dos reparos, reconstruções, ou realocações.

Adicionalmente, a ITAPEBI elenca as propostas de Desenvolvimento Local Integrado e
Sustentável, direcionadas a Ioda a população de Salto da Divisa/MG. que foram apresentadas na aludida
reunião e serão desenvolvidas em conjunto com a comunidade local:

(i) Capacitação Geral das Lideranças parao empreendedorismo;
(ii) Horta Comunitária (Sistema PAIS — Programa de Agricultura Agroecológica Integrada e

Sustentável);
(üi) Agroindústria comunitária de Temperos;
(iv) Artesanato deAltoValorAgregado.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Para que as propostas apresentadas sejam efetivamente concretizadas, será imprescindível a
colaboração de toda população, especialmente no que se refere à autorização prévia para início das
atividades especificadas neste documento, notadamente olevantamento topográfico.

Nenhuma atividade ou providência poderá ser iniciada sem o consentimento expresso dos
envolvidos.

Osprojetos e propostas aqui consolidados reforçam o plenointeresse da ITAPEBI em manter um
diálogo constante com a comunidade.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2016.

Sncísco-oe Assis DinizCárvalhtfíunior
Gerente de Meio Ambiéníe

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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Belo Horizonte, 26 de abril de 2016.

JWyjA/IBAMA/SEDE -Pr^OTOCOtO
, Documento-Tipo: OTJfíj"

-Na. 02001.0 07(5M/2016-JÍ.4
Recebido'em: 29/4/2016

Nossa Referência: OFÍC1O/MESA-2016/016

Prezado senhor, Assinatura

0 Governo do Estado de Minas Gerais, através do Decreto NE 203, DE 01/07/2015.
instituiu a Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais e
outros grupos envolvidos em conflitos socioambientaís e fundiários, inslrumento que
temos utilizado com sucesso para mediar conflitos que nos chegam.

Neste sentido, fomos procurados pela comunidade do município de Salto da Divisa - MG,
sob o argumento de que os danos causados pela UHE Itapebi os tem impactado
negativamente de todas as maneiras.

Assim sendo, solicitamos a esse Instituto participar conosco de uma reunião para
entendimentos conciliatórios que pretendemos realizar naquele município, ainda na
primeira quinzena de maio.

Agradecendo a atenção dispensada, aguardamos seu pronunciamento.

Atenciosamente,

C1AUDIUS VINÍCIUS LEITE PEREIRA
Presidente da Mesa de Diálogo e Negociação

limo. Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Diretor de Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do MeioAmbiente e dos
Recursos Naturais Renováveis -IBAMA

SCEN - TRECHO 2 - Ed. Sede do IBAMA
BRASÍLIA-DF
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Recebido em:.23/4/2016

Assinatura

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2016.
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Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte -Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Ofício n° 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA

Assunto: Envio do 4° Relatório de acompanhamento - Habitações Danificadas- Salto da

Divisa/MG.

Prezado Senhor Frederico,

Reportamo-nos com intuito de protocolar o 4o Relatório de acompanhamento das habitações

danificadas em Salto da Divisa, MG, em atendimento ao Oficio 02001.003602/2015-29

COHID/IBAMA.

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

que apresentamos nossos protestos de estima consideração.

-rancisco de AssisTJ. Carvalho Júnior

Gerente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

Relatório de Acompanhamento

Habitações Danificadas

Salto da Divisa/MG

Abril/2016
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Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da oivisa/mg

4o Relatório trimestral de acompanhamento

Página: 2

REV: 00

1. JUSTIFICATIVA

O presente Relatório consolida as ações executadas com relação às habitações

danificadas, que estão localizadas na faixa de 100 (cem) metros de influência do

reservatório (correspondentes aos polígonos identificados no Parecer Técnico do

Ibama n° 007444/2013 como do Lençol Freático e do Córrego Lava-Pés) e apontados

por esse Órgão Ambiental, em Salto da Divisa/MG, no período de Janeiro a abril de

2016, em atendimento ao disposto no Ofício JBAMA 02001.003602/2015-29

COHID/IBAMA e na Licença de Operação n° 291/2002. Cumpre destacar que as ações

listadas neste relatório estão sendo adotadas pela UHE Itapebi em atendimento às

determinações desse Ibama, ainda que a empresa não identifique nexo de causalidade

entre os danos estruturais e a implantação/operação da UHE.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste Relatório é apresentar trimestralmente o andamento das atividades

que foram praticadas, relativas ao monitoramento e avaliação das habitações

danificadas, que visam a subsidiar as ações a serem executadas e auxiliar a tomada de

decisões.

3. METAS E INDICADORES

Acompanbamentodas

ações quanto as

habitações danificadas.

Envio de relatórios trimestrais

ao IBAMA informando as

ações realizadas durante esse

período.

- Envio do Io Relatório (Julho/2015) -

Através da Carta SMA 202/15, em

31/07/2015;

- Envio do 2o Relatório (Outubro/2015) -

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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Realização de serviçode

topografia na faixa de

lOOm, considerando a

construção do córrego

Lava-Pés e o aumento do

níveldo lençol freático,

para levantamento e

cadastramento de todas

as residências que se

encontrarem nesta área.

Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg
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Envioda topografia realizada e

da relação das habitações

danificadas ao IBAMA.

Através da Carta SMA 321/15, em

27/10/2015;

- Envio do 3o Relatório de 2015/2016 -

Através da Carta SMA 007/16, em

29/01/2016;

- Envio do 4o Relatório (Abril/2016).

Foi contratada a empresa Vertente

Engenharia para realização do serviço de

topografia da faixa de lOOm, que iniciou as

atividades em 13 de julho de 2015.

No dia 03 de agosto, um grupo de

habitantes de Saldo da Divisa/MG decidiu

se opor à continuação dos serviços que

estavam sendo executados e impediu a

entrada dos funcionários da Vertente

Engenharia em seus terrenos, fazendo

inclusive ameaças verbais. O ocorrido foi

reportado ao IBAMA em 11/08/15, através

da Carta SMA 203/15.

Em 26/02/2016 foi realizada uma reunião

com o Ibama, com o objetivo de (i)

apresentar uma proposição de projetos de

desenvolvimento local integrado e

sustentável - DUS e fli) apresentar

diagnóstico do cenário atua! da situação da

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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comunidade em Salto da Divisa. Na aludida

reunião, ficou acertado que seria necessário

reportar todas as ações/iniciativas com

resultados relevantes para a comunidade,

deixando, assim, de ser necessário o envio

das cartas mensais, Nos dias 09 e 10/03,

foram realizadas reuniões com a

comunidade Saltense para que fossem

prestados esclarecimentos quanto aos

tratamentos a serem empreendidos nos

reparos das habitações, dentro dos

polígonos citados anteriormente, Todo o

reporte referente às reuniões realizadas

foram apresentados a esse Órgão, através

da Carta SMA 139/16, em 08/04/2016.

Quanto aos trabalhos que foram

paralisados devido ao ocorrido em agosto

de 2015, a Empresa informa que a

população deu a anuência para a retirada

das macrófitas e as atividades foram

iniciadas em 28/03/2016. A continuidade

do levantamento topográfico destinado à

definição das casas danificadas nos

polígonos anteriormente citados teve início

em 04/04/2016. Já a retirada de vegetação

aquática para a desobstrução do Córrego

Lava-Pés foi iniciada em 24/03/2015. As

medições para o monitoramento

hidrogeológico também foram retomadas

em 24/03/2016. As demais atividades,

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

„J

J



C

LÊitapebi
¥ Grupa fúcocticrgto

Elaboração de estudo

técnico, individualizado

por imóvel, de modo a

identificara causa e

origem das rachaduras

das edificações

localizadas dentro da

faixa de lOOm, bem

como a solução a ser

implementada em cada

caso.

y-y
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Envio da conclusão do estudo

ao IBAMA para subsidiar

decisão sobre as ações e o

monitoramento que serão

realizados

como o Programa de EducaçãoAmbiental e

Programa de Comunicação Social, ainda

não foram liberadas pela comunidade.

Embora uma parte das atividades tenham

sido retomadas, a população paralisou as

mesmas por três vezes, com exceção da

topografia.

Todas as atividades foram paralisadas em

19/04/2016, e até o presente momento não

foram retomadas.

Aguardando a finalização da topografia

para concluir o levantamento de todas as

casas que se encontram dentro dos

polígonos e então iniciar o estudo técnico

individualizado por residência.

4. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo deste Relatório será definido a partir da conclusão do serviço de

topografia, que atualmente encontra-se paralisado, dentro da faixa de 100 (cem)

metros de influência do reservatório (lençol freático e córrego Lava-Pés), em Salto da

Divisa/MG.

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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5. METODOLOGIA

O presente Relatório é composto por medidas que permitem realizar o monitoramento

das habitações incorporadas pelo serviço de topografia, avaliar os possíveis riscos às

habitações danificadas, bem como indicar a solução recomendável para cada caso.

Neste cenário, o Relatório foi subdividido em duas etapas listadas a seguir.

6. ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO

6.1. Acompanhamento das casas na faixa de lOOm

Através da topografia serão definidas as habitações a serem monitoradas e, após a

elaboração do estudo técnico, serão classificadas (i) quais serão apenas monitoradas,

(ii) quais serão reparadas e (iii) quais os tipos de reparo deverão ser realizados.

Aequipe da empresa Vertente Engenharia realizou a instalação de 4 (quatro) marcos e

a localização de RN da Rede de Io ordem do IBGE mais próximo de Salto da Divisa para
o transporte de altimetria.

Está previsto na contratação o seguinte escopo:

1- Realizar o levantamento topográfico cadastral, utilizando equipamento

eletrônico, de todas as residências situadas na faixa de 100 metros a partir da

elevação da cota lOOm e da região do córrego do Lava-Pés na cidade de Salto

da Divisa (de acordo com os dois polígonos apontados por este órgão
ambientai};

2- Realizar o levantamento planialtimétrico (curvas de nível) a cada metro;

3- Elaborar planta geral de todas as edificações existentes nessa região, ruas e

estradas, rios e lagos, além das curvas de nível;

4- Elaborar relatório técnico descritivo.

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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6.2. Avaliação das casas localizadas com avarias na faixa dos lOOm

Além das ações descritas anteriormente, será apresentado o número e a relação de

habitações que necessitam de reparo, bem como aquelas às quais eventualmente seja

devida indenização pecuniária e aquelas nas quais faz-se necessária a reaiocação das

moradias, que serão listadas nas tabelas abaixo conforme indicado na Nota Técnica

000817/2014 COHID IBAMA. Segue o modelo a ser utilizado após a elaboração do

estudo técnico:

i) Indenização pecuniária justa;

Casa ii Proprietário Endereço Anuência

Datada

Indenização

ii) Reparo e monitoramento do imóvel;

Tipos de
Casa : Proprietário ; Endereço l Anuência Data do Reparo

i Reparo \
! ' '.•!.•!

• ^H^^^H|^H•• ^^H

H ^H^•^1 ^^|^^|L^L^H
üi) Reaiocação das moradias, nos casos em que apresentem danos irreparáveis à

estrutura da edificação e risco a vida dos moradores.

Casa ; Proprietário Endereço Anuência Data da Reaiocação

Casal José Pinheiro

de Moura

Rua Boa Vista, n° 228, Bairro

Saudade, Salto da Divisa/MG

O inquilino se recusa a deixar o imóvel.

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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Casa 2

Casa 3

Casa 4

Maria Senhora

Xavier

Rodrigues

Enedina Alves

Silva

Maria Daniela

Santos de

Andrade

Rua Áureo de Oliveira, n° 319,

Bairro Barro Preto, Salto da

Divisa/MG.

Rua Áureo de Oliveira, n° 322,

Bairro Barro Preto, Salto da

Divisa/MG

Rua Maria Clarinda, nD 11,

Bairro Barro Preto, Salto da

Divisa/MG.

Termo de

compromisso

firmado em

25/02/2015.

Termo de

compromisso

firmado em

25/02/2015.

Termo de

compromisso

firmado em

03/03/2016

25/02/2015

25/02/2015

12/03/2016

A UHE Itapebi já havia providenciado a locação de imóveis na região de Salto da Divisa

para realocar, temporariamente, as famílias residentes nas 4 (quatro) casas classificadas

como de risco estrutural alto, indicadas na Carta SMA 162/15, apresentada em 15 de

maio de 2015, conforme especificado na tabela acima.

Durante este período foram identificadas 2 (duas) habitações com risco estrutural alto,

sendo adotadas as mesmas providências dos casos anteriores.

Proprietário Endereço Anuência Data da Reaiocação

Casal Idalicio Rua Porto Velho, n° 297, Bairro Termo de 26/02/2016

Antônio Xavier Barro Preto, Salto da

Divisa/MG

compromisso

firmado em

19/02/2016.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

Pereira

Marina

Conceição

Pereira
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Rua Maria Clarinda, n° 40,

Bairro Barro Preto, Salto da

Divisa/MG.

A minuta do termo de compromisso está

sob análise dos proprietários.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atendimento ao disposto no Ofício IBAMA 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e

na Licença de Operação n° 291/2002, a UHE Itapebi vinha realizando o serviço de

topografia em Salto da Divisa/MG, levando em consideração a faixa de lOOm de

influência dos dois polígonos apontados por esse Órgão Ambiental (córrego Lava-Pés e

lençol freático), até o ocorrido em 03 de agosto de 2015. Conforme relatado, a

atividade havia sido retomada no começo de abril, mas a comunidade local novamente

se opôs à sua execução e os serviços tiveram que ser paralisados.

Além do reporte ao r. Órgão, através da Carta SMA 203/15, em 11/08/2015, outras

ações foram realizadas até a presente data, descritas abaixo:

• 17/08/2015 - Reunião com IBAMA em Brasília;

• 17/09/2015 - Contratação da empresa Print Comunicação para apoiar as ações

a serem realizadas em Salto da Divisa, através de mediação e diálogo com os

principais atores sociais envolvidos;

• Cartas de atualização:

o 21/09/2015 - Io Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 302/15;

o 24/09/2015 - 2° Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 303/15;

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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o 27/10/2015 - 3o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 320/15;

o 30/11/2015 - 4o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 342/15;

o 29/12/2015 - 5o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 354/15;

o 29/01/2016 - 6o Reporte Mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 008/16;

o 22/02/2016 - 1° Reporte Mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 028/16;

o 08/04/2016 - Reporte ao IBAMA, protocolado através da Carta SMA

139/16.

• 26/02/2016 - Reunião com IBAMA em Brasília;

• 09 e 10/03/2016 - Reunião com a comunidade Saltense.

A UHE Itapebi informa que está trabalhando na construção de um novo formato de

diálogo com a comunidade, de forma a escutar todas as demandas formuladas pelos

principais atores sociais para desenvolver uma estratégia de um melhor relacionamento

com as partes envolvidas. Com a adoção dessas iniciativas, acredita que será viabilizado

o retorno das atividades em Salto da Divisa, incluindo a finalização do trabalho de

topografia, para que se possa dar continuidade ao Programa de Monitoramento das

Habitações Danificadas em Salto da Divisa/MG.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Rio de Janeiro, 27 de abril de 2016

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documerito-Tipc:

Na. 02001,0 07 ^lS/2016^
Recebido em: 2S/4/2Q16

Assinatura

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - {"Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

/
RUB.

SMA 146/16

t

í-xrj--.-„ >i- -1™,« . „.„
*&**ms

•'•",?
A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

M^ÜEJÜ^J

Ref.: Relatório anual de atendimento às condicionantes ambientais e respectivos programas ambientais.

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo para a entrega do Relatório Anual, referente às ações do ano de

2015da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao atendimento da Licença de Operação n° 192/2002 - 1a Renovação, condicionante 2.5, onde

esse IBAMA solicita o envio de relatório anual, em meio digital e impresso, contendo a consolidação das ações

executadas no períododo ano de 2015.

Nesse cenário, tendo em vista que esse documento já se encontra em fase final de conclusão, solicitamos a

extensão do prazoem até trinta (30) dias para a entrega do Relatório Anual.

Desde já colocamo-nos ã disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que

apresentamos nossos protestosde estima consideração.

ErarJcIsco de Asjís D. CarvaihekJünior,
Gerente 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

SMA/MG
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MMA/I3AMA/SEDE - PROTOCOLO

BI-MS. 02001.0 05 QjL'201ó-:=[3 ;
Recebido ei«: 31/3/2CÍ6

Hl
Assinatura J

Rio de Janeiro, 17 de março de 2016.

Ao

/íi! I(5v>.

SMA 119/16

:^;i;ama

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("IBAMA")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70812-9000 - Brasília - DF

--•• í. -"^"i~ivr^ -

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2
IBAMA-SEDE

Ref.: Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos
Assunto: Encaminhamento do Diagnóstico do Potencial e Ocorrência de Processos
Erosivos no Entorno do Reservatório da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

Por meio da Carta SMA 204/15, a UHE Itapebi, em atendimento ao Ofício
02001.007258/2015-47 COHID/IBAMA, informou a este órgão que a empresa Verdal havia
realizado o Diagnóstico dos Processos Erosivos do Entorno do Reservatório, e que, tão o
logo o documento fosse finalizado, a empresa apresentaria o diagnóstico a este órgão.

Tendo em vista o acima exposto, com o objetivo de dar continuidade ao assunto, a
empresa vem apresentar a 1a etapa do Programa de Monitoramento e Controle de
Processos Erosivos - o Diagnóstico do potencial e ocorrência de processos erosivos no
entorno do. reservatório da UHE Itapebi.

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

cisco de Assis Diniíuarvàlho Júnior

Gerente 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

SMA/MG
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Francisco de Assis D. CarvalhoJúnior
da Itapebi Geração de Energia S/A

^ PRAIA DO FLAMENGO, n^ 78, 3B andar
RIO DE JANEIRO - RIO DEJANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Resposta ao Oficio SMA 146/16

REFERENCIA: CT 02001.007404/2016-15/

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOvÂV|ÍSRL§

Diretoria de Licenciamento Ambiental *• . --''

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596
www. ibama.gov.br

0F 02001.005765/2016-27 COHID/IBAMA

Brasília, 27 de maio de 2016.

/ y
°FLS. %^ >'

1. Cumprimentando-o, em atendimento solicitação de prorrogação de prazo para
entrega do Relatório Anual de atendimento às condicionantes da Licença de Operação n3
192/2002 - lâ Renovação, referente às ações do ano_de 2015, informo que será concedido

'w prazo adicional de 30 dias.

JEIROí

Coordenador

IBAMA pag. i/i 27/05/2016 -16:44
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

SCEN -Trecho 2, Edifício Sede - Bloco A, Brasília - DF CEP: 70.818-900
Tel.: (Oxx) 61 3316-12821745 Fax: (Oxx) 61 3316-1952-URL: http://www.ibama.gov.br

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Local: ^

Data: ^5/0&/,G

\iV.-r

Participantes: c,,}^ -g^^ Ç^áar^ a^<y do Ar^^t y^AV^ ^y^ u^>
fe^t,,-^! .ArJvc ÍHi^Ki-w3ii rVa-^üla d^yj-IU» AiVTti.ci l^g-iS

Kg^ni=^ ac -^pY^v^rHi^J" d<*-> Trg^o-rvr-axfcj 3- Kw«v^ ^^oygoyt< J^.S pd

H€ •jTJffeJbi pol i<Lp=-r-o^ rjg.1 j-^jiT^a^ | Óim,{1 c^j^. j je, aíor-J» Co^. o pol"y_LZ

S^llC-iTVO-Aa pelo JLVij

7 Fo> o.p-.-g.vC-.-Vo-i° •: htSTji-M^? .Ae^je a- i/it:rrvpi.'̂ Q d^ aih^-iLaJ-eS if.rw n3>

-.de ÀOQM o CJC ^3j 15 aJ^ o pvCÍfC-."TiL fi^, QAOj? Co^w ~ToiW) a^ Ccf^ta-S f?fW\aJej 'So

Ximrv'^ e, vo/Aio;1.! yCaiili^a-S o-S%)^v- C^f/Q ^r>-^ pVwl Uo-. ÇqKWvíÍc- o.) aaÃVs yç-

lü-Ciarta^oi' o-i üJi i^..i ai4ir >• 1O^pa^JTo-^u.S /?p r Contai da.- par-ai, it-<cS £- *S •3j',vi'J aJgj

- Ççv\ yr.j^.ila. \-t?i •vp»tA<--Vijàs> "j rcSl-H^JS ^3- ~Top^Jc-ii,Ç\c-. ÇJ t~-- ww "Vota--! JÇ
.âff-t Caàs^ tX^Vrj ri, p.l^ttoCo "i—l.Ciiojki •

~ Wi •aJ-fU^rTTaJis

_~ _K>] a-O-icJxt^oAo ~Ts-f-V,f.f>f^. ^a^.. KiST" "O-J CiarVT^-títt a-\ in^rfVaXj-^) i^Lo I AC -&-

Qj foAç vfXj-Qvjfjju^ a-- i^fi- CitvT-iTwra> o^ .í^o ra-r^v ria^ -CpaCa- da. ifVvplt^Ta-^i-^ j

^7>]>W^ÇoC 1—-.

-• A ^Etai^A.') )'"iC P-<*Jp> >- ,jfVs>-^ ^UntoJ" ,JF. oJT^jJlArj.^J tj^-, P&Ag,

AIgit» d.SVa •> 3Z\j=

_ck, L > í ^^ ! ^ jcj . A



A

m
M M A

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

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
SCEN-Trecho 2, Edifício Sede-Bloco A, Brasília-DF CEP: 70.818-900

Tel.: (Oxx) 61 3316-12821745 Fax: (Oxx) 61 3316-1952- URL: http://www.ibama.gov.br

MEMÓRIA DE REUNIÃO

i

^



c

SE
R

V
IÇ

O
PÚ

B
LI

C
O

FE
D

ER
A

L
M

IN
IS

T
É

R
IO

D
O

M
E

IO
A

M
B

IE
N

T
E

D
X

ST
IT

U
T

O
B

R
A

S
IL

E
IR

O
D

O
M

E
IO

A
M

B
B

ÍN
T

E
E

D
O

S
R

E
C

U
R

SO
S

N
A

T
U

R
A

IS
R

E
N

O
V

Á
V

E
IS

-
EB

A
M

A

E
M

PR
E

E
N

D
IM

E
N

T
O

.
u

H
é

iT
f«

i>
'

A
SS

U
N

TO
:\

Sh
cÍ

A
Ç

>
D

A
T

A
:

N
O

M
E

fí>
\n.

>
..

'•'
"-

•'
•f

-u
.W

-

M
W

k.
'f

a&
n

/ó
ja

fe
v

w
u

s
-/

ym
/l

/t
p

£0
$v

gK
)

/f
át

£

K
j^

uÍ
.^

ih
À

f^
p\

M
^

fc
j-t

.
G

r-
Q

J

L
IS

T
A

D
E

P
R

E
S

E
N

Ç
A

IN
S

T
IT

U
IÇ

Ã
O

E
-M

A
IL

k*
Cg

g>
y&

3>
<=

iM
ae

-T
HA

.6
A

ftf
eo

!>
fg

3n
eo

-^
<^

)a
--

^
r

Ef
lA

bC
iq

^O
.C

A
tlL

/A
U

-K
)

P
.l

A
^O

a^
F

U
A

fl
-r

rp
A

^
A

Jg
oe

T
^g

1
'̂i

sj
ev

em
tf

r*
*

h
k

o
ií

-n
i&

i^
3

^

x
k
>

.

Á
fe

pf
ap

nA
(£

>d
çQ

EA
)E

M
,3

-
ju

tf
W

Q
@

£
£

-f
rC

iW
-

C
O

aâ
.&

fz
.

Ç
&

Jf
rW

O
nM

^^
ix

rv
A

^M
A

f^
^U

itM
jA

^.
fv

,C
^W

L
Ü

^
-.

^
^

-
^

)
--

^
u

-
i
-
^

-
^
6

P
.
^

if
l-

íl
/í

«r
.-

Q
iQ

v.
fi

h L
X

J
l

ã
c
J4

°A
-
ü

^>
iL

^
m

.
^

.
.

-
^

o
•*

*>
u,

^
n

A
S

S
IN

A
T

U
R

A

Ü
a

J
Ú

A
íx

í
^

2
_

s
s



N*,*'



/

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Local: IBAMA-Sede Brasília/DF

Data: 13/07/2016

Horário: 09 horas

Assunto: Licenciamento ambiental da UHE Itapebi

Participantes: lista de presença em anexo

Às 09:00h do dia 13 dejulho de 2016, nas dependências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama em Brasília, deu-se início à reunião convocada pelo

Ibama para tratar de assuntos referentes ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi, sendo os

convites remetidos pelo Ofício n° 02001.007443/2016-12 CGENE/IBAMA, direcionada ao Grupo

de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa, representando todas as categorias de

atingidos, Ofício n° 02001.007511/2016-43 CGENE/IBAMA, direcionada à Prefeitura Municipal

de Salto da Divisa/MG e Ofício n° 02001.007442/2016-78 COHID/IBAMA, direcionada à Itapebi

Geração de Energia.

Registra-se a presença, de representantes da Coordenação de Energia Hidrelétrica da Diretoria de

Licenciamento Ambiental do Ibama, de representantes da Itapebi Geração de Energia, da Prefeitura

Municipal de Salto da Divisa/MG; de representantes das categorias dos atingidos e seus advogados,

a saber: representante da Associação de Pedreiros de Salto da Divisa, de representante das

lavadeiras de Salto da Divisa; de representante da Associação de Extratores de Pedras de Salto da

Divisa, da Associação de Pescadores de Salto da Divisa. Registra-se também a presença da

pesquisadora da UNB e cientista política Ariadne de Oliveira Santiago.

O Sr. Coordenador do Ibama deu início à reunião dando ciência dos objetivos da reunião, que se

tratou de uma decisão para buscar diálogo dentro e sob a perspectiva do processo de licenciamento,

tendo em vista os resultados da reunião pública da Mesa de Diálogo e Negociação do Governo de

Minas Gerais e da vistoria realizada pela equipe técnica em Salto da DivisaMG. ~)
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Foi apresentada a metodologia proposta para a reunião, apresentando-se as pautas para discussão,

dando-se a palavra primeiro às categorias dos atingidos e após para a Itapebi e, ao final, os

encaminhamentos possíveis, o qual foi aceitopelos presentes.

I. Tratamento das casas danificadas

Alegações dos atingidos

O Sr. Waldinei, representante das casas danificadas: ressaltou por volta de 350 casas danificadas na

área que ele considera estar no perímetro de 100 m; que a Itapebi não propôs solução e não há

resultados práticos das vistorias realizadas; que na reunião do dia 10 de março, entre Itapebi e

atingidos ficou acertado que a empresa faria as adequações primeiro nas casas depois faria as

responsabilidades em Salto da Divisa (limpeza do córrego e retirada de macrófitas); que os

representantes, diante da paralisia das atividades da empresa, paralisou os trabalhos que vinham

sendo desenvolvidos até que haja solução por parte da empresa. Que os moradores que estão na

faixa dos 100 metros não querem mais permanecer nesta área em virtude do odor.

O Sr. Adenildo, representante dos pescadores, ressaltouque ninguémem Salto da Divisa é contraas

atividades da empresa e que em todas as atividades que são desenvolvidas pela empresa, ela se

refere às determinações do Ibama. Que na reunião de março, ficou definida a continuidade dos

trabalho de topografia para definição dos 100 metros definidos pelo Ibama segundo o Laudo da

UNB; que segundo a empresa, sua obrigação era até as proximidade do córrego Lava-Pés.

A advogada dos representados ressaltou a situação exposta pela empresa na reunião de março

quanto as formas de tratamento (reaiocação; indenização ou reforma); que os atingidos indicariam

um profissional ou equipe técnica para acompanhar os trabalhos mas não houve acordo referente a

forma de apresentação dos laudos (assinatura conjunta em um só documento ou em laudos

individualizados). Ressaltou casos em que os atingidos consideram como de condição de risco;

ressaltou também os casos de famílias já realocadas em casas alugadas pela Itapebi, em âkuação de

locação precária.

;ações Itapebi

J
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O Sr. Francisco fez uso da palavra referente aos trabalhos da topografia para expor que os

trabalhos estão paralisados desde Agosto de 2015; que 90% do trabalho de topografia já havia sido

finalizado, faltando fazer a definição dos lotes; que o trabalho topográfico foi feito considerando os

resultados do estudo da UNB; que foi feita a apresentação aos atingidos em reunião para

conhecimento; que os lotes que estão dentro do perímetro, mesmo que parcialmente, serão tratados

pela Itapebi. A topografia foi concluída. Que a Itapebi aceitou a proposta de equipe indicada pelos

atingidos; mas que do ponto de vista da engenharia, considerando que trata-se de uma ciência exata,

não há motivos para realização de dois laudos. Sobre as realocações, a empresa relatou que o

tratamento dado quando chega um caso de reaiocação, a empresa faz o levantamento dos danos e

faz um Termo com os proprietários, que as contas não entram no Termo, ou seja, cabe aos

moradores realizar os pagamentos. Em relação às casas desocupadas recomendou a interrupção dos

serviços de luz e água para evitar-se custos.

Alegações Ibama

Os representantes do Ibama indicaram a questão do tratamento da questão no licenciamento,

ressaltou o estudo feito pela UNB e que serviu de subsídio para a decisão do Ibama; ressaltou o

princípio de nexo de causalidade que rege a avaliação de impacto ambiental; que o Ibama se fará

mais presente especificamente quanto a questão do tratamento das casas com avarias.

Encaminhamentos:

- Sobre a questão dos laudos técnicos: há concordância das partes para a realização dos

estudos conjuntamente, dentro do perímetro dos 100metros já aprovado pelo Ibama.

- A Itapebi concorda com a equipe de profissionais já apresentados, mas não com a proposta

de trabalho, devendo esses profissionais apresentarem nova proposta de trabalho,

considerando o escopo conjunto.

- As partes concordam que havendo divergências técnicas em alguma das moradias a serem

avaliadas, haverá a apresentação de dois Laudos: um da empresa contratada pela;Itapebi e

outro dos técnicos indicados pelos atingido^.
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- No prazo de 30 dias, a partir do dia 14/07/2016, as duas partes concordam em ter a

metodologia de trabalho para elaboração dos laudos individuais das residências definida e

constituição da Comissão de Acompanhamento, com representantes de ambas as partes,

contendo representantes também da Prefeitura e do Ibama.

- A metodologia e o cronograma para a elaboração dos laudos individuais das residências

serão apresentados pelas equipes técnicas das partes em reunião no Ibama no dia

23/08/2016, das 09:00h às 18:00h.

- Para além da faixa de 100 metros, o IBAMA irá solicitar um estudo geotécnico que avaliará

a eventual ocorrência de danosem moradias devido à elevação do lençol freático.

- Quanto às contas de água e luz das moradias em que houve reaiocação, há consenso de

realização de suspensão junto às empresas de água e luz, procedimento que será orientado

pela Itapebi.

- Deverá compor o Laudo Técnico o "Termo de Inspeção", que se constitui como umpedido

do Ibama no âmbito do processo de licenciamento, contendo autorização ou não do

proprietário para que a equipe de engenharia possa realizar os estudos.

2. Tratamento do Sistema de Saneamento Básico de Salto da Divisa

Alegações Prefeitura Municipal

O Sr. Prefeito Municipal fez uso da palavra para destacar as obras que foram feitas no

Córrego Lava-Pés e que as soluções de engenharia feitas na localidade não foram suficientes; que a

Itapebi fez poucas obras e com grande morosidade; que antes da construção do empreendimento, os

rejeitos eram lançados em um ambiente de grande turbulência, o que ocasionava a diluição dos

esgotos. Ressaltou que a galeria feita pela Itapebi, que a Prefeitura tem fotos de esgotos lançados

dentro da galeria; que na época das chuvas, as águas passam pelo ressalto existente dentro da

galeria, que ocasiona quebra das bombas por presença de areia; ressaltou os problemas de

lançamentos deesgotos ao longo daorla. Que espera daItapebi ajuda para a solução dos problemas

Ressaltou a presença de 3 línguas negras, sendo uma delas com presença de resíduos hospitalares;

i^ylãA^s-
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ressaltou também o assoreamento da "foz" do córrego Lava-Pés, pois o nível da foz está abaixo do

nível do reservatório.

O Sr. Jorge, representante dos pescadores, também ressaltou a presença de 6 lançamentos de

esgotos que caem diretamente no reservatório; ressaltou a própria presença de canalização do

esgoto no fundo de sua casa.

A advogada dos atingidos ressaltou que deve ser verificado o nexo de causalidade entre o

( lançamento de dejetos e os problemas de saúde, contaminação do Rio Jequitinhonha e morte de

peixes.

Alegações Itapebi

A Itapebi fez uso da palavra que o projeto que foi feito era para tratamento de 40% do

esgoto da cidade. Que a empresa reconhece que o projeto pode ser melhorado, que a empresa

desenvolveu um projeto de captação de esgotos junto ao córrego Lava-Pés. Que a empresa estava

fazendo a desobstrução da foz mas devido às ações da comunidade, não pode-se dar continuidade.

Ressaltou que no âmbito do programa de qualidade da água passou por recente mudança,

mas que não houve alterações na qualidade da água; que sobre a mortandade de peixes, não houve

registro para coleta para análise e verificação das causas. Que a presença de macrófitas pode

C ocasionar na presença de mosquitos e que a empresa fazendo a retirada de macrófitas a situação

pode melhorar.

A empresa reconhece que há inadequação no projeto de saneamento básico.

O levantamento topográfico apresentado pela prefeitura foi considerado incoerente pela

empresa, sendo contratada outra empresa responsável pelo novo adequamento topográfico.

Alegações Ibama j

O Ibamareconhece os problemas relacionados ao projetoexecutado; f

Encaminhamentos

t-O.
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- Sobre a questão da desobstrução do córrego Lava- Pés, a empresa tem o prazo de 45 dias

a partir da data 14/07/2016, para o retorno das máquinas.

- Para a retirada das macrófitas, a empresa tem o prazo de 20 dias para a retomar a

atividade de supressão das macrófitas e três meses para termino da atividade.

- Apresentação de um anteprojeto de adequação do sistema de captação do esgoto pela

empresa em linha com o definido no licenciamento ambiental, no prazo de 60 dias, para

conhecimento do Ibama. Esse documento deve ser fornecido a Prefeitura, para que a

mesma tenha conhecimento.

- Prefeitura Municipal e Itapebi realizarão reunião para definição das competências e o

Ibama será comunicado no prazo de 15 dias, para incorporação do programa de Apoio

Institucional ao Saneamento básico de Salto da Divisa.

3. Tratamento ao Sr. Manoel Messias (Balseiro)

Alegações atingidos

O Sr. Adenildo expôs o histórico da atuação da balsa, e quando do enchimento do

reservatório, teve que realizar mudança do local da travessia do rio; que a Itapebi se comprometeu a

dar outra balsa ao Sr. Manoel; que o tempo foi passando e não houve tratamento; que a balsa em

determinado momento afundou com pessoas e animais e que a balsa se encontra no fundo do lago.

Que o Sr. Manoel não se encontra mais exercendo a atividade; que o Prefeito deu amparo mediante

emprego; que existe judicialização do caso. Que há oficio do Ibama à Itapebi solicitando tratamento

ao Sr. Manoel; que a empresa solicitou aos advogados o valor de uma balsa; que em resposta ao

Ibama, houve a alegação de que o Sr. Manoel só estava disposto a receber indenização. Os

advogados ressaltam que há interesse em reatar a atividade profissional.

- Alegações Itapebi

O representante da empresa ressaltou que nesta oportunidade, não há condições de repassar

uma proposta de reparação.

6 \
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- Alegações Ibama

Os representantes do Ibama ressaltaram a questão do nexo de causalidade, que pode haver

aumento do deslocamento, que o Ibama reconhece o nexo de causalidade nesta questão.

Encaminhamentos:

- A Itapebi se compromete a encaminhar uma proposta, contendo levantamento do

histórico e com aval do interessado, no prazo de 15 dias.

4. Tratamento à categoria dos pescadores e aspectos relacionados a recomposição dos

estoques pesqueiros e ictiofauna

Alegações dos atingidos

Sr. Jorge, representante da associação dos pescadores. Pescador há 32 anos e presidente da

associação dos pescadores de Salto da Divisa. Relatou a atividade de pesca era feita de forma

artesanal e a meta diária era ir ao rio para pescar sem obter nenhum custo. A pesca era realizada

próximas as cataratas; o custo do trabalho à época era mínimo. O projeto apresentado pela Itapebi

na época foi considerado mágico, pois poucos tinham conhecimento do que se tratava um

empreendimento hidrelétrico.

Na época, as espécies presentes no rio eram: Curimba, Timbé, Trairá, Tilápia e vários outras

espécies no lago. A barreiranatural, as cataratas, ajudavana pesca dos peixes.

A promessa da Itapebi em relação a infra estrutura e os recursos não foi o que ocorreu. O

enchimento estava previsto até o mirante, dando maior possibilidade dos peixes se reproduzirem e

dando a certeza de melhoria para os pescadores.

Os primeiros 3 anos houve a esperançade mudançana qualidade de vida. No decorrerdo tempo, os

efeitos foram sentidos. O Sr. Jorge alega que o empreendimento soltou espécies exóticas de peixes
1

noreservatórios, gerando o desaparecimento de camarões e outras espécies de peixes.^
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O valor da indenização aos pescadores não está sendo considerada suficiente a associação, em

relação aotamanho do impacto que eles sofreram com a falta de recursos que anteriormente tinha.

OSr. Jorge relata que o acúmulo demacrófitas e madeiras embaixo da água prejudica a pesca, pois

as redes ficam presas ao fundo do rio, dificultando até o processo de resgate dos materiais

utilizados. Relata quena bacia não existia tucunaré, alegando queo empreendimento tenha soltado.

Solicita que reveja a situação dos que não foram reconhecidos pela Itapebi e a questão da

reformulação do TAC.

Osadvogados citaram os pescadores que nãoforam reconhecidos pelaItapebi.

Alegações Itapebi

A Itapebi reconhece os impactos e citou a celebração de TAC que prevê o pagamento das

indenizações aos pescadores como forma de compensação.

Alegações Ibama

O Ibama ressaltou as incertezas ambientais sobre o peixamento e sobre a viabilidade de escadas de

peixes, que foram tratadas no licenciamento. Ressaltou a proposta de criação de uma estação de

piscicultura que não foi implementada. Trata-se de uma proposta que poderá ser estudada e

implementada.

Encaminhamentos:

- Sobre a reavaliação do TAC, o Ibama ressalta que qualquer mudança requer em manifestação do

Ministério Público.

- O Ibama ressaltou a possibilidade de estudos para implantação de um projeto de tanques-rede;

- O representante da Associação dos Pescadores, Sr. Jorge Alexandre, se comprometeu a apresentar

ao IBAMA documentação dos pescadores excluídos do TAC e submeter aos pescadores associados

a proposta de implantação do projeto de tanque rede;

- A empreendedora, UHE Itapebi, vai resgatar o projeto de tanque rede anteriormente elaborado e

apresentara uma nova proposta para avaliação na reunião agendada para o dia 23.08.2016.

*J
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5. Tratamento à categoria dos garimpeiros

Alegações dos atingidos

O Sr. Adenildo falou em nome dos garimpeiros; que na região de Salto da Divisa havia o

garimpo artesanal e explicou a metodologia de trabalho dos garimpeiros; que não há exatidão do

número de garimpeiros, mas em torno de 6 pessoas; que como prova da realização da atividade

havia notas fiscais; que devido ao enchimento do reservatório, afetou o local de realização dessas

atividades.

O Sr. Jorge ressaltou que, conforme o EIA/RIMA, não iria atingir as áreas de trabalho dos

garimpeiros e pescadores, ressaltou o histórico do tombamento e posterior revogação do

tombamento.

AlegaçõesItapebi

Não há pontos levantados pela empresa.

Alegações Ibama

O Ibama alega também que não houve histórico de tratamento de garimpeiros no processo

de licenciamento. Ressaltou que a lavra sendo autorizada, caberá tratamento do licenciamento; mas

sendo atividade não regulada ou ilegal, não há formas de tratamento no âmbito do licenciamento.

Encaminhamentos:

- O Ibama avaliará o histórico do processo para verificar se houve algum ponto de

tratamento no histórico do processo, que constará no relatório a ser apresentado pela

equipe do Ibama.
A
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- Aos advogados e representantes, apresentar ao Ibama qualquer documentação que

comprove a legalidade da atividade desenvolvida pela categoria no prazo de 15 dias.

5. Tratamento à categoria das lavadeiras:

Alegações dos atingidos

Sra. Jovercilia Maria de Jesus, moradora de Salto da Divisa, relata que antes era um rio

cristalino e que a realidade está diferente. Relata que foram atingidos pela barragem de Itapebi; não

dependiam de ninguém para suas atividades de lavadeira e com o barramento, a situação mudou.

Relata que não tinham conhecimento do que se tratava a construção da barragem. A falta de

respeito com os direitos humanos relacionados a construção da barragem, e sofrem com as

conseqüências relacionadas a essa construção.

A profissão de lavadeira foi prejudicada pela barragem e as lavadeiras de beira do rio foram

prejudicados pelo barramento. Relata a perda do patrimônio da cidade, as cachoeiras.

O empreendimento ofereceu uma lavanderia as lavadeiras de beira de rio e inicialmente foi

aceito pela associação de lavadeiras. Mas elas não puderam utilizar a lavanderia pela falta de

infraestrutura, pias plásticas e pequenas, falta de espaço entre as tábuas de passar roupas e as pias. A

associação de lavadeiras, atualmente possui mais de 80 mulheres.

Antes era um rio, agora é uma lagoa. O descaso é relatado.

Sra. Jovercilia indica que, o empreendimento poderia fazer sobre a questão das lavadeiras

seria uma indenização para as mulheres de idades variadas.

Alegações Itapebi

- Situação não foi alegada no processo de licenciamento.

Encaminhamentos

- A empresa vai resgatar o histórico e apresentar retorno à categoria das lavadeiras ao

Lama em 23/08/2016. ^f) f) ^§V
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6. Tratamento à categoria dos extratores de pedras, areeiros e extratores de areia-

fabricantes de pedras:

Alegação dos atingidos

Sra. Maria de Lurdes, representante dos extratores de areia e fabricantes de blocos. A área de

extração era na beira do rio.

O empreendimento garantiu que os trabalhadores não seriam afetados e deram uma indenização

para aqueles que foram afetados. Oempreendimento prometeu "comprar" outro local de extração de
areia e máquinas. Foi relatado que esse novo local seria uma forma de indenizar os afetados, além

da indenização real, o que não ocorreu até hoje.

Os 9 extratores que localizavam acima do rio que não foram beneficiados não tinham cadastro na

época, por isso não foram indenizados.

Alegações da Itapebi

- Houve proposta de acordo com os extratores em relação ao novo local de trabalho.

- Houve um TAC prevendo indenização.

*w Alegações do Ibama

- O IBAMA assinou o TAC, embora não priorize indenização nessas situações.

Encaminhamentos:

- Cabe ao Ibama analisar a documentação apresentada pela associação dos extratores no

âmbito do licenciamento ambiental;

- A presidente da associação deverá entregar a via de documentações que comprovem a

legalidade dos extratores que não foram contemplados;

- O Ibama irá verificar o cadastro socioeconômico em arquivo. Em caso negativo, será

solicitado ao empreendedor e o documento^erã colocado à disposição detodos.

11
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7. Tratamento à categoria dos pedreiros:

Sr. Adenildo, presidente da categoria dos pedreiros. O lago seria enchido até o mirante,o que não

ocorreu. Os pedreiros foram afetados. Ressaltou que 300 pedreiros ajudaram na construção das

casas para o Itapebi. Hoje estão cadastrados na associação 174 pedreiros espalhados e onde eram

extraídos areia não pode mais. A extração de areia foi afetada, a areiaé retirada do fundo do lago, o

que torna a atividade inviável para a atividade artesanal.

As casas em Salto da Divisa eram feitas de alvenaria artesanal. Hoje as casas são afetadas e

rachadas pela influencia do barramento. A Itapebi não reconheceu os pedreiros como pessoas

atingidas passíveis de indenização na época.

O Sr. Adenildo criou um pré-projeto de fabricação de blocos de alvenariapara dar continuidade ao

trabalho daqueles que estavam parados. A Sra. Janice, contratada pela empreendedora para

melhorar a comunicação com a população, foi informada acerca da existência do projeto.

Os 300 pedreiros são divididos entre pedreiros e ajudantes.

Alegações da Itapebi

- A empreendedora ressaltou a possibilidade de priorização da contratação da mão de obra local

para a construção das casas.

- A empreendedora informou que já realizou estudos acerca da viabilidade da proposta de

implantação de fabrica de blocos no Município de Salto da Divisa. No entanto, esta não se mostrou

viável.

Alegações do Ibama:

- Solicitaque ocorra um diálogoentre a categoriae o empreendimento.

- No âmbito do licenciamento ambiental, a questão de indenização não se enquadra.

Encaminhamentor

B
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

- O Ibama conclui que o tratamento à categoria dos pedreiros não é passível de ser atendido no

âmbito do licenciamento ambiental.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 17:00 horas, lavrando-se a

presente memória de reunião, que foi lida e assinada por todos os presentes e que passa a compor o

processo administrativo de licenciamento da UHE Itapebi.

13
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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 - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

OF 02001.008243/2016-87 DILIC/IBAMA

ryy

/

RUB. /

Brasüia, 26 de julho de 2016.

Ao Senhor

Francisco de Assis D. Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
Praia do Flamengo, 78, 3- andar
PJO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Solicitação de Apoio para deslocamento - Licenciamento UHE Itapebi

Senhor Gerente

1. Faço referência aos encaminhamentos da reunião realizada em 13/07/2016,
para discussão dos passivos relacionados ao processo de licenciamento ambiental da UHE
Itapebi (conforme cópia da Memória de Reunião em anexo), para solicitar os préstimos
desta Empresa em promover o deslocamento até a cidade de Brasília dos representantes
dos atingidos e seus advogados, da equipe que realizará a avaliação individualizada das
casas com avarias e de um representante da Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, para
realização de nova reunião, previamente agendada para o dia 23/08/2016, das 09:00 às
18:00.

Atenciosamente,

IBAMA

iUy/iMWVia"—

ROSE MIRIAN HOFMANN

Diretora da DILIC/IBAMA

pag. 1/1 26/07/2016 - 22:59
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GrupoNeoenergia

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2016

Ao

iviMtt/iPAivlrt/ >^Ut-_KKOfQC.OLO_

. Documento -Tino:J^rM^^
í NS. 02001.013 "HÍQ^/ZíIlS-M

Recebida erri:2S/7/2Ü1S a L

AsSi riatare

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

\ SMA 198/16

Ref.: Oficio 02001.007620/2016-61 COHID/IBAMA.

Assunto: Reaiocação família de Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor,

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 n°

22.210-030, vem, em resposta ao Ofício n° 02001.007620/2016-61 COHID/IBAMA ("Ofício"), informar que a Sra.

Rita de Cássia, esposa do sr. João Batista do Nascimento, ambos residentes na Rua Porto Velho, n° 41 -A, foram

realocados no dia 16/07/2016, portanto, antes mesmo do recebimento da solicitação deste i. Órgão, conforme

documentos anexos (fotos da mudança e registro do termo assinado pelo sr. João Batista).

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

renovamos nossos votosde elevada consideração.

Atenciosamente, -?

" >yy-'y

//- •

Francisco de Assis D. Carvalho Júnior

Gerente 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

SMA/MG

Página 1 de 10
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Anexo 1- Termo de compromisso e outras avenças

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

•-.éã**

SMA/MG

Página 2 de 10
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IERHO DÊ GÜWPHQWI5SOE OUTRAS AVENÇAS

HelC- pi^eei-lt a ITAPEBÈ âEHAÇÃQ DE ENERGIA. ELETftlCA S.A. i^S»3>--& tiu
CMPj/MF sob n"S2.3S7.0Baj:flD1 -9fi nnm sgrts na Preia Cio Ftor-erçt: 70. ;'• & e lü'
3r'ifai - ^anií Flamorgo. ns td&fe e Estado ca Rir> í)o JaraifO, (to-avanie
tfcnoniiriarjg siTidesnwile ITAPEBI.

•s Si. J*wü BoSiap. da Nascimento, •Síasifeir». sarvirícir pÚ&Mco, HG 2B.58fi.132.711
•nscíllo tal no CFF,'MF nnl; nc 07», f98.537-53, rtíSiífenk; r risrniCJliado na lÍLd Furto
Vgíio. núrners-. 41cs. Curilra, na Gvlar>g de Sallo Üã Ciwsa, na Estarf» de Mii<a&
GfâiS. doüiTOr:if ^f!rKirnin3rJi>;a;i BinpfâaillâiTlif RESIDENTE, g

u S' Lasaro Balnslti -do Nascimento h-asiliHro. prníes&w. Hü HC-Ifl.MS.S&l,
inscrito ia; no C-PF.MF aub • rWailUãG.çjffi-gj, rebente a domiciliado ia Rua P&re
H/sírie. niimcrc- 4-lr-S C-enlro, nfi Cdaite d* Sntio ca Qiwft). no fc&lsíío dfr MH-ius
G*i'3B. dO'avatltadertiaii-ada^a:. niTnposn&r-e- PROPRIETÁRIO i>j ANLÍEMTE

GOKSIDERANDO QUE a Lfcawiça tir- Operarão de ITAPEflí fci reravadn et 13!; 3g
foYcwc dE ÜL*i13 cels Iriülulú BraAilaim rin Veio ^nbienle e doa Rísuísiís lsfuti.rais
Rs-mirirais iRAMa Órgão respLfiâavií: p&.a Icnnr-inmente aTüMente dêãtó
bff.%\ ewiiimiers:: seiidn vsiids pele partoíK) de 6 (aeis) aras.

CONSIDERANDO CtUfi 0 IBftMA {teteírrtiaotj. tfravás dra ^rj-idisiwwt:» ;? 1! da 1a
ftancrvaçâu da Licença dn Operação ri" ZSIíZMZ, QUk- Fossb dada r.arttirwfàfà H
íi»or,uç*s (3-s- Prcgrsma fie Mw-iilaianfento das Halataçínífl l)sflir.cad6S íie Salto du
Dwüã

CONSIDERANDO QUE. p-r -asôna »Piei3S fl vorvtède da ITAPEBI. nau ?» ptinsicrcl
axnnuls* rngriCJOlftOO ^raflrífma, lei-di> e-rs Mirira a milnrada falta de aiííüflzatâu tfc:»
f OfadOCéS das úreus ri;. Círrcgo . are» Pés. e Lfriçol F 'Sâlteü t|W! iiiviab lieau .1cfcíwa.
nfsn73ç*5 das Mítenss;

CONSIÜERANÍJO «UE ráSíüu uLDidiiaa rain o I.RAMA que. ifideBeiTcItüHe da
LXJiislusáD rJ^i .analiso rtaa causai Co d&Sfe-ivtilviiriHíirc ün pslcgen^s geolèsn o-as na
Cidade de Saíí da Ct^suiiMG. a ITAPE8E >ne. r>ar nera littííuíidude k pris^jçao,
realo^r cs iii:faaür'S& rãwd^iUüs. rt r.asas de rsGO, ocateaüaa dr-iira da fníici na
1Í10 (rnin: rnnH-rjs drj palIfJWlO de riruérlüa da CírrRgin l^va Pcs e L&içol Fnaâlifirj,
are1 á lirriiliiuçâp üan flsCüdr* mie wisam ICefilincaf ãü pnssiwis cnusss rR'acionsidfts
a?*;. ErucleT^i;. eatru1urals tísrhiinLíji±;& nas tnmms QtiMzãçt&s, e e-^e/iLüàia ;bví<:m -i
aeiüfn «>iei;ui»das ("Ea:udns*;

CONSIDERANDÜ QUJE, nm \Í>U,'20^A. a RESIDENTE ocsrtcoraou t.kt. g ^elSBCâo
ria vietoris «nl sua rf!iki6nc:«i. localizada ns Rua Fçítí WhO, ilLtr^siu 4"«a, C«nlrn,
na Cidndn no flaítj da UlvIBfl. HO Eslaüú de Minas Gcrain. rja ,irri3 çünhseda cono
Lenço (•'•BÈIIèO a liín tle analisar IcKríTJimrirrrí 5C nà n&CO tfla CSlãpSí dã síliritaçãa
hcaliznda r>7. mcnriwiçr30 eMeraço;

CQHEIDERAKeO QUE o RESIDENTE Cüi^urdinj &t, disx.ní n. nua rvjgi^ncie e se

muda" pa'a ri «n^«rKÇí: infürra^íi pula ITAPEBI, reapsitgdi} Q dlap2&'.ií ria p-aiíGnire
I Ermo ds CampfíiirUssD, n\è ú reiiLitado Final ítos EsHidus:

COMSIDERAN&D ÍJUE a ITAPES! prçcíjdCJ ÍOT Si 1053^30 de üasaa rò caçãu de
Sano da Dvisa íoii o inltií» iíh 'cij^Kir ícruporariarnanle aa faTillas qie se
«incpntram ern ailUfi03&âde íiícü drscfcijmcntB ítleslarJss. apie wâ-lLvia deíalhadüi. n;r;

i, i'̂ ÍH.<
I V-_ ---

Itapebi Geração de Energia S.A

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

L"^~-n„r-*--

SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
Página 3 de 10
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-ue reaii.Ta.iciu r^ bfihMÍDG e itüftuícadas as pausas causai das avarias f! 3S artes

CDajSIfjEfiAMÜO QUE a ETAPEBI p-rwdorcou uni adaxic tuairônico ÜJH
ler-il as qus awerJta çnr realocadaa prririliinnniBnh! por reEHirem em tílíf^açícü cmn
«atfjlurB Ffesíflrí e nifií: iminente de coíapso. o que ai^aça a iritosidade rislca Ün
iSua 'ííüÍ::í!rrtr;H;

CONaiDEflArtaD QUE a RESIDENTE nsconsee qte a mttdi^ aqu adoiaaa **
revê?!* ife -itTilcr dg lâeraliaattfr <oa JXAPEBÍ. nâ* crwndS •Suakiuei eKptKtarhra tfcj
dreno ou nesnrj uincüanda a «rAPEBl a monlei a medida, pcsle-wrante, toa :ia*
WnüIÇies âgui ayaiadüs,.

CONSIDERANDO, POR FIM, QUF 13 «hetracâfr tia premis TFRMO P9(a ITAPEBI
riüíí rnmhna ns ntjconi6Sli»6nlü dtt qualqunr ^sppnsabudaae -Slãübriacia ntin
aOfl&Jos diinüs a iirràvfiis ng IncançlEide:

HbSüLVfcM, de úíriiuri itixa-rfi? rnflhrar o cnKfltlte TERMO DE COMPfiíJMlSSO
['TERMO"). iTfííJame as se-gulnes cláusulas e mrvdiçfics-

CLAUSM1.A P*i(»EIHA- DO'OBJETO w*

' í Opresente TERMO letn íxíttci nfejisp njgulgr e aaseíJLrar'. |i. |- d feraçã» drc imciwjl
nnla IITAPNEU 3ue Gera dealiilBüu KitdusívaniiBríii no ü«! resktencia 30 RESIDENTE e
da sua Jiirm1i;i; (ii J d npT;!jru«!rs&B do RESIDENTE, da ulilixaçfo dn imrwçl para 'ira
de usa tadiiaivarriii.-ite rr-.sklrírçiai, de foma msnaa & patiUcu tok termns ç.
í:ranrl:ç5os estpUaiíaÉ. fa Cláusula TtJioHirn. Bhaixi?

'7 wão oanalilul úb,elu desie TJiRMQ qi:,ilr.4or awur-;Êo de re&pafiaabjidadis fida
&TAPEBI referiíit-í! â ri íkiss&êio gpi nalsíBú &4ft. danas apiesemacios: nas impeis rras.
í-it ume neâKle prív^nüvit e prataliva impfijrnçitídia ;5e!a ITAPEBI a íin ri»
JSK«L=Jr;t- a RRs.irançfl ds& ÍBrnihas 'âBidanltís sfi; Ir^its, d» rissm Ini-almente. astâ
TERMO' r*p ,mp|ca en-i qualçutíi tHUDithcrniiTwnlci co r^sponsabll da3e r« ainbit::
esdiÊijjdL-bl eu .urical. irrjijçwfir rpas râO .ap&-iiàs ern itíaçSn nu inversas aciea
tr^rnsieT ra Coiríerca dt JísL-int::

15 W90 Diâíarile d dispnsln fçítü fçg d6B^ |á aíitüriaado pKa ANU^NfÉ. a
Esgcjç-ác da' ^,'énluais iiiiriiii«s1líiííini>'içÃes>'con5lnjçôg& eue a ITAPEBJ, p^r fniírei
libariLiiriarlr-. possa vr a i&aízar de lorn-a ptei-Bríh,'? noimõvel en rsso, se â DLün±i
rtóCéSüiiii riãíi ^D-ifigi^rrtn - enr lncOteBe alguma - recr:nbt!frnTnM(l -36
rcsponsarjiíd&je da ITAPEaij Mibts cs danos possiveiT^inle ewÊtíínlBs ivj •s-siiLiLi-a
úü ruãve-i tfislorads

•Jl OPrSOPRIlSfARÍO do frdwl vtSlüf ddü assina a pttüSDr.íR turrno sra gi-gllsadE de
ANUENTE, i&SínlsLHtKio KtfiresiiHiTíinlrí a n3íi>re;a «KfaoKliflfela -Ja ifiíervençài)
nriurd» rtn concUcünBnba eelabâleeiaa pelu Puder púeJíkd nnmpntcniR sam qi^alauer
i-jfie-õrtSia por uarie da ITAPEBI

CLÁUSULA SEGUNDA , DAS OBRIGAÇ&ÊS ÜA \Thflsm

2 - AITAPEBI í;k mmpromçtc .N 3n:^r ctírn o cuSÍS' «a ocaçâa e dü Irüpuslci PekíIí;)! is
r&Tlloral Ursara - IPTU do imivel ^jE üerà rinslir^rlp oxrjuçJvameiCa ao us.o
riMpríçíicIal do RESIDEríTE ê de aua 1av\ltís. r^ riiíiritHra p-sedria a prmísaia, peljj
prarci ir^imc Ce alè 12 llÉf3tà tia ató qutt mnouldo* OB Psilutlüs, nuariiJu d '̂y«rãn.

//'
.-^-* ^

?^^^ jf^>^~ ^"

Itapebi Geração de Energia S.A
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Fone (21) 3235-2800 - Fax {21) 3235-2855
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sar -ranflueides OL:rââ pítiviitónníar, pçlaç. Parlsa de aturdo r/irn 3£ osnClusBes daa
caLud-s-

eiÂySljJLA TERCEIRA •= DASüaftlOAÇÔES DOS REStpg«TE5

3.1 O flE&iÜÊtyTE se eúiriprumiite a jtlizar 0 mivêl para fins o^cUEivanUfiCs
reBiaeníiiaiy, nàn poserdo CKtãt, aubkicíir Inlal 3U pS^Calineiite au rrrTní&laf O
íiíipmji, seja a que •ülulu for

3.2 ü RESIDENTE ^nra -ospr^isáve! f*lãs íajcas qi-ip incitam ou venhüT a in-iSr
nnbTR o imóvel, Ia* Cirna ági.a. ?.i7 ijâs.. íy a caba « culrü:;;

3 3 O RESIDENTE deverá mgfiCar 0 •rtiú^Hl «m pm-Tctas cPIfJ^SâS de IVrpEiia,
segurança a ü^i^v^^- n^D ^nr>? perombda qualquer aípcaçao. Ttsdilicação,
ycrãücinn. redução ou 'Slcirma nu ínió^mi Mjm prévia aulorú^ãu par i>sr:ntn tfa
ITAPEBI

3.4 O RESIDENTE será rçssparftflval SOfquaisquer multar í;u intimaçôas pai rlFra^ÔM
das leis. pode^iaa Ol íeyüarnE--ilas vigonre*, cngifiaiOí ds quiii&quer reparlíçíias íU
ânliüatliís C racutndn a ITAPEBl ou âfr LDüudo: por s bií pw lorcero, razer unia
v.slpns (nr.gmfl .10 imiVel, wara vnrifir^içãCi ço OJnprmeillú Cias cláusulas rfijsle
TERMO

3.5 • RESIDENII, dnranle O srazs ari- que &ürãp rc?alÍE5*Joç SS Estuda, se
COFIpWIKe- S í*iaü reluniar a sua C3£3 OU autâfízar que uguiim rtfrme. -err
nanhurrua hl)>(jflj,Btt ssb pena de nsi;rinãn> ar^dials desle TERMO é? dâ iissurçãm ris
luda e qualnuRr rrispensaili3ad£ CNíi du Ltiiniral. Dfivn d RESISüMTE íSâSílCurja-
inwdlfilBslieiili? o iniãve-J obçela dei linssijTila TEKMO, aakft üjrfi&ia «KÍarã qr.íiiimmr>5
O r*S£0 se aventais darius eauüiiíias r.qr.g o cora o iMlaqsci da Hílruluiii

iüQRESIDENTEdeve-á apreMnlar tedoa oa guCdiIPrCBa auli-ila^íis pçlfi ilAPÊBI,
irr íispucíil CS que conpweftl a Ltularidran rfc imóvel em r&OO PQ p^ãíü íie alè 'C
(-302] dlflfc 3£ús J assinatura dr> p^cisenífl TERWO. Nú üübü tle nà:; rvT/fír rctlrjrrJos
^acumrcnkw;. o HES-IPENTE íavefà apnaae^Cur utji rJr.^^iraçSc ífa pfipf'0 pjnl.u yya
BÍS&Ié a liiuüiidade do imíuiil. í:c«T # BSS*ialUfâ dê duus- Insternur.nas e
mrcimccimgnlo dB& raSsJeslivas Tmiaa em carlõrci

CLÁUSULA QUARTA- nKLARAÇÕES DAS PAiRTES

S 1 Ag PARTES dâdararií l«r liiiniido ente TÊRWÔ de í-srna ^rie, mniicie-ites dn
?ndan -i5 nnidiçiME aqui eBtaDelecIriaa. e hüuk rasficrtivas ^'ce DecaraTi, ainda
Círeírl üiiiiadu ai preserrín- rr-;ni4? como rFMeJOB dOS iiítfirBBSKH tüiv^Mdns na quti&ISiS-,
de"jen(í3 ssnnlercíalado ti& a&:ilidD rfe jiriwikigigr.3 m»-^ síjisIuís

Ü.2. O RESIO€NTE a o PROPRIETÁRIO declaram ic-ein sido praiíigrnerrie onènlddiys
em relãtíiu ;n Iu:?íik ;is ahr garfos assürnidas nasíe TERMO.

5.3. O fiiesenle TERMO nhigs a* partes a aeúS s-iiOaa&ií&ii a HL-ãlquei liluL-

5.£. As PARTES roriincism aípressameitle a-i diiuíu -e primar qi:ülqi.íjr íiç^i?
arulalò-iã eíüu üi;ò-j rea-isfeia, rafercntíia a iransaçílo Ou a dectaSíf hanolL^iãlútiu dia
nosms. caso o leTro '«inha a s«r ievíKlQ ^ h^i^l^Êigãc jiiditiõ.

•••HjíSi '

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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ootÜTrf f™ " PROCESSO JuO^IAL EM CURSO E NEGQCrOS

&' ORESIDENTE e- a PROPRIETÁRIO nxonhocarn Que hft dttuttão Ldiri» rrn
™;™ M m6vd oic*" *< watoria suada re&íü TERMO, no rmcesso ir«
-UWlUlAíHvífJUI! 13.03*7, fjus gELalmente finnnríra-sfi sn tKB 4B aruájcao de
coves

e. a Após a ra/tatua desie termo, sí partes eonurdam cm. a i^diMa
.raplüfm-inis^a das .Taddas squi auatudas * «inundam * quaSque- poBBibdidade cfe
altcjaçãi de insvaçã:: ii-gal nn prnmsso.

81 Rucxintiniwn ps pados qL9i pe|as alegação d;> itiqiít on curso, a pencla pade
^e: p::r nbjeSn a an3IÍSC -Jas COIdlÇÔat d£ fíúlii tí oa exÈdfinciii nu não da n*W de

SSSw«S5ASSS55r?,m*d""""s °s 3leaaM6 *•"'" "nMdD
e.< Também lisa pdrtjwia que a ITAPEBI çomLTiicar* ao iuízo cornpetoKfe &
assinatura isjs^ r£RMO. aranarxiü copa do mesma as í*umískb judicias

fi.5. Aa PARLES pwtuwn que qualquer IWdiaa prueessuisí de tmda iraulnnrA » ^
reque-idn so pudera ser sveniuuimerti? ^farus sjpàs an&ise doe argumenros tia
purte eailrnira. rníidianlr: pnrivia nenif^KSÇSO, íSf>CO(Sdii2u au PARTES qt.w neja
eor>Mdi2ü p£'a tanio o p-i^uiudiuial ria flflh (quaranla rs n-ir> r-riras;-

CLÁUSULA 5EKTA - VIGÊNCIA

7.1.0 pitíssrile TERMO iffirâwgpndisíijíarlirdesla data eji.l vivera pel- puixa ati '2
ÍMíti masta; uj (i) aifs qun s «íuicao de riECO ÍO imòtól írlfi-ie.unadií -ia
Coisiderapdo seja '•eve^tía.

CLÁUSULA SÉTIMA - CJÉHCIA DO LOCAIK1R

EJ O icuadur do iinòvei «dk» wla ITAPEBI ao RESIDENTE também assina e-ric
TEfiiHO. neclarando-se aera-ííe iodas as ptewsãHü aqj.i íirjahrtterjdtw

CLÁUSULA OITAVA • RESCISÃO

5: A STAPEBI prsdnrn nrfsontfir O presente TERMO, a qualauesr le-nnp
•idÈüeidÈfiLeneíiíâ de tuba eu mot-vaçan. mediar» aviso sor as<sr.!& au
RESIDENTE Qnm arwcsdçncii dirima 35 9D :n&rt;rila) das. sjktt- que iB53. implique
yuuquítr direita a irKtarzaçAc?, eíot Trjtras corparte do RESIDENTE. ^J

Ü.Ü 0 TERMO cocara, ainda. &âi riíscii-KJids «e pltnn dimita s*sfe ITAPEBl
ndepviditnhinenlc dp rqüÉçac*» OU mterpalftçSo |Udü.al ou eAlíaudi^ial n^
ssflunlBB caaos, hpOÍ&Sfis eatari ein que '„• RESIDENTE ceivnrfi dnspcii^er ^ local
mod^taneito:

a; d^;i,.Tp{tT9nlo ste qualquer dau&jla SsWs TERMO pèlu RESIDENTE, err
«spe^ial (i itam 1.5 anirnii

b> oüüsjo ^u lruL<isf«fêrc!a, latal dli pnrcal. a toraams. dns íiirnsoe «• <ibr aaçÔ3S
decaverESs. ío pr<S£«nla TERMO,

. , .. < "i. ,-1 .. . y
iwi-f- •. i, ^i^.: ^ £Xfa,-.y:/ Jrf&iJ... -^

^ íZ.^-*6"/ -^

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar. Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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9.3 A lolürãrç-a sa ITAPEBI -a iKsp«ib r& gi-gntuais nrraçõea •:!« qi-ah-ior das
oEfluaçâea esliiMjbd^s rw presente TERMO nãç incusira novaça:* .léin tiriúr^ig aos
dnerlOB neíe cünfleíid^» mas «jrHigijrsi-â mera íb&ialicadn^,T iTAPEBI

9.4 O R£SiDEfJ7£ entende e oarlcuiua, dristin já. que o preseite TERMO pixta s>gr
ECdiríE- a úLálLiJtir 1en-i^D. moCianie EOTUiliSíig3u, asm que í&sp iTFSUSje dLulquíír
d nsilu ii hr^niraçÇOS 6?S RESIDENTE peta ITAPê&I. isenlgidü, âirrAi, n ITAPEffll çe
rítfarqi.if-ônL^É^í.-uprKtuiito qun pnssa «ivirdelal inlerup^áíi

:í !> f^ic-a sesdtr jâ Èf.ipuludo finlrn as P^-t-BS- quã a rcshalur» dento TgftNsrj e as
^a-idi^e:; aqu prrçyJBtaB ">âc< dSKfnirwini st rra^çnsB^ilida&à Civil a «uakjurcr das
Dartesé qu« Ireias as eiaiiçuas asji cone-taitss sâo «ntnb.ilacias eTi 'esnrtfr piscàriu
d aspAirnisas na cordlçâi de NbernldiKtn

fc. cor assim eslaicni usiíis *! aooroadre, ass-nau c pi«seniH irratrui-rçintoen 2 {duas;*
'JiaB dS ií)U3l forma « teu: para. gorar i.m único efSiEC'. (rj pnasenvai díin KjFÃrSTV.infias.
Fjb;ii)(D qHal^jç&das.

Riu i3ti Janrrro. d de |UnhO £&: 2015

ITAPEBI GERAÇÍQ DE ÊÍJÊRdm ELETWbA S.A
"lltuH: i&s('I;'-í1SitIhím;, , LiRiiiiii i"'l.i •. nu'ni I''iai7

^ Ocuparei» do Imóvel líifltoirlflíJia
João Batista do Naueinac-rato

CWMF tf 073.190.537-53

y.^-.y^ Pyjrt '~ycy--..«--U[
Píjiprielária do iirríáwal vtçTOíl&UQ-.j

Úzaro Batista do NkiacimcncD
CPFJMF ii» &3lU5G,6W-93

Ci&riLiaiii iO^nOR * imóvel cetfidfc i^b ITAPEBI an Rh SU)bN J =:

-ta^ n,->'J..ifi,,j- Hi> gj,.'.4t>
slstYie. Màirb R:adl>gurM rtes SarrosNScite.

:PF 071 363.E567B

TcisleTjnhas:

i.

fVítrnrr

•j'"=í:iíí35 •• i

?
Nüifiè.

CPF-

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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Anexo 2 - Registro fotográfico
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A casa de compõe em todo o conjunto aparente.

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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Rio de Janeiro, 22 de julho de 2016

Ao

MMÃ/ÍETAMÃ/SfDfr-^O[QCCiL0_
j. Oocuíiv-nlo ^'R^^HW^
|' k!í.o;-00i.Ül3 Sbj./Í01l5íS!r

H.c-'_i>.tildo em: 25/7/2016

ÍQiaüífiJa—
Assinatura _

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama"}

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

f, -°> i « .-

w<wA>mA

(£MA199/16 T
''->FLS.ftVt2>:

RUB.

Ref.: Reunião realizada no Ibama em 13 de julho de 2016

Assunto: Inicio da atividade de retirada das macrófitas do reservatório da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

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 n°

22.210-030, vem, dando continuidade as tratativas realizadas na reunião com o i. Órgão, informar que a retirada

dos 80 hectares de macrófitas terá reinicio no dia 28/07/2016.

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

renovamos nossos votosde elevada consideração.

.... _Atenciosamente^

Francisco de Assis D. Carvalho Júnior

Gerente 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

SMA/MG
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LIitapebi
¥ Grupo Neoenergia Documento •^69A'yj^^i.v!j

Na. 02001.0 13 322-/2016-J_
Recebi do.j^rn: 2&/7/2016

Assinatura

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2016

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setorde Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. José Alex Portes

Coordenador Substituto da COHID/IBAMA

h'£££?££.

Ref.: Oficio 02001.008073/2016-31 COHID/IBAMA.

Assunto: Solicitação do encaminhamento do Cadastro Socioeconômico - UHE itapebi.

Prezado Senhor,

SMA 201/16

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°.

02.397.080/0001-96, com sedena Praia do Flamengo, 78-10° andar- Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n°

22.210-030, vem, em resposta ao Ofício n° 02001.008073/2016-31 COHID/IBAMA ("Oficio'), informar que o

cadastro socioeconômico, realizado pela UHE Itapebi na época da construção do empreendimento, encontra-se

no DVD anexado na presente Carta.

Tendo em vista o solicitado, a UHE Itapebi vem por meio desta informar que o mesmo foi protocolado

no dia 21 de dezembro de 2011, através da Carta SRMA 336/11, apresentada emanexo destedocumento.

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

renovamos nossos votosde elevada consideração.

Atenciosamente,

rancisco de Assis D. CarvalhoUunior

Gerente 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

SMA/MG

Página 1 de 3



Li itapebi

ik W.jV, Sh, C,,í,

^ v?VíiVo-Ào <M 9/^,7 y iJwi^L

Anexo 1 - Carta SRMA 336/2011
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Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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IjiUVj ^-'LL^Irt^^

Ftrr ^ i-T.A ! cxjtuii^p-T;
IMft. - IBAMA

itapebi i... ^-, ^^ | \to\#.BUJ^>M-

SRMflSafl/11

RiD íte Janeira, 2G de dfczfimSfD dê 2'í11

to Sênior

Adriano Raranl Amspia de Quairax
CocdenaUcr Ge-ral de 1r»Fra-5nlnjlura de Brarffa EtãMca
InstflUlD &33Ítairode Wejig AmBicnte e ffljs HtoJrsiK! Nalurniu Rwiovâvçis, IBAW1A
SCEN - Setor de Clubes Esportivos NOrle -Trectw 02
CEP 70eiS-G<:0 - Brflsfea - DF

A&fturvto! AteiMUmtnie asRelJilorW d« vis-tc^rl» Ét UHE HapebJ

fie(.: Pracfls&c- * ftepovaçàfl' «a LO m23 U20Ü2 da IWE Hapcbi

HreiSdO Senhçr.

Repartamo-r-oa a carre&pondência SRMA MS'^ -we apresenta ewiareclrnBTitGrs e prazos
para atonSirnnln rjaRfilptórnde tfslpfa ÀUHF líapcbi

Neste ceneno, CijnfGrmfl informado na rerlçnd» OT-rospaniSánria rcnçjrnírttiamas era anrceci
uipiu dKi utdaalri^ sBckiHUMiãiritsus. bêiii toma aureâtííitómoa £j ftiatúrico fiüDre a
diluição da ccnfonPBçao 0o raBe^atòno latwnJanr» a qiwstBíi cte alagarnoríln da
Carhoflirn dei Twnho|

Em «jl9ça<i a s-dintíicàp de dcsr>;upaç*o das ilhas, na ídPns) uislciria rtsntirada ftftia IíhsbIj
Geração de Energia 5. verllicamos «ue das 17 íderafl-satel IFh>ae existentes. io*T3dEr& *
parti- -*D enchniGrflO «M ro5P<YatíJrio. 9 (nejw?) |xj5*,inm rtrupaçniss nom a prwwnçn d*
bi.fifíiilarias eJoiu tutíu-aü agrií:daa

Afim de prranwer a ircsncupaçâodas ithas. a gerer-Jlc da Itiipeti &sraçüí> de Energa S.A
toi pêfi*üalirieiite «mlria^af rsolirieacâ& ates saua ocupantes adicitando a desocupação das
ilhasem 9fJ' das visando à< impfanlaçãs d* protelo de recuperaç*; d? sreçis agradadas de
acorda rxira a üíilirilarJa no Rit!alàrki de Vislwiia úa IBAMA à UHE llapebi. Oa rtlüdífOfi de
nollhcaçao já encaminfeadcí. encontram-BB sra srwan 'Inrlavia as íKiipantG* contatadas se
i-qrajs^ram s rirciSwír r arranar n rrífuridanErtüicaçãí* e pw cale mciliwi a Itupela rxitiTiüvêii C
envio da documentação «a ernail psra o presderíe ds Aesociaç*}- d» Pflscadarw dn Salio
da Ciwsa.

T«nd» nm wista d exposta, apãts. ÊewaiTCimentD dos eldü-feçoa dfl- tCdOS OB OCupames, 9
llapsbí laiubem envisrâ aa íiQliltcaoaes Éílrawds dos Correios com Aviso do RosçtMmçnirj -
AR. Çi^ci prçtçtxiln aaw?i imcaminlrada ao IBAMA assim que •» n-Hãniú irfúfiar à llape&i
Geiü'iãtj de Esieiiiiã S.A

fkini iniuiin dts prnmDT.«r a deSDCuosçüí? das ilhas da lüwna mala adefluada po98lvsl tel
conr/aladB eitíJresBwpeciaíizaclfl Que conduzira a swaliaçao dar; tjsrèBihiriaB nn imiSwfiti

Hi!|--K -1 <"r11 .1^"' -1.1' I K"I r(i: ^ *. i--

i'.>n-;.-;i iyi'. ím':íi i.!*!.-:.; ;/(:•.•<•!'!
I".\ ü.l 1 :Jit .-

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - R3 - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

.Ass.^sêSl

DESP. ENC. ABERT. 02001.000998/2016-33 COHID/IBAMA

Brasília, 22 de agosto de 2016

Ao Arquivo Setorial da SETORIAL DILIC

Solicitamos o encerramento e abertura de volume do processo n9
02001.000333/97-04. Após oencerramento e abertura do volume tramite oprocesso para
Coordenação de hidrelétricas.

Atenciosamente,

IBAMA

SILVIA BEZERRA DE GÓES
Analista Ambiental da COHID/IBAMA
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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 ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 22 dias do mês de agosto de 2016, procedemos ao encerramento deste
volume nfi XVIII do processo de n^ 02001.000333/97-04, contendo 199 folhas. Abrindo-se
em seguida o volume ne XIX. Assim sendo subscrevo e assino.

IBAMA

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS

Responsável do(a) SETORIALDILIC/IBAMA
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