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

COORDENAÇÃO GERAL DEINFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA
COORDENAÇÃO DEHIDRELÉTRICA

TERMO RESSALVA

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

seguinte(s) irregularidade(s):

( X) O volume_I_encerra-se com 373 folhas.

( ) Há duplicidade de numeração entre as páginas a .

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

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

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

() Documentos com folhas menores que A4.

() Outro:

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

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

a presente irregularidade por esta unidade.

Certificamos que não é possível realizar a renumeração das páginas, pelo (s) seguinte (s)
motivo (s):

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

26/12/2014;

( ) foi objeto de cópias solicitadas por usuários externos;

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

( ) outros:

Brasília, 24/08/2016

Assinatura do Elaborador
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Belo Horizonte, 11 de Junho de 1999.

Prezada Senhora,

Em atenção à demanda de envio de cópia dos documentos relativos à reunião pública
havida nomunicípio de Salto da Divisa/MG, a propósito da UHE Itapebi. segue, anexa,
cópia do Relatório Síntese da Reunião citada.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Morei Queiroz da Costa Ribeiro
GERENTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA

DE ENERGIA E IRRIGAÇÃO
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Relatório Síntese da Reunião Pública da UHE de Itapebi

Local: Tropical Esporte Clube de Salto da Divisa (MG)
Data: 08.07.97

Horário: 15:00 h

ftuW.

Aos 08(oito) dias no mês de julho de hum mil novecentos e noventa e sete, no
edifíco-sede do Tropical Esporte Clube da cidade de Salto da Divisa, Estado de
Minas Gerais, foi realizada a Reunião Pública convocada pelas Empresas
Petroquímicas da Brasil - EPB, empresa responsável pelo EIA/RIMA da UHE de
Itapebi, para apresentação e discussão dos impactos do proposto
empreendimento no município de Salto da Divisa.
A abertura foi feita pelo Eng.° Sérgio França Leão da EPB, estando presentes o
Prefeito Joaquim Oliveira, o Vice-Prefeito Antônio Pimenta, o Ex-Prefeito José
Eduardo Peixoto, o Secretário de Saúde José Bolívar de Oliveira, o
Administrador da empresa Nacional de Grafite Edvaldo Lopes, a Presidente da
Associação dos Moradores do Bairro da Saudade Eva Santos de Assis, a Irmã
Rosa Maria Barbosa, o Presidente da Associação de Moradores Juscelino de
Oliveira, os representantes da FEAM engenheiro Sérgio Sanglard Zanute e a
geógrafa Maria Teresa de Oliveira Costa, entre outros.
Os objetivos da reunião foram: apresentar a proposta do projeto, discutir, colher
informações e perguntas da comunidade relativas ao empreendimento da UHE
de Itapebi na seqüência do processo de Licenciamento Ambiental, em curso na
Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM). As informações obtidas estão
reunidas no presente relatório a ser enviado à FEAM. Foram circulados dois
livros: um de presença e outro com o nome de interessados em fazer perguntas.
No início, foram descritas as reuniões já realizadas com as organizações
comunitárias, com o Sr. Prefeito e sua equipe na presente administração bem
como na anterior, e com a FEAM. Foram chamados à mesa o Eng.° Reynould
Wittica - EPB - responsável pela engenharia do projeto, o Eng.° Tarcísio Castro -
ENGEVTX - responsável pelos estudos ambientais e a geógrafa Maria Teresa
Costa de Oliveira, reprsentante da FEAM. O Eng.° Sérgio Leão apresentou o
histórico do empreendimento, nas diversas etapas dos estudos perante o
DNAEE, do licenciamento junto aos órgãos ambientais estaduais e IBAMA.
Abordou o direito de uso, como concessão da União, e o processo de
licenciamento autorizado pelo DNAEE à EPB em junho de 1995. A concessão irá
a licitação após a obtenção das licenças ambientais e aprovação do Estudo de
Viabilidade pelo DNAEE. O Eng.° Sérgio Leão deu a palavra ao Eng.° Reynould
Wittica - EPB que explicou o projeto de engenharia básica do empreendimento,
constando: localização geográfica, potência instalada de 375 MW, tipo de
turbina, vertedouro com capacidade de 20.915 m3, altura da queda líquida de
78,6 m, volume do reservatório de 1.634 hm3, área de inundação de 62 km2.
Apresentou ainda detalhes das etapas de construção do empreendimento e
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forma final do reservatório. Expôs o cronograma de construção da barragem
com a previsão de conclusão das obras no quarto ano. Em seguida, foi dada á
palavra ao Eng.° Tarcísio Castro da ENGEVIX para apresentar o conteúdo e
principais conclusões dos estudos ambientais. Foi inicialmente justificada a
definição das áreas de influência direta e indireta do empreendimento. Na área
sócio-econômica foram descritos dados gerais dos municípios diretamente
atingidos pelo empreendimento, como também de Eunápolis, entre eles a
evolução da população, a economia local, os meios de comunicação' o
patrimônio histórico/cultural, osetor de comércio e serviços, o setor de saúde e
osetor agropecuário. No diagnóstico do meio natural foram abordados aspectos
na área de influência do meio físico ebiótico. No meio físico foram apresentados
dados sobre clima, recursos hídricos, solo, geologia e recursos minerais.
Acrescentou ele que abarragem, por ser projetada a fio d'água, não promoverá
o controle de cheias tanto em Itapebi, como em Salto da Divisa. Mapas de
vegetação equadros com dados da fauna foram também discutidos. Informações
especificas sobre a cidade de Salto da Divisa foram apresentadas. Dentre os
programas ambientais para Salto da Divisa tratou de medidas para proteção da
pesca, reurbanização da área próxima ao lago, de controle sanitário pela coleta e
tratamento de esgotos, readequação da infra-estrutura urbana, reassentamento
de populações. Finalizando, abordou oassunto da extração de areia e pedras
comentando que o projeto não inviabilizará o trabalho de exploração loVal. O
Eng. Sérgio Leão abordou, em seguida, os pontos principais de interesse da
comunidade, colhidos das várias reuniões passadas. São as preocupações da
comunidade com aqualidade da água, aquestão dô lençol 'fréático, aquestão de
riscos de transmissão de doenças, aquestão de enchentes e uso da água para
irrigação. Quanto a qualidade da água esclareceu que a mesma não deverá
deteriorar, tendo mesmo potencial para melhorar àvista da redução da turbidez
e do controle sanitário dos esgotos urbanos lançados no córrego Lava-Pés
Comentou também que olençol freático deverá situar-se em cota segura para as
moradias próximas. Foi colocado, ainda, que olago poderá facilitar ouso para
irrigação a vista da disponibilização de águas em cotas mais elevadas. Outro
ponto abordado foi o de preservação das matas ciliares e do alimento da
comunidade de peixes. Questões referentes ao emprego da mão-de-obra estarão
mais concentradas em Itapebi, pela proximidade da obra. Na questão da

, S?° e*n?°*e P*0™' foram identificadas outras áreas que poderão
* .ubstatuir as atuais, havendo provavelmente, necessidade de se melhorar os

acessos as novas alternativas. Sobre a possibilidade de construção de escada de
ü™'^?^ S°bre 3 HmÍtada UÜlÍdade da estruh»i ^ vista damipossibilidade dos peixes subirem adesníveis como da barragem proposta.
Comentou também que mudanças na comunidade de peixes ocorrerão em
í^dfradr^í^ ÍnterP°Sta ^ b3rragem APr°P°Sta d° Piamente *-oZÍ7n! £"? de.™nVr°S C°m estaCÕes de Pilhara existentes.Quanto aquestão da unidade de conservação mencionou-se que toda barragem
deve cnar uma unidade de conservação como forma de compensação de perdas
de áreas pela inundação. Alocalização édefinida em função das características
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de áreas que tenham potencial de preservação mais elevado, e não
necessariamente por estarem em um determinado município. Na parte de
comunicação social ou ambiental haverá um canal aberto com a comunidade. A
questão das benfeitorias na área urbana e na rural será tratada segundo um
critério uniforme de compensação, em que as pessoas deverão ter condições
superiores ou, no mínimo, iguais às existentes. Os problemas _de moradias de
terceiros também terão tratamento adequado para que os mesmos tenham

/ residências, mesmo não sendo proprietários. As indenizações nas áreas rurais
serão feitas com valores de mercado na região, passando as propriedades ao
patrimônio da União. A questão da saúde será tratada de acordo com o
programa de saúde já mencionado. O pagamentode royalties pela inundação de
áreas nos municípios é feito segundo definição de lei específica. Em seguida
passou-se à etapa das perguntas por ordem de inscrição. Do Sr. Secretário de
Saúde: 1) Por ser Salto da Divisa, o município que será diretamente afetado em
termos do aumento de doenças ligadas às águas da represa e considerando as
precárias condições de saneamento, e mesmo de atendimento médico à
população, que ações concretas, o empreendedor pretende tomar para evitar a
degradação do estado de saúde do povo do município, inclusive da área rural,
que tem nas águas do rio sua única fonte de abastecimento? Qual a garantia de
que a estrutura de saúde existente será adequadamente re-equipada para
atender à nova demanda? 2) Quais as ações de caráter preventivo e educativo
que serão desenvolvidas pelo empreendedor para evitar a ocorrência de doenças
possíveis de acontecer ou se agravar com a construção da barragem? 3) Como
será feita a adequação da atual estrutura de assistência à saúde para atender ao
aumento da demanda provocada não só pelos trabalhadores da obra, mas pela
própria população, que estará sujeita a novos riscos de contágio provocado pela
vinda de pessoas de outras regiões e por alterações no meio ambiente? 4) O
município tem hoje parte significativa de seusesgotos captados por rede coletora
e utiliza-se decórregos e do próprio rio para seu escoamento, sem que isto traga
prejuízo à qualidade das águas do rio. Com a construção da barragem, este
escoamento será impossível, o que pode trazer conseqüências terríveis para toda
a população. Que solução seráadotada pelo empreendedor, parapossibilitar um
adequado tratamento e escoamento dos esgotos da cidade e das habilitações
rurais? Do Sr. Flávio Sérgio Gibran Silva: 1) Com relação as famílias atingidas
pela extração de areia e pedra as associações comunitárias propõem que as
mesmas sejam priorizadas para atender as obras que por ventura sejam feitas na
região de Salto da Divisa até cedendo equipamentos e treinamentos como forma
compensatórias. 2) A comunidade solicita à título compensatório área
equivalente à inundada nas margens do rio (390 ha) que são áreas nobres do
município com infra-estrutura que possa providenciar o aproveitamento agrícola
dessa área pelas famílias que serão desapropriadas. A infra-estrutura seria na
base de irrigação e assistência técnica.
Do Sr. Afonso Pimenta das Organizações Comunitárias: 1) Com a implantação
da barragem haverá a inundação de 390 ha na área mais nobre do município.
Como compensação à comunidade, solicita-se que a empresa adquira uma área
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equivalente, próxima à sede do município, que deverá ser ^dotada de
equipamento de irrigação e assistência técnica para exploração agrícola por
cooperativa a ser formada por moradores do município, com prioridade para
aqueles que foram diretamente atingidos pelo empreendimento. O
empreendedor deverá colaborar na formação dacooperativa.
Do Vereador Valdemir Batista: 1) Como será feita a divulgação dos resultados
do Programa de monitoramento limnológico e da qualidade da água para as
comunidades envolvidas? 2) Quais as medidas a serem adotadas pelo
empreendedor para oenriquecimento da comunidade de peixes no reservatório,
afim de proporcionar fonte de renda aos pescadores que atualmente dependem
desta atividade?

Da Irmã Rosa Maria Barbosa: 1) Os municípios atingidos pelo empreendimento
não teriam condições de ter uma vantagem no sentido da energia elétrica com
baixos custos da energia? 2) A comunidade solicita uma passagem entre os
bairros Barro Preto e Saudade e outra dentro do Bairro Saudade para serem
colocadas no lugar de outras duas muito perigosas que causam acidentes e
inclusive mortes.

Do Sr. Luís Henrique Oliveira: 1) Ao contrário do que foi relatado no RIMA,
existem em nosso município muitas famílias que dependem da pesca para a sua
sobrevivência. 2) Durante as fases de enchimento e operação do reservatório
haverá, com certeza grande interferência nesta atividade. 3) Como será feita a
indenização destas famílias? 4) Quais as medidas a serem adotadas para
restabelecimento e enriquecimento da pesca no reservatório? 5) Os pescadores
vão receber treinamento e recursos para exercer suas atividades nas novas
condições, uma vez que, as espécies de peixes e portanto as técnicas de pesca
devem mudar totalmente?

Da Profa. Shirley Maria Oliveira: 1) Qual o tratamento a ser dado à área do
reservatório que fica na área urbana? Esta área terá infra-estrutura para ser
utilizada pela população em atividade delazer e educação ambiental?
Do Vereador José Carlos Ferreira: 1) Qual o benefício para o município em
termos da disponibilidade de energia com a construção da barragem? Haverá
redução nas tarifas de energia? 2) Qual ovalor estimado dos recursos que serão
repassados ao município com a operação da usina? Quais os critérios de
distribuição entre os municípios atingidos? 3) Como será feita a priorização à
contratação de serviços e mão-de-obra local, em especial para as atividades a
serem desenvolvidas em nosso município? Qual a quantidade e qualificação de
pessoal a ser contratado?

Do Sr. Edmundo Alves dos Santos: 1) Estão presentes neste trecho do rio várias
espécies de camarões, com destaque para o pitu, de grande valor econômico, e
peixes nobres como oRobalo. Oque será para preservação desta espécie? Haverá
escada de peixes na barragem? 2) Oprograma de monitoramento econservação
da comunidade de peixes prevê apenas "analisar a viabilidade da realização de
futuras introduções de espécies no reservatório de Itapebi, oque não atende aos
anseios da comunidade, especialmente dos pescadores, que podem ter sua fonte
de sustento destruída. Para evitar isso a comunidade indaga e reivindica a
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criação de uma estação de piscicultura e áreas para criação de uma estação de
piscicultura e áreas para criação de peixes em cativeiro, implantada pelo
empreendedor e operada pelos próprios pescadores após serem devidamente
treinados.

Do Sr. BelmarSilva Santos: 1) por que foi definida a remoção de apenas 50% da
vegetação na área a ser inundada. Está garantida a qualidade da água com esta
providência? O que pode ocorrer e quais as soluções? 2) Como e quando serão
feitas as indenizações das áreas rurais? 3) Existem ao longo do trecho do rio que
será represado, uma série de portos e pontos de travessia de pessoas, materiais e
principalmente gado, fundamentais para a economia da região. Qual a medida
compensatória proposta para evitar prejuízos aos produtores da região? Haverá
instalação de balsas nestes pontos?
Do Sr. Generoso Neto - Médico Veterinário e representante do IMA: Informa que
está em suas mãos um diagnóstico geral sobre o município a respeito de
zoonoses. Afirmou ele que a incidência de leishimaniose na cidade é alta em
cães, ocorrendo também em humanos, preocupando-o o enchimento do lago que
ocasionará a incidência do mosquito transmissor da doença. Outra preocupação
é a esquistossomose que ocorre na região.
Do Sr. Edmilson dos Santos Coordenador Geral do CPS: 1) Qual o nível máximo
do reservatório e seus limites no município? 2) Como ficará a situação do rio e
afluentes em época de cheias e após a construção da barragem? 3) Com a_
construção da barragem haverá perda do principal ponto turístico do município
que são as Cachoeiras do Tombo e da Fumaça. O que será proposto pelo
empreendedor como compensação por esta perda irreversível, especialmente no
momento em que está sendo pavimentada a rodovia que Kga o município à BR-
101, com perspectiva de aumento no turismo? A construção de uma ponte
interligando as rodovias BR-275 e BR-120, estimularia o turismo na região e
poderá compensar a perda deste patrimônio turístico, histórico e cultural, o qual
por razões históricasaté o próprio município, leva o seu nome.
Do Sr. Wanderley Gomes Dir. Adm. da FECAJE: 1) Como será feito a
reconstituição das matas ciliares do reservatório? 2) Como será feito o controle
de processos erosivos às margens do reservatório e seus afluentes? 3) Por se
tratar de atividade de médio prazo, deverá ser dada prioridade ao controle de
mão-de-obra, serviços e insumos locais nas atividades que envolvam a proteção
das margens do reservatório e recuperação de áreas degradadas, desde a
produção de mudas até a manutenção das áreas de proteção ambiental? 4)
gostaria de saber se com o enchimento do lago a água será considerada
imprópria para consumo em virtude da grande quantidade de massa vegetal. 5)
O RIMA comenta a empresa vai fazer gestões junto ao SUS e na Fundação
Nacional de Saúde com relação ao trabalho preventivo na área de saúde.
Da Sra. Rita de Cássia: inscreveu-se mas não apresentou pergunta, por ter o
assunto de seu interesse já sido comentado.
Da Sra. Eva de Assis: 1) Como será feita a compensação ou indenização às
pessoas que terão as suas condições de vida inviabilizadas pelo
empreendimento, nas áreas rural e urbana, inclusive as que não são proprietárias
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das terras e benfeitorias afetadas? 2) Como serão definidas, garantidas as
alternativas para geração de renda a estas pessoas, para que não haja prejuízo à
coletividade? 3) Já foi feito o cadastramento de todas as pessoas que serão direta
ou indiretamente atingidas? 4) Os moradores das ruas atingidas em Salto da
Divisa, estão organizados em duas Associações de Moradores que desenvolvem
uma série de atividades de promoção social como: cursos, palestras,
treinamentos, confecções de roupas, artesanato, etc. de grande importância à
comunidade. Estas atividades são realizadas no Salão Comunitário, construído
pelos próprios moradores e ajuda de outras entidades, oqual não será atingido
pelas águas, porém; deverá ficar distante do local das novas residências. Está
previsto a construção de um novo Salão Comunitário para atender as
necessidades dessas pessoas?
Do Sr. Hamilton Félix de Souza: 1) Uma vez que o comportamento do lençol
freático, após o enchimento da barragem não foi determinado de maneira
precisa, as moradias, áreas e benfeitorias que venham a ser identificadas como
suscetíveis de alteração pelo programa de monitoramento do nível piezométrico;
deverão ter omesmo tratamento das áreas afetadas pelo reservatório em termos
de indenização e demais compensações?
Da Sra. Célia Peixoto: 1) ORio Jequitinhonha écom certeza o maior patrimônio
natural da região, e de importância fundamental para a vida de todas as
comunidades locais enão pode ter seu uso restrito ageração de energia. Quais as
propostas da empresa para os seguintes usos dos reservatórios: Irrigação, Pesca,
Lazer, Transporte, Abastecimento Doméstico e Turismo?
Do Sr. José Eduardo Peixoto: 1) Com aconstrução da barragem haverá a perda
do principal ponto turístico do município que são as Cachoeiras do Tombo da
Fumaça. Oque será proposto pelo empreendedor como compensação por esta
perda irreversível, especialmente no momento em que está sendo pavimentada a
rodovia que liga omunicípio à BR-101, com perspectiva deaumento no turismo?
A construção de uma ponte interligando as rodovias BR-275 e BR-120,
estimularia o turismo na região e poderá compensar a perda deste patrimônio
turístico, histórico até opróprio município, leva oseu nome. Comentou ele, que
esta pergunta foi formulada anteriormente, porém gostaria de reforçar
colocando que nesta área especifica há a passagem de gado dos produtores de
vários municípios e teriam que dar uma volta muito grande para passar e, esta
ponteé um sonho antigo tanto para Saltoda Divisa como Itarantim.
Do Sr. Sandro Araújo Santos: 1) São amplamente divulgadas na imprensa as
atividades sociais e culturais desenvolvidas pelas organizações Odebrecht,
especialmente na formação e capacitação de jovens e adolescentes. Que
investimento pode ser feito neste sentido em nosso município e na região, de
forma acompensar os impactos negativos gerados pelo empreendimento e que
venha a possibilitar melhores perspectivas de vida ao povo da região? Como
exemplo: aconstrução de uma escola agrícola com preferência para os filhos dos
moradores diretamente atingidos.
Da Sra. Maria de Lourdes Souza: 1) As associações Comunitárias do Bairro
Saudade e Barro Preto, regiões atingidas, reivindicam participar de todas as
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etapas do remanejamento, desde a escolha do local, definição dos padrões das
novas moradias, até o remanejamento final, juntamente com a Prefeitura
Municipal. Desde já, podemos contar com esta ação de cidadania? Qual a
interferência sismológica que a construção da barragem trará para Salto? É
possível exemplificar se haverá abalos na estrutura das edificações,
principalmente na época das cheias?
Do Sr. Carlos Heder: 1) Aregião aser inundada na sede do município édotada
de toda infra-estrutura básica. Como será feita a indenização ou compensação ao
município por essas benfeitorias que serão inundadas, no caso da rede de água,
esgoto, rede elétrica e calçamento? 2) Existem pessoas na área que vivem em
terrenos ou casas de terceiros e que, a não ser pela construção da barragem,
permaneceriam com esta situação garantida. Como será tratado o caso destas
famílias, pois elas ficarão desabrigadas, já que o proprietário do terreno é que
será indenizado?

Do Sr. Márcio Aluízio -Pecuarista: 1) Preocupa-se como será a travessia do gado
após o enchimento do lago e a melhoria do acesso para os caminhões que
transportam o mesmo com a reformulação das estradas e construção de uma
ponte de acesso. 2) Como seriam pagas as desapropriações rurais? 3) Como seria
feita abarragem de decantação proposta no Córrego dos Lava Pés bem como sua
canalização que é uma reivindicação da cidade a muito tempo?
Com otérmino das perguntas oEng.° Sérgio Leão comentou:
I. As questões da saúde e saneamento serão tratadas a partir da retirada dos

esgotos e em Programas preventivos para evitar a proliferação de vetores de
doenças. Ainda referente àsaúde, está previsto oPrograma de Comunicação
Social que aborda temas de saúde e meio ambiente de interesse da
comunidade eoPrograma de acompanhamento de saúde aplicado às pessoas
empregadas nas obrasdo empreendimento,

fl. Otratamento dos esgotos deverá ser feito em em lagoa de estabilização cuja
manutenção e tratamento é de forma simples e eficaz, tanto do ponto de vista
físico-químico como biológico. Osistema não é uma simples barragem de
decantação.

ffl.A questão da areia de áreas a ser inundadas será tratada com a definição de
nova área de mineração a ser identificada com a comunidade. Desde já vê-se
que a nova área demineração estará próxima ao local deextração atual.

IV.A reivindicação da empresa adquirir uma área equivalente à área inundada a
ser explorada em programa de irrigação sob forma de cooperativa será

~f encaminhada à FEAM. Ela não foi considerada neste momento por haver
preocupação maior com a possível relocação das pessoas mantendo-se,
quando possível, as suas atividades originais.

VAs questões do Monitoramento Limnológico e da divulgação dos dados
devem fazer parte tanto do Programa de Monitoramento bem como do
Programa de Comunicação Social.

VLAs medidas para enriquecimento de peixes e aumento da fonte de renda
serão consideradas dentro de várias alternativas para as propostas de
peixamento do futuro lago.
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•I VII.A questão do preço da energia elétrica para os usuários nos municípios
30 afetados não é determinado pela empresa geradora e sim resultado do que é
a* praticado no mercado. Vai ocorrer aumento da confiabilidade da distribuição
— da energia na região sul da Bahia em função da implantação da usina.

VD3.A questão das famílias dependentes da pesca foi abordado no RIMA para o
qual se fez uma identificação do número de pessoas ligadas a essa atividade.

^ Em fase posterior do projeto será feito o cadastramento com o trabalho de
PQ campo identificando quantas famílias dependem e o grau de dependência da
s|t pesca. Foi salientado que o programa de compensação não é, geralmente, um
,01 programa de pagamento em moeda. Preferencialmente, é um programa que
i_ oferece novas formas deocupação para as pessoas, por exemplo, em obras, em

recuperação de matas ciliares, em proteção das áreas do reservatório ou
^ mesmo empesca sobnovas condições.
PP IX.A área urbana no entorno do reservatório será tratada para oferecer
Nj| oportunidades de lazer e educação ambiental, oferecendo uma alternativa de
ng A compensação para a inundação das áreas no perímetro urbano de Salto da

Divisa.

X. A aplicação de benefícios financeiros para o município está regulada por lei e
depende de aplicação da tarifa à produção de energia. Ainda não se dispõe

"• desse valoraplicado a Salto da Divisa.
40 XLQuanto ao uso da mão de obra local será sempre priorizado, especialmente
^> nas obras dentro de Salto da Divisa.
£ XHO monitoramento de peixes no futuro reservatório será feito com vistas ao
_ atendimento das necessidades regionais, especialmente daqueles que

dependem dessa atividade.
XIII.A questão da remoção da vegetação em percentual de 50% na área do

"• reservatório visa não causar problemas de qualidade deáguas. Este número é
•^ estimado e deverá ser definido mais precisamente por ocasião da implantação
t*£ do projeto. Comentou o Biol. Paulo Mário que remanescentes de vegetação
^ podem inclusive servir como locais de refúgio c alimentação dos peixes.
—I ^_ v XIVA questão dos pecuaristas e as travessias dejusante foram consideradas com

A l ^ a possível colocação de balsas, à semelhança do que é feito hoje em vários
™ pontos do rio.
^P XV.A informação sobre a presença de leischimaniose foi solicitada ao
^ representante do IMA para ser integrada aos elementos de acompanhamento
^ do Programa de Saúde Pública durante a implantação e operação do

empreendimento.
XVLO nível do reservatório nos municípios foi apresentado como sendo o valor

da cota 110, devendo atingir em seu limite de montante a área da balsa de
W travessia do rio na estrada que vai a Itarantim. Não se prevê interferência com
<P o funcionamento dessa balsa.

t% XVILO risco do lençol freático para as casas no entorno do reservatório foi
g^ tratado com a proposta de implantação de uma faixa de segurança e do
j2 programa de monitoramento do nível piezométrico. As casas remanescentes

:
b
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deverão estar emárea de segurança, de forma a não ser afetadas pela elevação
do lençol freático.

XVHLA questão da ponte e da perda do ponto turístico. A construção da ponte
sobre o rio Jequitinhonha para favorecer o turismo em Salto da Divisa não foi

_fts proposta no EIA/RIMA, mas será levada como reivindicação departe__da
Acomunidade. Foi ressaltado que ã~ ênfase ~dãs medidas compensatórias

propostas^iteve na disponibilização de uma nova área urbana de lazer e de
paisagismo na margem do futuro reservatório, beneficiando diretamente a
população do município.

XLX.A reconstituição das matas ciliares, a proteção das encostas do Córrego do
Lava Pés e a contenção de processos erosivos nas margens do reservatório
serão necessários para a qualidade das águas, segurança das construções
próximas e maior vida útil do reservatório. Estão previstas soluções
ambientais e de engenharia para tratamento do assunto.

XX.Os programas de monitoramento de saúde, de qualidade de água, de
comunicação social irão atuar preventivamente e deverão buscar o apoio dos
órgãos municipais e federais de saúde. As ações serão, prioritariamente,
preventivas.

XXI.A questão das Associações de Moradores referente ao Salão Comunitário.
Como equipamento urbano de uso da comunidade deverá ser igualmente
relocado para nova área junto moradores.

XXÍLQuanto os usos da água no reservatório. Esses não deverão ser afetados,
pois a principal alteração da qualidade das águas deverá ser a redução do
transportede sedimentos que se depositarão ao longodo reservatório.

XXIILA questão dos programas de formação de jovens da Odebrecht é uma
possibilidade, embora tais programas sejam conduzidos pela Fundação Emílio
Odebrecht, que tem atuação independente da Construtora. Ressaltou-se,
ainda, o estágio atual dos estudos, antes da licitação, não havendo, portanto,
definição quanto à empresa responsável pelo empreendimento.

XXIV.Quanto a participação comunitária no projeto de relocação e de
implantação das medidas de mitigação em Salto da Divisa. Está prevista e
será necessária em todo o período de implantação do mesmo.

XXV.A questão da interferência sismológica. Os estudos prevêem um programa
para este assunto, embora não se anteveja maiores riscos para a cidade de
Salto da Divisa, localizada na extremidade de montante do futuro
reservatório.

XXVI.A indenização de casas de terceiros será feita aos proprietários. Contudo,
serão asseguradas condições para que os atuais moradores, não proprietários,
tenham também condições de ser relocados para moradias de suas
propriedades.

•

Como última fase da reunião foi dada a palavraaoSr. Prefeito de Salto da Divisa
para finalização dos trabalhos. O Prefeito elogiou o trabalho tanto daempresa, a
participação da comunidade, e em especial do grupo que analisou o RIMA e
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formulou as perguntas. Agradeceu também a Presidente do clube por ceder o
local para esta reunião.
O Eng.° Sérgio Leão encerrou a reunião agradecendo a todos e explicou que
todas as perguntas serão enviadas à FEAM juntamente com um relatório síntese
e cópias dos livros de assinatura.
Salto da Divisa, 08 de julho de 1997.

Eng.° Sérgio França Leão
Empresas Petroquímicas do Brasil

•
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Aviso ne 9 3 /MME

Senhor Ministro,

MMA- IBAMA

Documento
10100.002408/99-28

GABIN

Data: / / P™z0 ; '-

14.06.99

1

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a crescente demanda de
energia elétrica no País, especialmente num cenário de crescimento econômico, exige do
Governo Federal uma atenção redobrada e ações destinadas a concretizar empreendimentos
de geração necessários ao atendimento do mercado, especialmente aqueles viabilizados com
recursos privados que desonerem o orçamento da União.

2. Em 9 de dezembro de 1998, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
licitou a concessão, a título oneroso, do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, com 450
MW de capacidade instalada, no trecho do Rio Jequitinhonha situado ao sul do Estado da
Bahia, próximo à fronteira com o Estado de Minas Gerais. Adjudicado ao Consórcio
Coelba/Guaraniana, vencedor da licitação e que, posteriormente, constituiu a Itapebi
Geração de Energia S.A. para construir e explorar o aproveitamento, o Contrato de
Concessão com a União foi assinado em 28 de maio último.

3. O início da obra está previsto para l2 de agosto de 1999, prazo cujo
descumprimento implicará, em razão das condições hidrológicas sazonais do Rio
Jequitinhonha, o atraso de um ano para a entrada em operação da primeira máquina de 150
MW, prevista para janeiro de 2003.

4. Atendendo à legislação ambiental e objetivando a licitação da concessão, o
IBAMA concedeu a Licença Prévia para o Aproveitamento, observando-se todos os trâmites
previstos, incluindo audiências públicas e consultas às entidades envolvidas, inclusive as
Prefeituras Municipais das áreas atingidas e órgãos estaduais de meio ambiente dos estados
da Bahia e Minas Gerais, sem registro de objeções.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ SARNEY FILHO
Ministro de Estado do Meio Ambiente
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5. É conveniente ressaltar que os impactos sócios-ambientais são relativamente
pequenos para uma usina deste porte, pois seu reservatório, além do pequeno volume de
armazenamento, ocupa uma área de apenas 62 km2, exigindo o reassentamento de
aproximadamente 100 famílias na área urbana. Todas as ações de controle, mitigação e
compensação desses impactos, são condições devidamente previstas na Licença Prévia e o
seucumprimento rigorosamente acompanhado pelos órgãos ambientais.

6. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, em razão da Lei editada pelo
Município de Salto da Divisa, Estado de Minas Gerais, quedeclarou a cachoeira do Tombo
da Fumaça (localizada em techo do RioJequitinhonha naquele município, na divisados dois
Estados) paisagem natural notável, o IBAMA paralisou o processo de Licença de
Implantação do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi. Necessário fez-se, então, que a
ANEEL levasse à consideração daquele Instituto o entendimento cujos argumentos
fundamentais são:

• De acordo com a Constituição Federal (artigo 20, inciso HI), o rio
Jequitinhonha, por banhar mais de um.Estado da Federação (Bahia e Minas
Gerais), é bem dominial da União Federal. Não bastasse a Constituição
Federal também estabelece no seu artigo 22, inciso IV, que compete
privativamente à União legislar sobre águas e energia, bem como declara
expressamente no artigo 21, inciso XIL letra "b", que compete, também, à
União explorar os aproveitamentos energéticos dos cursos de água.

• A Licença Prévia concedida pelo IBAMA é um ato jurídico perfeito e dela
constam as condições a serem cumpridas para a outorga das licenças
subseqüentes de implantação e operação. Essa licença constituiu-se em pré-
requisito para o Edital de Licitação do Aproveitamento e a ele incorporou-
se. Não cabe, após a sua outorga e a realização da licitação, a apresentação
de condições adicionais ou a modificação das condições originais. A
Licença Prévia para o Aproveitamento de Itapebi previa expressamente a
submersão da cachoeira do Tombo da Fumaça, em Salto da Divisa,
considerado no projeto do aproveitamento licitado, não se constituindo
desta forma em fato novo não previsto.

7. Antes que o assunto pudesse ser reexaminado pelo IBAMA, a Lei Municipal nc
080/98, do Município de Salto da Divisa foi revogada pela Lei Municipal ne 092/99, tendo a
Consultoria Jurídica daquele Instituto considerado prejudicado o exame da interferência da
Lei Municipal sobre o andamento do processo de licenciamento de instalaçãoe opinado pelo
prosseguimento em razão da inexistência de óbice legal.
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8. Embora a questão da lei municipal tenha sido superada, recentes processos de
tombamento e criação de APA (Área de preservação Ambiental) dacachoeira do Tombo da
Fumaça, iniciados, respectivamente, por parte do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico de Minas Gerais - IEPHA e da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, apresentam-se agora com possibilidades de produzirem novos
obstáculos ao Aproveitamento de Itapebi.

9. Já conhecendo a firme determinação de Vossa Excelência, e testemunha de sua
sensibilidade para equacionar adequadamente as questões ambientais no rigor da legislação
vigente, e o seu impacto nos projetos de geração energética, vitais para o desenvolvimento
de nosso país, muito agradeceria poder continuar contando com seu apoio e atenção ao
processo de expedição da Licença de Implantação do Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, para que as obras civis necessárias ao desvio do Rio Jequitinhonha possam ser
realizadas antes do períodode alta hidraulicidade.

Atenciosamente,

• '•«

lo, Lj •

RODOLPHO TOURINHO NETO

Ministro de Estado de Minas e Energia

n/Aviso-42
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/v/ MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE INCENTIVO À PESQUISA E DIVULGAÇÃO

l INFORMATIVA N° 43/99 - ÍBAMA/DIRPED/PALA

Assunto: Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi

Data: 17 dejunho de 1999

1. Introdução

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

2. A Hidrelétrica:

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

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

3. Breve histórico:

procESrrls;
"ubrl__£

* Em 31/01/97a EPB encaminhou correspondência ao IBAMA informando que havia requeridoa Licença
Préviajunto aos órgãos estaduaisda Bahiae de MinasGerais.Na oportunidade nos enviou o EIA/RIMA.

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

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

* Em 04/06/97 o CRA enviou ao IBAMA o Parecer Técnico n° 186/97-SAP referente ao EIA/RIMA do

empreendimento, que se posicionou favorável a liberação da LP com algumas condicionantes.

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

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

G:\PStWNOTAS/JTAPf-BI DOC
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* Em 05/09/97 aEPB, através do OF. Rl/PMACE N° 13/97, encaminhou ao IBAN^ArcopiíTíía^esorueã )
CEPRAM N° 1472/07 autorizando a emissão da Licença de Localização para o empreendimento.
Ressalta-se que das condicionantes propostas pelo IBAMA, apenas uma foi acatada pelo CRA.

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

* Em 16/10/97, a EPB enviou correspondência ao IBAMA informando da decisão do COPAM e
solicitando a este Instituto a emissão da LP.

* Em 18/11/97, o IBAMA emitiu a Licença Prévia n° 020/97 para o empreendimento.

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

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

Considerando, no entanto, que a referida lei e resolução foram instituídas após a formação do
processo de licenciamento ambiental, que tramita nos órgãos ambientais competentes desde maio de 1996,
encaminhamos o Processo à Procuradoria Jurídica do 1BAMA/PROGE, para a análise quanto aos seus
efeitos em função dos impactos que aUHE causará àbeleza cênica da região, objeto dos instrumentos legais
em questão.

Em resposta, a PROGE esclareceu que a Licença Prévia emitida não se constitui num Ato
Jurídico Perfeito e que, portanto, a referida legislação deveria ser considerada na continuidade do processo
de licenciamento.

Após o questionamento formulado pelo empreendedor, a PROGE encaminhou o processo para
análise na Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente.

No entanto, em 26/04/99, a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG encaminhou cópia da
Lein° 092/99 de 26/04/99 que revoga a LeiMunicipal n° 080/98.

Em 24/05/99, a PROGE emitiu Parecer sugerindo o prosseguimento do licenciamento, por ter
sido superada a questão levantada.

Apesar disso, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA de Salto da
Divisa tem se manifestado contra o empreendimento e solicitou ao IBAMA a revisão da concessão da
licença prévia de forma a preservar oconjunto paisagístico da Cachoeira do Tombo da Fumaça.

Desconhecemos qualquer manifestação quanto à existência de processo de tombamento ou de
criação de uma APA na áreada Cachoeira doTombo da Fumaça.

Recentemente, em 11/06/99, o empreendedor encaminhou o Projeto Básico Ambiental - PBA,
que subsidiará a análise da emissão da Licença de Instalação.

<Dh
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

OFÍCIO GP/NU J£5199-1

Brasília, Jl de junho de 1999.

Senhor Procurador,

Em atenção ao Ofício Nu 167/99 - PRMG-CGÉTC-ARSC, datado de 28 de maio
de 1999, com a Recomendação PR/MG n° 06/99 no àmbiu» do liccnciamcnio ambicnial ila
Usina Hidrelétrica de Itapebi, prevista para ser implantada no rio Jequitinhonha, na divisa dos
Estados da Bahia e de Minas Gerais, encaminho a Informação Técnica n" 15/99 -
IBAMA/D1RPED/PALA/PSL, de 15/06/99

Em atendimento ao Ofício Nü 168/99 - PRMG-COTC-ARSC, de 28 de maio de
1999, segue, em anexo, cópia do processoVqúe. tratado licenciamento ambiental do
empreendimento em questão, onde, entre outros documentos. Vossa Excelência poderá ler
acesso aos pareceres técnicos mencionados na Informação Técnica em referência. Quanto à
cópia dos estudos ambientais, também solicitada, esclarecemos que não dispomos de
exemplares sobressalentes, razão pela qual estamos entrando em contato com oempreendedor,
solicitando que"atenda os interesses dessa Procuradoria.

Atenciosamente,

MARILIA MARRECO CERQUEIRA
Presidente do IBAMA

liiterinsi

A Sua Excelência o Senhor

Dr. ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Procurador da República cm Minas Gerais
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ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA

CNPJ-02.397.080/0001-96

IBAjyiA PSL

Salvador, 15 de junho de 1999
13/DT

IbAWiA DtRP
FROTOC LO r
FLS. DAT

Alii»

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

PROGRAMA DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

At.: Dra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora-Geral

Assunto: Licença de Instalação - AHE Itapebi / rio Jequitinhonha

Prezado senhora

Dando prosseguimento ao licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, Processo IBAMA/MMA N.° 02001.000333/97-04, encaminhamos os documentos
abaixo relacionados, em atendimento ao Fax N.° 211/99, datado de 11/06/99:

• Requerimento de solicitação da Licença de Instalação;
• Transcrição e Relatório Síntese da Reunião Pública em Salto da Divisa, em

08/07/97;
• Reivindicações da comunidade de Salto da Divisa apresentadas na reunião

pública de 27/02/99;
• Esclarecimentos da Itapebi aos questionamentos da comunidade de Salto da

Divisa, apresentados na reunião de 21/04/99;
• Fax da Itapebi à Comissão dos Atingidos de Salto da Divisa, de 12/03/99, sobre

agenda de negociação;
• Correspondência da Pastoral da Criança em resposta ao Fax de 12/03/99.

Outrossim, informamos que estamos fazendo publicar a solicitação do licenciamento em
jornais da Bahia e Minas Gerais. Tão logo tenhamos a publicação efetivada enviaremos a
esse Instituto.

Quanto ao envio das cópias dos PBA's, até o final desta semana estaremos encaminhando
a V.Sa. todo o material requerido.

Atenciosamente
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I. SOLICITAÇÃO PARAOBTENÇÃO DE:
I | UCENÇA PRÉVIA (LJ>)

| X | UCENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

I I UCENÇA DEOPERAÇÃO (L.O)

3 UCENÇA DE AMPLIAÇÃO

I I RENOVAÇÃO DEUCENÇA PREVIA (LP)

4. DADOS DO REQUERENTE

SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE

ATIVIDADES POLUIDORAS

REQUERIMENTO

I | RENOVAÇÃO DE UCENÇA DEINSTALAÇÃO

•] RENOVAÇÃO DE UCENÇA DE OPERAÇÃO

I | OUTROS

2. CLASSIFICAÇÃO (LISO DO IBAMA)

3. UCENÇA ANTERIOR

•H -D -D
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

(MM 02.397.080/0001-96

CEP 41186-900

Local da Atividade (avenida, rua, estrada, etc.)

AV. EDGARD SANTOS300 - BL 1 - I* ANDAR (PARTE)

Tdrfone(DDD)
(071)370-5188

Fax

N.° 020/97

Município
SALVADOR

Cidade

SALVADOR

Tdex (Cód)

Estado

BAHIA

(071)370-5168

5 REPRESENTANTES I.EGAIS

Nome - ANDRÉ Al CESTO TEIXEIRA

Nome - AFRANIO BENJOINO GAVIÃO

Nome

6. ÓRGÃO FINANCIADOR

CPF - 080.000.18540

CPF-048.737345^8

CPF

VALOR DOEMPREENDIMENTO: RS 350.0<K).O00.O0 (TREZENTOS E CINQÜENTAMILHÕES DE REAIS)

7. CONTATO

Nome AFRANIO BENJOINO GAVIÃO

Endereço paraCorrespondência AV. EDGARD SANTOS, 300- BL 1 -1* ANDAR (PARTE)- SALVADOR-BA

CEP 41186-900 Telefone (DDD) (071) 370-5188/5504

8. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O DESENVOLVIMENTO DAS
REQUERIMENTO REALIZASE-Á DEACORDO COMOSDADOS TRANSC
(NOVE), NO VERSO DO FORMULÁRIO.

Nome- AFRANIO BENJOINO GAVIÃO

Local, Dia, Mês, Ano

SALVADOR-BA, 15 DE JUNHO DE 1999
MOD.

Telex (Cód)

)>ADES RELACIONADAS NESTE
»E ANEXO INDICADOS NO ITEM 9



9. DESCRIÇÃO DA(S) ATrVTDADE(S)

IMPLANTAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE ITAPEBI CONSTITUÍDO

DE UMA BARRAGEM DE ENROCAMENTO COM FACE DE CONCRETO, UMA CASA DE
FORÇA COM 3 TURBINAS DE 154,6 MW CADA, UMA SUBESTAÇÃO ELEVADORA DE

230 KV/480 MVA, UM LAGO COM 1.643 HM3 DE ÁGUA. O EMPREENDIMENTO
LOCALIZA-SE EM TERRAS DOS MUNICÍPIOS DE ITAPEBI, ITAG1M1RIM E ITARANTIM

NO ESTADO DA BAHIA E SALTO DA DIVISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

10.OBSERVAÇÕES
EM 25/03/99, ATRAVÉS DACORRESPONDÊNCIA (11 PR,A ITAPEBIGERAÇÃODE ENERGIAS/A DEU ENTRADA,
NESSEINSTITUTO, NO PEDIDODE OBTENÇÃO DA LICENÇA DEINSTALAÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO
1BAMA/MMA N." 02001.000333/97-04
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Relatório Síntese da Reunião Pública da UHE de Itape

Local: Tropical Esporte Clube de Salto da Divisa (MG)
Data: 08.07.97

Horário: 15:00 h

Aos 08(oito) dias no mês de julho de hum mil novecentos e noventa e sete, no
edifíco-sede do Tropical Esporte Clube da cidade de Salto da Divisa, Estado de
Minas Gerais, foi realizada a Reunião Pubuc^convo^cfAdaT?TPe,if ."SESS
Petroquímicas da Brasil -EPB, empresa responsável pelo EIA/RIMA da UHE de
Itapebi,. para apresentação e discussão dos impactos do proposto
empreendimento no município de Salto da Divisa.
Aabertura foi feita pelo Eng.° Sérgio França Leão da EPB, estando presentes o
Prefeito Joaquim Oliveira, o Vice-Prefeito Antônio Pimenta, o Ex-Prefeito José
Eduardo Peixoto, o Secretário de Saúde José Bolívar de Oliveira o
Administrador da empresa Nacional de Grafite Edvaido Lopes, a Presidente da
Associação dos Moradores do Bairro da Saudade Eva Santos de Assis a Irmã
Rosa Maria Barbosa, o Presidente da Associação de Moradores Jusceüno de
Oliveira, os representantes da FEAM engenheiro Sérgio Sanglard Zanute e a
geógrafa Maria Teresa de Oliveira Costa, entre outros.
Os objetivos da reunião foram: apresentar aproposta do projeto, discuür, colher
informações eperguntas da comunidade relativas ao empreendimento da UHE
de Itapebi na seqüência du processo de Licenciamento Ambiental, em curso na
Fundação, Estadual de Meio Ambiente (FEAM). As informações obtidas estão
reunidas no presente relatório a ser enviado à FEAM. Foram circulados dois
livros: um de presença eoutro com onome de interessados em fazer perguntas.
No início, foram descritas as reuniões já realizadas com as organizações
comunitárias, com o Sr. Prefeito e sua equipe na presente adnurustraçao bem
como na anterior, e com a FEAM. Foram chamados à mesa o Eng. Reynould
Witüca -EPB - responsável pela engenharia do projeto, oEng. Tarcísio Castro -
ENGEVLX - responsável pelos estudos ambientais e a geógrafa Maria leresa
Costa de Oliveira, reprsentante da FEAM. O Eng.' Sérgio Leão apresentou o
histórico do empreendimento, nas diversas etapas dos estudos perante o
DNAEE, do licenciamento junto aos órgãos ambientais estaduais e IBAMA.
Abordou o direito de uso, como concessão da União, e o processo de

^ licenciamento autorizado pelo DNAEE àEPB em junho de 1995. Aconcessão irá
J alicitação após aobtenção das licenças ambienteis eaprovação do ^
t~ Viabilidade pelo DNAEE. OEng.» Sérgio Leão deu apalavra ao Eng. BjgwoU
L~ Wittica - EPè que explicou oprojeto de engenharia básica ^P^—
3* constando: localização geográfica, potência instalada de 375 MWüpo de
H turbina, vertedouro com capacidade de 20.915 m>, altura da queda liquida de

78,6 m, volume do reservatório de 1.634 hrrP, área de inundação de 62 km .
•^ Apresentou ainda detalhes das etapas de construção do empreendimento e
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.- forma final do reservatório. Expôs o cronograma de cíiSíFução da barragem,
com a previsão de conclusão das obras no quarto ano. Em seguida, foi dada a

-Z palavra ao Eng.ü Tarcísio Castro da ENGEVLX para apresentar o conteúdo e
principais conclusões dos estudos ambientais. Foi inicialmente justificada a

"^ definição das áreas de influência direta e indireta do empreendimento. Na área
— sócio-econômica foram descritos dados gerais dos municípios diretamente

atingidos pelo empreendimento, como também de Eunápolis, entre eles, a
~Z evolução da população, a economia local os meios de comunicação, o
___ patrimônio histórico/cultural, osetor de comércio eserviços, osetor de saúde e

v osetor agropecuário. No diagnóstico do meio natural foram abordados aspectos
— na área de influência do meio físico e biótico. No meio físico foram apresentados

dados sobre clima, recursos hídricos, solo, geologia e recursos minerais.
-^ Acrescentou ele, que a barragem, por ser projetada a fio d'água, não promoverá
L. o controle de cheias tanto em Itapebi, como em Salto da Divisa. Mapas de

"" vegetação equadros com dados da fauna foram também discutidos. Informações
1— especificas sobre a cidade de Salto da Divisa foram apresentadas. Dentre os

programas ambientais para Salto da Divisa tratou de medidas para proteção da
\J pesca, reurbanização da área próxima ao lago, de controle sanitário pela coleta e
L tratamento de esgotos, readequação da infra-estrutura urbana, reassentamento

J de populações. Finalizando, abordou o assunto da extração de areia e pedras
[•7, comentando que o projeto não inviabilizará o trabalho de exploração locai. O

Eng.0 Sérgiq Leão abordou, em seguida, os pontos principais de interesse da
I y comunidade, colhidos das várias reuniões passadas. São as preocupações da
L comunidade com,aqualidade da água, aquestão do lençol freático, aquestão de
I J riscos de transmissão de doenças, a questão de enchentes e uso da água para
*— irrigação. Quanto a qualidade da água esclareceu que a mesma nao deverá

deteriorar, tendo mesmo potencial para melhorar à vista da redução da turbidez
TZ e do controle sanitário dos esgotos urbanos lançados no córrego Lava-Pés.
L- Comentou tambémque olençol freático deverá situar-se em cota segura para as

moradias próximas. Foi colocado, ainda, que o lago poderá facÜitar o uso para
1— irrigação, à vista da disponibilização de águas em cotas mais elevadas. Outro

ponto abordado foi o de preservação das matas ciliares e do alimento da
r^ comunidade depeixes. Questões referentes ao emprego da mão-de-ODra estarão
M mais concentradas em Itapebi, pela proximidade da oura. Na questão da
i J utilização dá extração de pedras, foram identificadas outras áreas que poderão
*-J substituir as atuais, havendo provavelmente, necessidade de se melhorar os
Í acessos às novas alternaüvas. Sobre a possibiüdade de construção de escada de
^ peixes, comentou sobre a limitada utilidade da estrutura, em vista da
L- impossibilidade dos peixes subirem a desníveis como da barragem proposta.

Comentou também que mudanças na comunidade de peixes ocorrerão em
função da barreira física interposta pela barragem Aproposta do peixamento foi
considerada através de convênios com estações de piscicultura existentes.
Quanto aquestão da unidade de conservação mencionou-se que toda barragem
deve criar uma unidade de conservação como forma de compensação de perdas

1 J de áreas pela inundação. Alocalização é definida em função das características
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de áreas que tenham potencial de preservação mais elevado, e não
' necessariamente por estarem em um determinado município. Na parte de

— comunicação social ou ambiental haverá um canai aberto com a comunidade. A
questão das benfeitorias na área urbana e na rural será tratada segundo um

* critério uniforme de compensação, em que as pessoas deverão ter condições
i. superiores ou, no mínimo, iguais às existentes. Os problemas de moradias de
" terceiros também terão tratamento adequado para que os mesmos tenham

"5 residências, mesmo não sendo proprietários. As indenizações nas áreas rurais
serão feitas com valores de mercado na região, passando as propriedades ao

" patrimônio da União. A questão da saúde será tratada de acordo com o
U programa desaúde jámencionado. O pagamento de royalties pela inundação de
* áreas nos municípios é feito segundo definição de lei específica. Em seguida

*; passou-se à etapa das perguntas por ordem de inscrição. Do Sr. Secretário de
Saúde: 1) Por ser Salto da Divisa, o município que será diretamente afetado em

* termos do aumento de doenças ligadas às águas da represa e considerando as
precárias condições de saneamento, e mesmo de atendimento médico à
população, que ações concretas, o empreendedor pretende tomar para evitar a

j degradação do estado de saúde do povo do município, inclusive da área rural,
que tem nas águas do rio sua única fonte de abastecimento? Qual a garantia de

J que a estrutura de saúde existente será adequadamente re-equipada para
atender à nova demanda? 2) Quais as ações de caráter preventivo e educativo
queserão desenvolvidas pelo empreendedor para evitar a ocorrência de doenças

~j possíveis de acontecer ou se agravar com a construção da barragem? 3) Como
i, será feita a adequação da atual estrutura de assistência à saúde para atender ao
J aumento da demanda provocada não só pelos trabalhadores da obra, mas pela

própria população, que estará sujeita a novos riscos de contágio provocado pela
vinda de pessoas dej outras regiões e por alterações no meio ambiente? 4) O
município tem hdje parte significativa de seus esgotos captados porrede coletora
e utiliza-se de córregos e do próprio rio para seu escoamento, sem que isto traga
prejuízo à quaüdade das águas do rio. Com a construção da barragem, este
escoamento será impossível, o que pode trazer conseqüências terríveis para toda
a população. Que solução será adotada pelo empreendedor, para possibilitar um

/ adequado tratamento e escoamento dos esgotos da cidade e das habilitações
rurais? Do Sr. Flávio Sérgio Gibran Silva: 1) Com relação as famílias aüngidas
pela extração de areia e pedra as associações comunitárias propõem que as
mesmas sejam priorizadas paraatender as obras que por ventura sejam feitas na
região deSalto.da Divisa até cedendo equipamentos e treinamentos como forma
compensatórias. 2) A comunidade solicita à título compensatório área
equivalente à inundada nas margens do rio (390 ha) que são áreas nobres do
município com infra-estrutura que possa providenciar o aproveitamento agrícola
dessa área pelas famílias que serão desapropriadas. A infra-estrutura seria na
base de irrigação e assistência técnica.

"yt Do Sr. Afonso Pimenta das Organizações Comunitárias: 1) Com a implantação
^ da barragem haverá a inundação de 390 ha na área mais nobre do município.
J Como compensação à comunidade, solicita-se que a empresa adquira uma área
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equivalente, próxima à sede do município, que deverá ser adotada de
equipamento de irrigação e assistência técnica para exploração agrícola por

—• cooperativa a ser formada por moradores do município, com prioridade para
aqueles que foram diretamente atingidos pelo empreendimento. O

"í empreendedor deverá colaborar na formação da cooperativa.
DoWereador Valdemir Batista: 1) Como será feita a divulgação dos resultados
do Programa de monitoramento Iimnológico e da qualidade da água para as

-£ comunidades envolvidas? 2) Quais as medidas a serem adotadas pelo
empreendedor para o enriquecimento da comunidade de peixes no reservatório,
a fim de proporcionar fonte de renda aos pescadores que atualmente dependem

• desta atividade?
Da Irmã Rosa Maria Barbosa: 1) Os municípios atingidos pelo empreendimento

—- não teriam condições de ter uma vantagem no sentido da energia elétrica com
baixos custos da energia? 2) A comunidade solicita uma passagem entre os
bairros-Barro Preto e Saudade e outra dentro do Bairro Saudade para serem

_ colocadas no lugar de outras duas muito perigosas que causam acidentes e
^k inclusive mortes.
~Z Do Sr. Luís Henrique Oliveira: 1) Ao contrário do que foi relatado no RIMA,

existem em nosso município muitas famílias que dependem da pesca para a sua
"* sobrevivência. 2) Durante as fases de enchimento e operação do reservatório
— haverá, com certeza grande interferência nesta atividade. 3) Como será feita a

indenização destas famílias? 4) Quais as medidas a serem adotadas para
~Z restabelecimento e enriquecimento da pesca no reservatório? 5) Os pescadores

vão receber treinamento e recursos para exercer suas atividades nas novas
"* condições, uma vez que, as espécies de peixes e portanto as técnicas de pesca
_ devem mudar totalmente?

Da Profa. ;Shiriey Maria Oliveira: 1) Qual o tratamento a ser dado à área do
-j reservatório,que fica na área urbana? Esta área terá infra-estrutura para ser

utilizada pela população ematividade de lazere educação ambiental?
Do Vereador José Carlos Ferreira: 1) Qual o benefício para o município em

— termos da disponibilidade de energia com a construção da barragem? Haverá
redução nas tarifas de energia? 2) Qual o valor estimado dos recursos que serão

"5 repassados ao municipio com a operação da usina? Quais os critérios de
j|A distribuição entre os municípios aüngidosr 3) Como será feita a priorização a
* contratação de serviços e mão-de-obra local, em especial para as atividades a
- serem desenvolvidas em nosso município? Qual a quantidade e qualificação de

pessoal a ser contratado?
f Do Sr..Edmundo Alves dos Santos: 1) Estão presentes neste trecho do rio várias

espécies de camarões, com destaque para o pitu, de grande valor econômico, e
peixes nobres como o Robaio. O que será para preservação desta espécie? Haverá

- escada de peixes na barragem? 2) O programa de monitoramento e conservação
da comunidade de peixes prevê apenas "analisar a viabilidade da realização de

% futuras introduções de espécies no reservatório de Itapebi, o que não atende aos
anseios da comunidade, especialmente dos pescadores, que podem ter sua fonte

J de sustento destruída. Para evitar isso a comunidade indaga e reivindica a

J

'XL
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criação de uma estação de piscicultura e áreas para criação"o^TTrlTa-esteeao de
piscicultura e áreas para criação de peixes em cativeiro, implantada pelo
empreendedor e operada pelos próprios pescadores após serem devidamente
treinados.

DaSr?"Belmar Silva Santos: 1) por que foi definida a remoção de apenas 50% da
vegetação na área a ser inundada. Está garantida a qualidade da água com esta
providência? O que pode ocorrer e quais as soluções? 2) Como e quando serão
feitas as indenizações das áreas rurais? 3) Existem ao longo do trecho do rioque
será represado, uma série de portos e pontos de travessia de pessoas, materiais e
principalmente gado, fundamentais para a economia da região. Qual a medida
compensatória proposta para evitar prejuízos aos produtores da região? Haverá
instalação de balsas nestes pontos?
Do Sr. Generoso Neto - Médico Veterinário e representante do IMA: Informa que
está em suas mãos um diagnóstico geral sobre o município a respeito de
zoonoses. Afirmou ele que a incidência de leishimaniose na cidade é alta em
cães, ocorrendo também em humanos, preocupando-o o enchimento do lago que
ocasionará a incidência do mosquito transmissor da doença. Outra preocupação
é a esquistossomose que ocorre na região.

__ Do Sr. Edmilson dos Santos Coordenador Geral do CPS: 1) Qual o nível máximo
do reservatório e seus limites no município? 2) Como ficará a situação do rio e

— afluentes em época de cheias e após a construção da barragem? 3) Com a
construção da barragem haverá perda do principal ponto turístico do município

> que são as Cachoeiras do Tombo e da Fumaça. O que será proposto pelo
^ empreendedor como compensação por esta perda irreversível, especialmente no

momento em que está sendo pavimentada a rodovia que liga o município à BR-
-» 101, com perspectiva de aumento no turismo? A construção de uma ponte

interligando as rodovias BR-275 e BR-120, estimularia o turismo na região e
poderá compensar a perda deste patrimônio turístico, histórico e cultural, o qual

^ por razões históricas até o próprio município, leva o seu nome.
Do Sr. Wanderley Gomes Dir. Adm. da FECAJE: 1) Como será feito a

— reconstituição das matas ciliares do reservatório? 2) Como será feito o controle
de processos erosivos às margens do reservatório e seus afluentes? 3) Por se
tratar de atividade de médio prazo, devera ser dada prioridade ao controle de

jQ mão-de-obra, serviços e insumos locais nas atividades que envolvam a proteção
das margens do' reservatório e recuperação de áreas degradadas, desde a

— produção de mudas até a manutenção das áreas de proteção ambiental? 4)
gostaria de saber se com o enchimento do lago a água será considerada
imprópria para consumo em virtude da grande quantidade de massa vegetal. 5)

— O RIMA comenta a empresa vai fazer gestões junto ao SUS e na Fundação
Nacional de Saúde com relação ao trabalho preventivo na área de saúde.

• Da Sra. Rita de Cássia: inscreveu-se mas não apresentou pergunta, por ter o
assunto de seu interesse já sido comentado.

j» Da Sra. Eva de Assis: 1) Como será feita a compensação ou indenização às
pessoas que terão as suas condições de vida inviabilizadas pelo
empreendimento, nas áreas rural e urbana, inclusive as que não são proprietárias

y
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das terras e benfeitorias afetadas? 2) Como serão defimdas; garantidas as
alternativas para geração de renda a estas pessoas, para que não haja prejuízo à
coletividade? 3) Já foi feito o cadastramento de todas as pessoas que serão direta
ou indiretamente atingidas? 4) Os moradores das ruas atingidas em Salto da
Divisa, estão organizados em duas Associações de Moradores que desenvolvem
uma série de atividades de promoção social como: cursos, palestras,
treinamentos, confecções de roupas, artesanato, etc. de grande importância à
comunidade. Estas atividades são realizadas no Salão Comunitário, construído
pelos próprios moradores e ajuda de outras entidades, o qual não será atingido
pelas águas, porém; deverá ficar distante do local das novas residências. Está
previsto a construção de um novo Salão Comunitário para atender as
necessidades dessas pessoas?
Do Sr. Hamilton Félix de Souza: 1) Uma vez que o comportamento do lençol
freático, após o enchimento da barragem não foi determinado de maneira
precisa, as moradias, áreas e benfeitorias que venham a ser identificadas como
suscetíveis de alteração pelo programa de monitoramento do nível piezométrico;
deverão ter o mesmo tratamento das áreas afetadas pelo reservatório em termos
de indenização e demais compensações?
Da Sra. Célia Peixoto: 1) O Rio Jequitinhonha é com certeza o maior patrimônio
natural da região, e de importância fundamental para a vida de todas as
comunidades locais e não pode ter seu usorestrito a geração de energia. Quais as
propostas da empresa para os seguintes usos dos reservatórios: Irrigação, Pesca,
Lazer, Transporte, Abastecimento Doméstico e Turismo?
DoSr. José Eduardo Peixoto: 1) Com a construção da barragem haverá a perda
do principal ponto turístico do município que são as Cachoeiras do Tombo da
Fumaça. O que será proposto pelo empreendedor como compensação por esta
perda irreversível, especialmente no momento em que está sendo pavimentadaa
rodovia que liga o município à BR-101, com perspectiva de aumento no turismo?
A construção de uma ponte interligando as rodovias BR-275 e BR-120,
estimularia o turismo na região e poderá compensar a perda deste patrimônio
turístico, histórico até o próprio município, leva o seu nome. Comentou ele, que
esta pergunta foi formulada anteriormente, porém gostaria de reforçar
colocando que nesta'área especifica há a passagem de gado dos produtores de
vários murucípiojs e teriam que dar uma volta muito grande para passar e, esta
ponteé um sonho antigo tanto para Salto da Divisacomo Itarantim.
Do Sr. Sandro Araújo Santos: 1) São amplamente divulgadas na imprensa as
atividades sociais e culturais desenvolvidas pelas organizações Odebrecht,
especialmente na ' formação e capacitação de jovens e adolescentes. Que
investimento pode ser feito neste sentido em nosso município e na região, de
forma a compensar os impactos negativos gerados pelo empreendimento e que
venha a possibilitar melhores perspectivas de vida ao povo da região? Como
exemplo: a construção de umaescola agrícola com preferência para os filhos dos
moradores diretamente atingidos.
Da Sra. Maria de Lourdes Souza: 1) As associações Comunitárias do Bairro
Saudade e Barro Preto, regiões atingidas, reivindicam participar de todas as



•

EM BRANCO



J

J

&

Kutftíco
etapas do remanejamento, desde a escolha do local, detWÇuTj dus padiües' das
novas moradias, até o remanejamento final, juntamente com a Prefeitura
Municipal. Desde já, podemos contar com esta ação de cidadania? Qual a
interferência sismológica que a construção da barragem trará para Salto? E
possível exemplificar se haverá abalos na estrutura das edificações,
principalmente na época das cheias?
Do Sr.Carlos Igçder: 1) A região a ser inundada na sede do município é dotada
de toda infra-estrutura básica. Como será feita a indenização ou compensação ao
município por essas benfeitorias que serão inundadas, no caso da rede de água,
esgoto, rede elétrica e calçamento? 2) Existem pessoas na área que vivem em
terrenos ou casas de terceiros e que, a não ser pela construção da barragem,
permaneceriam com esta situação garantida. Como será tratado o caso destas
famílias, pois elas ficarão desabrigadas, já que o proprietário do terreno é que
será indenizado?

Do Sr. Márcio Aluízio - Pecuarista: 1) Preocupa-se como será a travessia do gado
após o enchimento do lago e a melhoria do acesso para os caminhões que
transportam o mesmo com a reformulação das estradas e construção de uma
ponte de acesso. 2) Como seriam pagas as desapropriações rurais? 3) Como seria
feita a barragem dedecantação proposta noCórrego dos Lava Pés bem como sua
canalização que é uma reivindicação da cidadea muito tempo?
Com o término das perguntas o Eng.0 Sérgio Leãocomentou:
L As questões da saúde e saneamento serão tratadas a partir da retirada dos

esgotos e em Programas preventivos para evitar a proliferação de vetores de
doenças. Ainda referente à saúde, está previsto o Programa de Comunicação
Social que aborda temas de saúde e meio ambiente de interesse da
comunidade e o Programa de acompanhamento de saúde aplicado às pessoas
empregadas nas obras do empreendimento.

IL O tratamento dos esgotos deverá ser feito em em lagoa de estabilização cuja
manutenção e tratamento é de forma simples e eficaz, tanto do ponto de vista
físico-químico como biológico. O sistema não é uma simples barragem de
decantação.

LLLA questão da areia de áreas a ser inundadas será tratada com a definição de
nova área de mineração a ser identificada com a comunidade. Desde já vê-se
que anova área de mineração estará próxima ao local de extração atual.

IV.A reivindicação dá empresa adquirir uma área equivalente à área inundada a
ser explorada! em programa de irrigação sob forma de cooperativa será
encaminhada à FEAM. Ela não foi considerada neste momento por haver
preocupação maior com a possível relocação das pessoas mantendo-se,
quando possível, as suas atividades originais.

V.As questões do Monitoramento Limnológico e da divulgação dos dados
devem fazer parte tanto do Programa de Monitoramento bem como do
Programa de Comunicação Social.

VLAs medidas para enriquecimento de peixes e aumento da fonte de renda
serão consideradas dentro de várias alternativas para as propostas de
peixamento do futuro lago.
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VLLA questão do preço da energia elétrica para os usTJaTtüS nus inumcpios
afetados não é determinado pela empresa geradora e sim resultado do que é
praticado no mercado. Vai ocorrer aumento da confiabilidade da distribuição
da energia na região sul da Bahia em função da implantação da usina.

VLTLA questão das famílias dependentes da pesca foi abordado no RIMA para o
qual se fez uma identificação do número de pessoas ligadas a essa atividade.
Em fase posterior do projeto será feito o cadastramento com o trabalho de

—* campo identificando quantas famílias dependem e o grau de dependência da
pesca. Foi salientado que o programa de compensação não é, geralmente, um
programa de pagamento em moeda. Preferencialmente, é um programa que
oferece novas formas de ocupação para as pessoas, por exemplo, em obras, em
recuperação de matas ciliares, em proteção das áreas do reservatório ou
mesmo em pesca sob novas condições.

LX.À área urbana no entorno do reservatório será tratada para oferecer
oportunidades de lazer e educação ambiental, oferecendo uma alternativa de
compensação para a inundação das áreas no perímetro urbano de Salto da
Divisa.

X. A aplicação de benefícios financeiros para o município está regulada por lei e
depende de aplicação da tarifa à produção de energia. Ainda não se dispõe
desse valor aplicado a Salto da Divisa.

XLQuanto ao uso da mão de obra local será sempre priorizado, especialmente
nas obras dentro de Salto da Divisa.

XLLO monitoramento de peixes no futuro reservatório será feito com vistas ao
atendimento das necessidades regionais, especialmente daqueles que
dependem dessa atividade.

XULA questão da remoção da vegeteção em percentual de 50% na área do
reservatório visa não causar problemas de qualidade de águas. Este número é
estimado e deverá ser definido mais precisamente por ocasião da implantação
do projeto. Comentou o Biol. Paulo Mário que remanescentes de vegetação
podem inclusive servir como locais de refúgio e alimentação dos peixes.

XIV.A questão dos pecuaristas e as travessias de jusante foram consideradas com
a possível colocação de balsas, à semelhança do que é feito hoje em vários
pontos do rio.

XV.A informação sobre a presença de leischimaniose foi solicitada ao
representante do IMA para ser integrada aos elementos de acompanhamento
do Programa de Saúde Pública durante a implantação e operação do
empreendimento.!

XVLO nível do reservatório nos municípios foi apresentado como sendo o valor
da cota 110, devendo atingir em seu limite de montante a área da balsa de
travessia do rio na estrada que vai a Itarantim. Não se prevê interferência com
o funcionamento dessa balsa.

XVLLO risco do lençol freático para as casas no entorno do reservatório foi
tratado' com a proposta de implantação de uma faixa de segurança e do
programa de monitoramento do nível piezométrico. As casas remanescentes
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deverão estarem área de segurança, de forma a não se -afetodao pcla-eievàçào
do lençol freático.

XVILLA questão da ponte e da perda do ponto turístico. A construção da ponte
sobre o rio Jequitinhonha para favorecer o turismo em Salto da Divisa não foi
proposta no EIA/RIMA, mas será levada como reivindicação de parte da
comunidade. Foi ressaltado que a ênfase das medidas compensatórias
propostas esteve na disponibilização de uma nova área urbana de lazer e de
paisagismo na margem do futuro reservatório, beneficiando diretamente a
população do município.

XLX.A reconstituição das matas ciliares, a proteção das encostas do Córrego do
Lava Pés e a contenção de processos erosivos nas margens do reservatório
serão necessários para a qualidade das águas, segurança das construções
próximas e maior vida útil do reservatório. Estão previstas soluções
ambientais e de engenharia para tratamento do assunto.

XX.Os programas de monitoramento de saúde, de qualidade de água, de
comunicação social irão atuar preventivamente e deverão buscar o apoio dos
órgãos municipais e federais de saúde. As ações serão, prioritariamente,
preventivas.

^ XXI.A questão das Associações de Moradores referente ao Salão Comunitário.
Como equipamento urbano de uso da comunidade deverá ser igualmente

**^ reiocado para nova área junto moradores.
XXILQuanto os usos da água no reservatório. Esses não deverão ser afetados,

"5 pois a principal alteração da qualidade das águas deverá ser a redução do
j+ transporte desedimentos que se depositarão aolongo do reservatório.

XXILLA questão dos programas de formação de jovens da Odebrecht é uma
-A "~ possibilidade, embora tais programas sejam conduzidos pela Fundação Emílio

Odebrecht, que tem atuação independente da Construtora. Ressaltou-se,
"3 ainda, o estágio atual dos estudos, antes da licitação, não havendo, portanto,
_^ definição quanto àempresa responsável pelo empreendimento.

XXIV.Quanto a participação comunitária no projeto de relocação e de
-2 implantação das medidas de mitigação em Salto da Divisa. Está previste e

será necessária em todo o período de implantação do mesmo.
XXV.A questão da interferência sismológica. Os estudos prevêem um programa

para este assunto, embora não se anteveja maiores riscos para a cidade de
Salto da Divisa, localizada na extremidade de montante do futuro

-^ reservatório.
XXVLA indenização de casas de terceiros será feita aos proprietários. Contudo,

"3 serão asseguradas condições para que os atuais moradores, não proprietários,
^ tenham também'' condições de ser retocados para moradias de suas

propriedades.1

Como última faseida reunião foi dada a palavra aoSr. Prefeito deSalto da Divisa
^ para finalização dos trabalhos. OPrefeito elogiou o trabalho tanto da empresa, a

participação da comunidade, e em especial do grupo que analisou o RIMA e
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formulou as perguntas. Agradeceu também a Presidente do clube por ceder o
locai para esta reunião.
O Eng.0 Sérgio Leão encerrou a reunião agradecendo a todos e explicou que
todas as perguntas serão enviadas à FEAM juntamente com um relatório síntese
e cópias dos livros de assinatura.
Salto da Divisa, 08 de julho de 1997.

Eng.0 SérgioFrança Leão
Empresas Petroquímicas do Brasil
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REUNIÃO REALIZADA EM SALTO DJjDIVl&filiff DIA 2X00/99

1. APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo a apresentação das respostas a 62 dos 68

questionamentos feitos pela comunidade de Salto da Divisa/MG (transcritos em sua

forma original), em reunião pública realizada no dia 27 de fevereiro de 1999 nessa

cidade, a respeito do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi.

A comunidade esteve representada pela Comissão dos Atingidos, Grupo de Apoio e

Defesa dos Direitos Humanos, Associação dos Moradores do Bairro Saudade,

Associação dos Moradores do Bairro Barro Preto, Movimento de Cultura Popular

Saltense e Associação Comunitária de Comunicação.

O Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi consiste em uma usina de geração de

energia elétrica com capacidade de 450 MW, no rio Jequitinhonha, devendo seu

reservatório atingir 5.780 hectares nos municípios de Itapebi, Itagimirime Itarantim na

Bahia e Salto da Divisa, em Minas Gerais.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA é a detentora da

concessão para exploração do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, tendo sido a

vencedora do leilão promovido pelo Governo Federal, em 09 de dezembro de 1998.

Para a implantação da usina de Itapebi, a COELBA criou uma empresa denominada

ITAPEBI Geração de Energia SA, que vai administrar as obras e as ações

ambientais relacionadas.

REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE X CONSIDERAÇÕES DA "ITAPEBI"

As 6 questões que contemplam as manifestações dos moradores rurais de Carreira

Comprida, Córrego do Italiano, Porto do Meio e Pedreira, moradores urbanos das

ruas Beira Rio, Beira Mar e do Tombo, além das considerações sobre as atividades

desenvolvidas por pescadores, extrativistas de pedra e areia e a população que

realiza lavadas no rio Jequitinhonha, serão objeto de negociação com a ITAPEBI e

estão sendo contempladas nos Programas Ambientais do empreendimento. Estes

programas estão em fase final de elaboração e serão encaminhados ao IBAMA e à

comunidade dos municípiosenvolvidos, tão logo estejam concluídos.

UHE ITAPEBI- QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DE SALTO DA DIVISA 2/38
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3.

REUNIÃO REAUZADA EM SALTO DA DIVISA NO DIA 27/02/99

QUESTIONAMENTOS DA REUNIÃO PUBLICA AOS EMPREENDEDORES

ÇPerguntas-Propostas à Reunião Pública referente ao Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi

no rioJequitinhonha, aos empreendedores")

a) Lençol Freático

—

Rubrica

1) Uma vez que o comportamento do lençol, após o enchimento da barragem não

foi determinado de maneira precisa, as moradias, áreas e benfeitorias que

venham a ser identificadas como suscetíveis de alteração pelo programa de

monitoramento do nível piezométrico; terão o mesmo tratamento das áreas

afetadas pelo reservatório em termos de indenização e demais compensações?

As áreas que sofrerão elevação do lençol freático após a formação do lago já foram

identificadas com precisão. Seus usuários ou moradores já estão incluídos no

conjunto de pessoas consideradas diretamente atingidas pela formação do

reservatório e terão o mesmo tratamento dado aos demais.

O Programa de Monitoramento do Nível Piezométrico foi elaborado para acompanhar

a elevação do lençolnas áreas ribeirinhas do futuro lago, como mostra a Figura 1.

Rio

Jequitinhonha

Casas Afetadas

NAi = Nível do Lençol na situação atual
NA2 = Nível do Lençol com a implantação do reservatório

Figura 1-Variação do Nível do LençolFreático

UHE ITAPEBI- QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DE SALTO DA DIVISA 3/38



31 yiM nu



ITAPEBI
REUNIÃO REALIZADA EM SALTO DA DIVISA NO DIA 27/02/99

b) Margens do Reservatório

\!Asi
2) Como será feita a reconstituição das matas ciliares do reservatório?

Hubrle'

A reconstituição da mata ciliar do reservatório será feita respeitando os seguintes

conceitos:

- serão utilizadas espécies características da região;

- será implantado um viveiro de espera, que irá adquirir mudas de produtores locais;

- o plantio e o acompanhamento do reflorestamento serão executados por mão-de-

obra local.

- obedecer-se-á ao modelo de recomposição de florestas através da sucessão

ecológica, modelo que vem tendo sucesso em vários outros locais do País.

A sucessão ecológica é um processo natural que ocorre, por exemplo, quando uma

região sofre algum tipo de alteração em suas características. A partir deste momento

iniciam-se mudanças graduais na cobertura., vegetal. Ao longo deste processo,

espécies de plantas e animais começam á colonizar a área alterada e,

progressivamente, criam novas condições ambientais.

Tais condições irão favorecer a introdução de outros grupos da fauna e da flora. Este

processo continua até um momento em que não ocorrem mais mudanças. Na área

em estudo, tal momento é representado pelas matas que outrora cobriam a bacia do

rio Jequitinhonha.

As matas tendem a permanecer na área onde se deu o processo de sucessão

ecológica, visto estarem em equilíbrio com as condições climáticas locais.

Quando realizamos um programa de reflorestamento, estamos acelerando um

processo natural, objetivando produzir, em um menor intervalo de tempo, conjuntos

naturais estáveis e que, por sua complexidade e funcionamento, contribuem não

apenas com a melhoria da paisagem local como geram condições que favorecem a

fauna e mesma algumas atividades extrativistas, como por exemplo a de plantio de

cacau.

UHErTAPEBI-QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DE SALTODA DIVISA 438
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2.1) Como será feito o controle de processos erosivos às margens do reservatório e

seus afluentes?

A princípio, espera-se que a recomposição da vegetação das margens do

reservatório controle plenamente seus processos erosivos.

As margens do reservatório serão continuamente observadas, assim como a

presença de material sólido nas águas do lago será periodicamente medida,

apontando processos mais graves de erosão. O controle dos processos erosivos

deverá ser realizado principalmente pela recomposição da vegetação das margens

do reservatório, prevendo-se também a utilização de outros tipos de proteção que se

mostrem mais apropriados para cada situação (Figura 2).

Figura 2 - Processos Erosivos e Recomposição Vegetal

Zonas de maior

declive e solos

erodíveis

2.2) Por se tratar de atividade de médio prazo, será dado prioridade à contratação

de mão de obra, serviços e insumos locais nas atividades do Programa de

Proteção das Margens do Reservatório e Recuperação de Áreas Degradadas,

desde a produção de mudas até a manutenção das áreas de proteção

ambiental?

Será dada prioridade à contratação de mão de obra local, podendo vir a ser utilizado

Cadastros de Mão de Obra dos municípios atingidos.

UHE ITAPEBI- QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DE SALTO DA DIVISA 508
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3) Qual o tratamento a ser dado a área do reservatório que fica na área urbana?

Esta área terá infra-estrutura para ser utilizada pela população em atividade de

lazer e educação ambiental?

O tratamento a ser dado pode ser resumidamente indicado como se segue:

áreas de lazer;

- relocação de toda população urbana cujas casas foram atingidas, garantindo a

essas pessoas moradias em situação igual ou superior a que elas desfrutam;

- adequação da infra-estrutura urbana, drenagem, águas e esgotos desta região

marginal da cidade de Salto da Divisa atingida, inclusive canalização do córrego

Lava-Pés;

- construção de um interceptar de esgotos na região da Av. Beira-Rio de forma a

evitar definitivamente o esgoto a céu aberto, hoje existente na cidade;

- ligação do interceptar e construção da lagoa de estabilização para tratamento dos

esgotos de parte da cidade atingida evitando situações inadequadas de saúde

pública.
.' .. • >

O detalhamento destas propostas está sendo feito simultaneamente com a

elaboração do Projeto Básico Ambiental - PBA.

c) Qualidade da Água

4) Como será feita a divulgação dos resultados do programa de Monitoramento

limnológico e da Qualidade da Água para as comunidades envolvidas?

Os resultados desse programa de monitoramento serão divulgados principalmente de

duas maneiras distintas, acompanhados de comentários interpretativos:

• por relatórios técnicos a serem encaminhados ao IBAMA;

• esses mesmos relatórios também serão enviados às prefeituras dos municípios

de Itapebi, Itarantim, Itagimirim e Salto da Divisa.

UHErrAPEBI- QUESTIONAMENTOS DACOMUNIDADE DESALTO DADIVISA «Õf
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5J Quais as medidas a serem adotadas pelo empreendedor para o enriquecimento

da comunidade de peixes no reservatório, a fim de proporcionar fonte de renda

aos pescadores que atualmente dependem desta atividade?

A ITAPEBI irá selecionar e introduzir espécies de peixes no reservatório. A

comunidade poderá participar na escolha da qualidade de peixes, mas deverão ser

respeitadas as condições de equilíbrio ecológico do rio e do reservatório. Isto

significa que, os pescadores poderão sugerir um tipo de pescado que não seja

recomendado para o local, e isto deverá ser debatido junto a comunidade para

esclarecimentos e sugestões, e justificado no caso da não adoção desta sugestão.

A ITAPEBI irá também contribuir para o reflorestamento de algumas áreas marginais,

o que ampliará a oferta de alimento para algumas espécies de peixes, enriquecendo

o sistema como um todo.

d) Mineração

6) Existem hoje em Salto da Divisa, várias famílias que tiram seu sustento da

extração de areia e pedras à margem^c/o Jequitinhonha, de forma artesanal e

que podem ter suas áreas de exploração atingidas pelo reservatório. Um

programa de Capacitação e Treinamento destes trabalhadores com apoio à

compra de equipamentos que aumentem a produtividade, desenvolvido pelo

empreendedor, possibilitaria o fornecimento de parte destes materiais (areia,

brita e pedra) para as obras da barragem, pelo menos àquelas a serem feitas no

município. O que está sendo previsto neste sentido?

Aqueles que se dedicam à extração de pedra poderão continuar seus trabalhos até a

época do enchimento do lago, prevista para daqui a 3 anos, quando ocorrerá a

interrupção dessa atividade na área atingida (Figura 3).

í
NA*^

•NArf».

Figura 3 - Extração de pedra às margens do rio Jequitinhonha
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A ITAPEBI compromete-se a localizar e licenciar outra jazida, de volume no mínimo

igual à presente, para que esses trabalhadores não sofram qualquer descontinuidade

em suas ocupações.

Da mesma forma, os trabalhadores que se ocupam com a extração de areia não

sofrerão com o empreendimento.

Pelo contrário, terão maior demanda para seu produto durante a realização das obras

em Salto da Divisa. Quando o lago for formado, as pessoas que retiram areia vão

dispor de mais áreas com depósitos de areia, já que o rio correrá mais devagar perto

das margens, facilitando a criação de novos bancos desse material (Figura 4).

Extração de Areia
após o enchimento
do reservatório

Balsa e Captação de
Água da COPASA

™/*rcserwuório

NA™

Figura 4 - Perfil do reservatório
Extração de areia

Salto

Extração de Areia
antes do enchimento

do reservatório

''°-—-*\_

Deve-se ainda observar que a atual exploração de areia e pedra em Salto da Divisa

não dispõe das licenças ambientais e de lavra exigidas pela legislação em vigor.

A ITAPEBI compromete-se a contribuir para que essa situação seja regularizada,

realizando processo de licenciamento ambiental para ambas as atividades.
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Dessa forma, a implantação da usina irá:

• aumentar a demanda por areia e pedra em Salto da Divisa, e

• viabilizar tecnicamente a exploração desses bens, de acordo com a legislação em

vigor, evitando enormes transtornos àqueles que delas tiram sustento.

e) Peixes

7) Ao contrário do que foi relatado no RIMA, existem em nosso município muitas

famílias que dependem da pesca para a sua sobrevivência. Durante as fases de

enchimento e operação do reservatório haverá, com certeza grande

interferência nesta atividade. Como será feita a indenização destas famílias?

Quais as medidas a serem adotadas para restabelecimento e enriquecimento

da pesca no reservatório? Os pescadores vão receber treinamento e recursos

para exercer suas atividades nas novas condições, uma vez que, as espécies

de peixe e portanto as técnicas de pesca devem mudar totalmente?

O melhor conhecimento da ITAPEBI a respeito da região, bem como o efetivo

diálogo com sua população, permitiu que se identificassem ali pescadores
cadastrados.

A experiência desses pescadores será de grande importância para a implantação

harmônica da usina, contribuindo para o sucesso das atividades da ITAPEBI quanto

ao controle da fauna de peixesdo reservatório e da qualidadeda água.

Quanto à indenização das famílias dependentes da pesca, o assunto será objeto de
negociação entre pescadores e a ITAPEBI.

Conforme respondido na pergunta 5, a ITAPEBI vai introduzir peixes no reservatório.

Em relação às técnicas de pesca, estas não deverão ser modificadas totalmente. A

quantidade e a qualidade de peixes, e o seu comportamento estão sendo estudadas

pelo Programa de Monitoramento da Ictiofauna. As alterações identificadas serão

discutidas com os pescadoresda região e as alternativas serão propostas de acordo

com a experiência local e as questões relacionadas ao equilíbrio do rio e do

reservatório.

UHE rrAPEBI- QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DESALTO DA DIVISA 9/38



EM BRANCO



ITAPEBI

^•-MZ~^
Proc.3^3- MV

-*?h
«ubrle*

. i

REUNIÃO REALIZADA EM SALTO DA DIVISA NO DIA 27/02/99

A ITAPEBI irá contratar e treinar pescadores para as seguintes atividades:

• coleta de peixes para o programa de monitoramento;

• trabalhos ligados à introdução de peixes no reservatório.

Além disso, a ITAPEBI irá:

• treinar os pescadores para captura dos peixes;

• integrar os pescadores nos processos que irão contribuir para a melhor qualidade

ambiental da região.

8) Estão presentes neste trecho do rio várias espécies de camarões, com

destaque para o pitu, de grande valor econômico, e peixes nobres como

Robalo. O que será feita para a preservação destas espécies? Haverá escada

de peixes na barragem?
••••'. i

A construção de barragem funcionará como um bloqueio a todas as espécies de

camarões e peixes que dependem do ambiente marinho para reprodução.

Sua elevada altura, por outro lado, impediria o sucesso de uma escada de peixes

eventualmente ali construída.

Dessa forma, pitus e robalos estarão limitados ao trecho do rio a jusante da

barragem.

Do ponto de vista da preservação dessas espécies, não há dúvida de que a usina de

ITAPEBI não as ameaça, por serem espécies de ampla distribuição na região e no

País.

A ITAPEBI desenvolverá projetos de introdução de peixes no reservatório, como já

comentado nas perguntas 5 e 7.
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9) O Programa de Monitoramento e Conservação da Comunidade de Peixes prevê

apenas "analisara viabilidade da realização de futuras introduções de espécies

no reservatório de Itapebi", o que não atende aos anseios da comunidade ,

especialmente das pescadores que podem ter sua fonte de sustento destruída.

Para evitar isso a comunidade indaga e reivindica a Criação de uma Estação de

Piscicultura e Áreas para Criação de Peixes em Cativeiro, implantada pelo

empreendedor e operada pelos próprios pescadores após serem devidamente

treinados.

A criação de peixes tropicais em cativeiro é complexa, exigindo mão-de-obra muito

especializada. Não são raros os exemplos de estações abandonadas por

dificuldades de operação.

Nos estudos ambientais foi proposto para o reservatório a aquisição de peixes em

estações já em operação, como as da CODEVASF, CEMIG, FURNAS ou na

DESENVALE em Pedra do Cavalo, no sentido de conseguir um aumento da

população de peixes no futuro reservatório.

Essa tarefa, mesmo não sendo simples, tem chance de sucesso e dela deveriam

participar pescadores locais devidamente treinados.

No entanto, está sendo estudada e dimensionada uma estação e um projeto de

criação de peixes em cativeiro para atender a esta expectativa da população.

A estação de piscicultura será implantada com o objetivo de:

•

- Contribuir para o manejo do reservatório - por essa ação entende-se que serão

criados peixes nativos da região que, introduzidos em momentos adequados,

contribuirão para manter o ambiente do reservatório mais equilibrado, contribuindo,

dentre outros aspectos, para a pesca local.

- Aumentar os estoques pesqueiros de espécies cuja captura já se dá atualmente -

a criação de um lago implica na redução da população de algumas espécies, como

por exemplo, do curimbatá, do surubim e de alguns piaus. Tendo em vista que

muitas destas espécies são atualmente pescadas, a estação de piscicultura se

ocupará em manter estoques que, quando introduzidos no reservatório, ampliarão

gradualmente as populações remanescentes. Neste sentido, a estação permitirá
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que a pesca continue a ser praticada no reservatório e no rio dentro de moldes

similares ao atualmente realizado.

- A estação poderá ainda gerar uma renda local, mediante a comercialização de

alevinos e juvenis, suprindo uma carência local.

- Sua implantação facilitará ainda o estabelecimento de atividade de piscicultura por

moradores locais, que poderão adquirir, a um custo baixo, alevinos de espécies

nobres, podendo criá-los e reproduzi-los nos açudes da região.

f) Unidade de Conservação

10) Como compensação pelas perdas de ricos sistemas ecológicos localizados às

margens do rio e devido à ausência de unidades de conservação em nosso

município, solicitamos a criação de uma Unidade de Conservação em Salto da

Divisa com estrutura para pesquisa, educação ambiental, produção de mudas

nativas, reintroduçào de animais capturados e assistência técnica para
kit *ê •''•' •

recuperação de áreas degradadas.'

A criação de unidades de conservação mostra-se como um processo de negociação

entre o empreendedor, os órgãos ambientais e a comunidade das regiões atingidas.

De um modo geral, a escolha destas áreas está relacionada com a existência de

remanescentes de florestas e de locais com algum interesse de preservação e

capacidade de suporte para a fauna. No entanto, a determinação do destino dos

recursos relativos a compensação por perdas ambientais é de competência final dos

órgãos ambientais envolvidos no licenciamento ambiental, segundo a resolução

CONAMA 2/96.

g) Comunicação

11) Quais os setores da comunidade que farão parte do Programa de Comunicação

Ambiental como interlocutores?

O Programa de Comunicação Social está aberto a participação de todos os agentes

interessados na implantação do empreendimento e que estejam relacionados com

ele.

UHE rTAPEBI- QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DE SALTO DA DMSA 12/38





ITAPEBI

Fls. U($
Proc33£_ cA<|-

-25
| Rubrlc/

REUNIÃOREALIZADA EM SALTO DA DIVISA NO DIA 27/02X9

h) Remanejamento

12) Como será feita a indenização e o remanejamento das pessoas atingidas na

área urbana e rural?

As indenizações das áreas rurais serão feitas em três etapas.

1a Etapa - Pesquisa Sócio-Econômica e Levantamento das propriedades

Nesta etapa será realizada uma pesquisa e levantamento de cada propriedade a ser

inundada. Esse levantamento, a ser realizado antes do enchimento do lago,

registrará todas as benfeitorias nelas existentes.

2a Etapa - Cadastro e Avaliação

Depois da realização do levantamento, será feito um cadastro com identificação dos

proprietários e a situação legal de cada uma das propriedades, serão feitas as

avaliações de custo de reposição dos benefícios. Essa avaliação é feita de acordo

com legislação específica, em especial as normas da ABNT (Associação Brasileira

de Normas Técnicas).

Além da avaliação das benfeitorias, é feita a das terras, baseada em pesquisa de

mercado regional.

3a Etapa - Negociação

Feitas as avaliações de custo das benfeitorias e terras, tem início o processo de

negociação entre a ITAPEBI e os proprietários afetados.

Nesse processo, a ITAPEBI associará sua ação à idéia de que as indenizações

deverão garantir a recomposição dos bens e meios de vida de todos os afetados.

Em relação às áreas urbanas, as propriedades serão remanejadas, conforme

apresentado na pergunta 16.

O levantamento sócio-econômico está sendo realizado com o apoio da comunidade

de Salto da Divisa e a ela será repassado este resultado.
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13) A região a ser inundada na sede do município é dotada de toda a infra-estrutura

básica. Como será feita a indenização ou compensação ao município por essas

benfeitorias que serão inundadas? (rede de água e esgoto, rede elétrica,

calçamento, etc).

A área a ser afetada será integralmente remanejada para uma nova área disporá de

toda infra-estrutura básica, ou seja, água, luz, esgoto, calçamento, etc.

Será contemplada no Projeto Básico Ambiental uma proposta para a área a ser

remanejada, para que seja discutida com a comunidade, incorporando-se suas

sugestões e reivindicações.

14) Existem pessoas na área a ser atingida que vivem em terrenos ou casas de

terceiros e que, a não ser pela construção da barragem, permaneceriam com

esta situação garantida. Como será tratado o caso destas famílias, elas ficarão

desabrigadas, já que o proprietário do terreno é que será indenizado?

Essas questões são abordadas na pergunta de número 16.

15) A Associação Comunitária do Bairro Saudade e Bairro Barro Preto, regiões

atingidas, exigem participar de todas as etapas do remanejamento, desde a

escolha do local, definição dos padrões das novas moradias, até o

remanejamento final, juntamente com Prefeitura Municipal. Desde já, podemos

contar com esta ação de cidadania?

Sim. A ITAPEBI compromete-se a criar todas as condições de participação não só da

Associação Comunitária do Bairro Saudade, e Barro Preto mas também de todos os

demais diretamente atingidos em todas as etapas do remanejamento.

Espera, também, a ITAPEBI ter facilitada sua ação para poder esclarecer

diretamente a todos os membros da comunidade quanto as suas dúvidas sobre o

empreendimento e os impactos e benefícios por ele gerados.

As ações da ITAPEBI nesse campo serão sempre comunicadas e discutidas com a

comunidade diretamente atingida, e seus resultados serão amplamente divulgados.
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16) Como será feita a compensação ou indenização às pessoas que terão as suas

condições de vida inviabilizadas pelo empreendimento, nas áreas rural e

urbana, inclusive as que não são proprietárias das terras e benfeitorias

afetadas? Como serão definidas e garantidas as alternativas para a geração de

renda a estas pessoas, para que não haja prejuízo à coletividade? Já foi feito o

cadastramento de todas as pessoas que serão direta ou indiretamente

atingidas?

Todas as pessoas cujas habitações ou meios de sustento venham a ser diretamente

afetadas pelo empreendimento serão compensadas pela ITAPEBI de forma a que

possam reconstituí-las plenamente.

As terras atingidas dos fazendeiros serão indenizadas a preços de mercado.

Os moradores da área urbana de Salto da Divisa, diretamente atingidos, proprietários

ou não, serão reassentados e receberão habitações, devidamente escrituradas,

equivalentes em área às suas atuais moradias.

Os moradores das localidades rurais, diretamente atingidos, proprietários ou não,

serão reassentados em terras escrituradas, com potencial produtivo equivalente ao

atual, onde disporão de habitações equivalentes.

As benfeitorias presentes nas áreas rurais, que não possam ser retocadas, serão

devidamente indenizadas, em comum acordo com seus proprietários.

Todos serão auxiliados nas mudanças de seus utensílios domésticos e de produção.

O processo de seleção de áreas, tanto rurais quanto urbanas, para reassentamento

contará com a participação dos interessados.

Essa participação poderá acontecer pela apresentação e discussão das propostas da

ITAPEBI em reuniões a serem agendadas.
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17) Os moradores das ruas atingidas em Salto da DMsa, estão organizados em 02

(duas) Associações de Moradores que desenvolvem um série de atividades de

promoção social como: cursos, palestras, treinamentos, confecções de roupa,

artesanato, etc. de grande importância à comunidade. Estas atividades são

realizadas no Salão Comunitário, construído pelos próprios moradores e ajuda

de outras entidades, o qual não será atingido pelas águas, porém, deverá ficar

distante do local das novas residências. Está previsto a construção de um novo

Salão Comunitário para atender as necessidades dessas pessoas?

Sim, a ITAPEBI construirá um novo Salão Comunitário.

i) Saúde

18) Por ser Salto da Divisa, o município que será mais diretamente afetado em

termos do aumento de doenças ligadas às águas da represa e considerando as

precárias condições de saneamento, e mesmo de atendimento médico à

população, que ações concretas, o empreendedor pretende tomar para evitar a

degradação do estado de saúde'db' povo do município, inclusive da área rural,
que tem nas águas do rio sua única fonte de abastecimento? Qual a garantia de

que a estrutura de saúde existente será adequadamente reequipada para

atenderá nova demanda?

A área afetada próximo a Salto da Divisa será devidamente saneada, evitando a

contaminação do reservatório e a formação de condições adequadas ou propícias à

propagação de doenças de veicuiação pelas águas, o que hoje já acontece na cidade

próximo ao Córrego Lava-Pés.

A ITAPEBI fará o saneamento da área marginal de Salto da Divisa afetada pelo

reservatório e dará tratamento aos esgotos destas partes da cidade.

A água do rio Jequitinhonha não será deteriorada pela implantação do

empreendimento. A água será acumulada apenas para que ocorra o enchimento do

lago. Feito isto, toda a água que chega ao reservatório passará pelas turbinas e o

excesso de água passará pelo vertedouro (exemplo: quando de cheias), promovendo

assim, a renovação e mistura das águas do lago.
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A Figura 5 mostra como será feito o balanço da água que chega e a que sai.

NAresERVATÓRIO

Lago

Salto da Divisa

Rio

Qm = Água norioque chega a montante acima dolago.
Qj = Água norioque saidabarragem.

Qm = Qj = Qe + Qt-

Qe = Excesso de água que passa pelo vertedouro.

Qr = Água que passa pela turbina.
NA = Nível do lago que não se altera.

TA = Tomada d'Água

Figura 5 - Balanço Hídrico

Procgí tSH
Rubrb

X

Vertedouro

(Excesso de
Áeua)

A população rural terá soluções de moradia adequada também no que tange a

saneamento (água e esgoto).

A execução do Programa de Saúde Pública prevê o estabelecimento de convênios

com instituições de reconhecida atuação no que diz respeito ao monitoramento de

doenças, como a Fundação Nacional de Saúde - FNS, e as Secretarias Estaduais de

Saúde de Minas Gerais e da Bahia.

A vigilância epidemiológica poderá identificar o surgimento de novos casos de

doenças. Esta vigilância poderá ser apoiada através de convênios com a ITAPEBI.

A infra-estrutura local poderá ser reforçada através de convênios com a prefeitura

municipal para repasse de materiais e equipamentos.
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19) Quais as ações de caráter preventivo e educativo que serão desenvolvidas pelo

empreendedor para evitar a ocorrência de doenças possíveis de acontecer ou

se agravar com a construção da barragem?

No que diz respeito a introdução ou agravamento de doenças a partir da construção

da barragem, podem ocorrer

• aumento de casos de doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que as

obras atraem gente de fora para participar da construção, gente essa composta

em sua maioria por homens adultos e solteiros que poderão buscar parceiras nas

localidades vizinhas ás obras;

• aumento de casos de acidentes com animais peçonhentos (cobras, aranhas,

escorpiões etc.) quando do enchimento do lago;

• aparecimento de doenças novas, trazidas pela população das obras, caso haja

facilidades de transmissão, como a presença de mosquitos, por exemplo.

Quanto ao aumento de doenças sexuaimente transmissíveis, situação que não
deverá ser sentida em Salto da Divisa, uma vez que o contingente de trabalhadores

estará vivendo a 8 km da cidade de Itapebi, serão tomadas as seguintes medidas:

• não será estimulado o transporte de pessoas alocadas às obras para Salto da

Divisa, a não ser para aqueles ali residentes;

• será feita ampla campanha de esclarecimento público, em todos os municípios

próximos às obras, quanto aos cuidados a serem tomados para que sejam

evitadas essas doenças;

• será feita uma campanha de esclarecimento aos trabalhadores no momento de

sua contratação para trabalhar no empreendimento;.

• serão distribuídos preservativos no canteiro de obras.

Quanto ao aumento de acidentes com animais peçonhentos durante o enchimento do

lago, serão tomadas as seguintes providências:
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• realização de campanha de esclarecimento público, especialmente nas escolas,

para que sejam evitadas as proximidades do rio durante o enchimento do lago;

• intensa campanha de captura de animais peçonhentos, durante todo o período de

enchimento do lago, especialmente nas áreas povoadas;

• fornecimento de soros específicos para cobras, aranhas e escorpiões, aos postos

de saúde locais;

• manutenção de equipes para atendimento de situações de emergência.

Quanto a doenças trazidas pela população atraída pelas obras, serão adotadas as

seguintes providências:

• realização de exames médicos, anteriores à admissão, em todos os

trabalhadores;

• vacinação de todos os trabalhadores.

• realização de exames médicos periódicos em todos os trabalhadores durante as

obras;

• encaminhamento médico de todos aqueles que se manifestarem portadores de

doenças transmissíveis.

20) Como será feita a adequação da atual estrutura de assistência à saúde para

atender ao aumento da demanda provocada não só pelos trabalhadores da

obra, mas pela própria população, que estará sujeita a novos riscos de

contágio provocado pela vinda de pessoas de outras regiões e por alterações

no meio ambiente?

O canteiro de obras será localizado bem próximo à sede do município de Itapebi.

No canteiro de obras serão instalados ambulatórios e serviços emergenciais. Casos

de maior gravidade serão encaminhados para Eunápolis ou ainda Itabuna, locais que

dispõem de serviços mais abrangentes de apoio ao diagnóstico e tratamento.
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Conforme mencionado anteriormente, serão efetuados exames médicos periódicos

nos trabalhadores contratados para trabalhar no empreendimento, sendo o exame

inicial realizado antes da contratação.

j) Infra-Estrutura

21) O município tem hoje parte de seus esgotos captados por Rede Coletora e

utiliza-se de córregos e do próprio rio, para seu escoamento, sem que isso

traga prejuízo à qualidade das águas do rio (RIMA). Com a construção da

barragem, este escoamento será impossível, o que pode trazer conseqüências

terríveis para toda a população. Que solução será adotada pelo empreendedor,

para possibilitar um adequado tratamento e escoamento dos esgotos da cidade

e das habitações rurais?

As águas do Jequitinhonha já passam por Salto da Divisa bem comprometidas, uma

vez que nelas estão presentes esgotos de várias outras cidades mineiras.

Os esgotos de Salto da Divisa são também lançados no Jequitinhonha, sem

tratamento.

Nos locais onde a formação do reservatório dificulta o escoamento desses esgotos, a

ITAPEBI construirá uma rede coletora e encaminhará seus efluentes para uma lagoa

de estabilização para tratamento.

Esse esforço, embora represente um investimento elevado, também não irá alterar

muito a qualidade das águas do Jequitinhonha como um todo, pois, como dito, elas já

chegam a Salto da Divisa comprometidas. Mas, certamente, a situação dos

habitantes dessa cidade que vivem nas proximidades de córregos, hoje utilizados

como valas negras, irá melhorar.
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k) Diversos

22) Qual o nível máximo do reservatório e seus limites no município? Como ficará

a situação do rio e afluentes em época de cheias após a construção da

barragem?

Após a construção da barragem, o rio permanecerá a maior parte do tempo na cota

110 m.

Em casos de cheias extremas essa cota poderá chegar a 113,0 m.

Todas as casas ou benfeitorias situadas abaixo da cota 113,0 m serão remanejadas.

inclusive aquelas afetadas pela elevação do nível d'agua no solo.

O lago, mesmo em situações de cheia, não afetará a cidade de Salto da Divisa.

23) Não há a pergunta 23 no documento enviado pela comunidade

24) O Rio Jequitinhonha é com certeza o maior patrimônio natural da região, e de

importância fundamental para a vida de todas as comunidades locais e não

pode ter seu uso restrito a geração de energia. Quais as propostas da empresa

para os seguintes usos do reservatório:

• Irrigação

• Pesca;

• Lazer,

• Transporte;

• Abastecimento doméstico;

• Turismo.

O rio Jequitinhonha continuará a ser o maior patrimônio natural da região.

A geração de energia será, com certeza, mais um dos benefícios proporcionados por

esse importante recurso e não irá inviabilizar os demais. Ao contrário, o

represamento das águas facilitará o uso do rio para o transporte, na medida em que

regularizará a vazão do rio durante todo o ano; ampliará seu uso para o turismo e o
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lazer, incrementará a pesca e poderá ser usada, de forma controlada e previamente

autorizada, para irrigação ou abastecimento.

25) Com a implantação da barragem haverá a inundação de 390 ha na área mais

nobre do município (margens do Rio). Como compensação à comunidade,

solicita-se que a empresa adquira uma área equivalente, próxima à sede do

município, que deverá ser dotada de equipamento de irrigação e assistência

técnica para exploração agrícola por cooperativa a ser formada por moradores

do município, com prioridade para aqueles que forem diretamente atingidos

pelo empreendimento. O empreendedor deverá colaborar na formação da

cooperativa.

A formação do lago irá atingir, no município de Salto da Divisa, três tipos de áreas:

áreas sem aptidão agrícola (pedras e taludes), áreas com pecuária e áreas com

agricultura de subsistência.

As áreas de pecuária correspondem às terras de grandes fazendeiros, cujas terras

atingidas pelo lago (pequena parte da propriedade) serão indenizadas e não haverá

descontinuidade em suas atividades.

As famílias que exercem agricultura de subsistência serão reassentadas, sendo

selecionada uma área que lhes garanta, peto menos, os mesmos meios de produção

de que desfrutam hoje.

A esses produtores serão garantidos:

• área compatível com a produção atual;

• construção de uma casa na nova área;

• indenização pelas benfeitorias existentes na atual propriedade;

• auxilio para mudança de móveis e utensílios;

• treinamento agrícola que os capacitem à nova situação;

• título de propriedade a todos os assentados;
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26) Qual o benefício para o município em termos da disponibilidade da energia com

a construção da barragem? Haverá redução nas tarifas de energia?

O benefício da ampliação da oferta de energia é regional e alcança todos os

municípios atingidos da mesma forma, melhorando a confiabilidade de todo o

sistema de distribuição de energia elétrica presente em seus territórios.

A questão de tarifa é de competência do Governo Federal. A compensação aos

municípios é feita conforme apresentado na pergunta de número 27.

27) Qual o valor estimado de recursos que serão repassados ao município com a

operação da usina? Quais os critérios de distribuição entre os municípios

atingidos?

O valor estimado de recursos que serão repassados a Salto da Divisa anualmente

está estimado, a preços de hoje, em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Os critérios para distribuição dos recursos entre os municípios atingidos estão

definidos na Lei n.° 8.001, de 13 de março de 1980.

28) Como será feita a priorização à contratação de serviços e mão de obra local,

em especial para as atividades a serem desenvolvidas em nosso município?

Qual a quantidade e qualificação do pessoal a ser contratado?

As obras de implantação da usina irão gerar 1.700 postos de trabalho direto, dos

quais aproximadamente 65% a ser ocupados por pessoal qualificado Durante o

desenvolvimento dos trabalhos a quantidade de pessoal qualificado irá variar, assim

como a especialização que se necessitará. De forma geral serão necessários

motoristas e operadores de equipamentos no estágio inicial dos trabalhos e a partir

do segundo ano de obra serão necessários carpinteiros, armadores, pedreiros,

soldadores e montadores.

È importante que se diga que a priorização da mão de obra local será feita

naturalmente, pois esta é a forma mais racional de mobilização de pessoal. A

implementação da contratação de pessoal será precedida da execução de um

cadastro local de mão de obra, qualificada ou não. Parte da mão de obra não

qualificada ingressará para ocupar postos menores. Entretanto, durante o transcorrer
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dos trabalhos serão realizados treinamentos para capacitação de mão de obra

naquelas funções mencionadas inicialmente, criando oportunidade para aqueles que

tiverem interesse em obter tais qualificações.

29) É amplamente divulgado na empresa as atividades sociais e culturais

desenvolvidas pelos organizações Odebrecht, especialmente na formação e

capacitação de jovens e adolescentes. Que investimento pode ser feito neste

sentido em nosso município e na região, de forma a compensar os impactos

negativos gerados pelo empreendimento e que venha a possibilitar melhores

perspectivas de vida ao povo da região? Como exemplo; a construção de uma

escola agrícola com preferência para os filhos dos moradores diretamente

atingidos.

As organizações Odebrecht não são mais detentoras da concessão para a

construção do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi; esta concessão pertence

atualmente a COELBA.

No entanto, poderão ser estudadas formas de convênios com empresas para

capacitação profissional em Salto da Divisa.

30) Que alterações poderão ser causadas a montante e a jusante da barragem pela

retenção de sedimentos e quais as soluções propostas?

A montante, o próprio reservatório irá reter parte dos sedimentos transportados pelo

rio, ficando depositada em áreas de remanso do lago. Com isto, será disponibilizada

uma maior quantidade de areia em Salto da Divisa que poderá ser comercializada,

contribuindo para a limpeza do lago.

A jusante da barragem, haverá menos quantidade de sedimentos na água, tornando-

a de melhor qualidade.

31) Por que foi definida a remoção de apenas 50% da vegetação na área a ser

inundada. Está garantida a qualidade da água com esta providência? O que

pode ocorrer e quais as soluções?

Já se conhece pelas fotos aéreas que o volume existente de massa vegetal é

pequeno, sendo que a maior parte da vegetação é constituída por pastagens e
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arbustos e a manutenção desta vegetação rasteira não deverá trazer alteração na

qualidade da água.

O detalhamento que está sendo elaborado da vegetação no reservatório definirá a

quantidade de vegetação, o tipo e o volume da mesma que deverá ser removida.

Dessa forma, a vegetação que permanecer na área a ser inundada não deverá

influenciar na qualidade da água do reservatório como um todo.

Por outro lado, a manutenção de vegetação na área inundada é fundamental para

criar ambientes para abrigo e alimentação de vários peixes, o que contribuirá para o

aumento da população local de pescado, com conseqüências sociais positivas.

A manutenção da qualidade atual da água está dada pela fato de que toda água que

chega ao lago passará pela usina para movimentação das turbinas, ou pelo

vertedouro. Assim, toda a água acima da Tomada d' Água será trocada

continuamente e é nesta região que estão localizadas as captações de água e

atividades de lazer e pesca, possibilitando' uma água da mesma qualidade que a

atual.

Dessa forma, a ITAPEBI irá:

• retirar a vegetação das áreas que favoreçam a formação de remansos e

• manter a vegetação onde sua presença não afete a qualidade das águas e ainda

ofereça boas condições de abrigo e reprodução de peixes.

32) Como e quando serão feitas as indenizações das áreas rurais?

Estas questões foram abordadas na pergunta de número 12.

33) Existem ao longo do trecho do rio, que será represado, uma série de portos e

pontos de travessia de pessoas, materiais e principalmente gado, fundamentais

para a economia da região. Qual a medida compensatória proposta para evitar

prejuízos aos produtores da região?

Os locais de travessia não sofrerão descontinuidade em nenhum momento.
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Serão instalados portos para balsas em locais de interesse da população ao longo do

reservatório, o que garantirá a contínua travessia de pessoas, materiais e gado, de

ambas as margens do Jequitinhonha.

34) É sabido que após a construção da barragem, as águas da mesma irá adentrar

o córrego Lava-pés até a ponte da Rua Geraldo Sebastião Pimenta (já na área

central da cidade). Assim sendo, a água irá invadir vários fundos de quintais.

Como ficará a situação destes moradores? Serão indenizados? Para

preocupação maior nossa; e em época de cheias, levando-se em conta que

quando elas já ocorrem naturalmente, já invadem não só os fundos de quintais

mas também algumas residências próximas ao córrego? O que vocês farão

quanto a isso? Já sabemos que ficará muito caro ecológico e financeiramente

falando tratar da água que se acumulará ao longo do córrego. O nosso

município é carente de recursos e não queremos ficar em situação pior após a

construção da barragem.

Como foi afirmado na resposta à questão de número 3, o córrego Lava-Pés será

devidamente drenado e saneado, isto é, terá capacidade suficiente para comportar

às águas pluviais e a influência do reservatório (nível do lago). Os esgotos

domésticos serão canalizados e conduzidos ao interceptar de efluentes na área

ribeirinha. Os moradores com quintais afetados também serão reassentados.

Desta forma, a situação ambiental da água acima referida ficará melhor que a atual.

As Figuras 6 e 7 mostram, de forma esquemática, como serão feitas a drenagem e

saneamento do córrego Lava-Pés.
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Figuras 6 e 7 - Novasituação doscórregos existentes na cidade
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35) Nós, moradores diretamente atingidos pelas águas da barragem, exigimos
que sejamos removidos às nossas novas moradias, antes da construção do
canteirode obras da hidrelétrica com todos os nossos direitos e reivindicações

devidamente atendidos.

A ITAPEBI compromete-se desde já a remover e reassentar a população atingida

antes do início do enchimento do reservatório.

"PERGUNTAS À AUDIÊNCIA PÚBLICA"

36) Por que justamente uma empresa de um grupo que foi denunciado por
degradação ambiental no extremo sul da Bahia está encarregada de construir a

barragem?

A detentora da concessão para construção da barragem é a COELBA - Companhia

de Eletricidade do Estado da Bahia. Assinj^tfídas as,ações de gestão ambiental do
aproveitamento estarão sob sua responsabilidade, cabendo aos órgãos ambientais

fiscalizar e verificar o cumprimento das mesmas.

37) (Verpàg. 07, parecer técnico 053/97) Tendo em vista o parecertécnico da FEAM
colocou que não houve caracterização das águas do rio; e, que mesmo a

implantação de interceptor de esgotos com lagoa para tratamento, bem como

limpeza de no máximo 50% da bacia de acumulação podem não ser suficiente

para garantia que as águas do reservatório tenha qualidade para outros usos

como consumo humano e irrigação; o que a empresa tem a nos apresentar

concretamente para a solução desta questão?

As águas do rio Jequitinhonha foram caracterizadas no "Plano Diretor de Recursos

Hídricos dos rios Pardo e Jequitinhonha", feitas petos governos da Bahia e Minas

Gerais. Foram incluídas na classe II segundo classificação do CONAMA.

Estas águas apresentam elevados índices de coliformes fecais (fezes) e precisam ser

tratadas para consumo humano.

Atualmente os efluentes domésticos da cidade de Salto da Divisa são lançados sem

tratamento no rio.
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Com a proposta de sanear a parte marginal da cidade, com a construção de uma

lagoa de estabilização já será de uma contribuição importante à qualidade da água

do rio Jequitinhonha.

Além disso a retirada da vegetação atenderá aos resultados dos programas de

limpeza do reservatório e do monitoramento limnológico e da qualidade da água, de

forma a garantir a qualidade do reservatório.

Ainda assim, já podemos indicar que não haverá prejuízo para a qualidade da água

com a operação do reservatório, conforme esclarecido na resposta à pergunta n.° 31.

38) Por quais motivos não consideraram as cachoeiras do Tombo da Fumaça como

patrimônio histórico-cuitural, uma vez que o item 4.13 do RIMA se diz objetivar

a proteção dos bens históricos e culturais, tombados ou não, mas que

representassem a memória da comunidade local?

Os estudos a respeito do patrimônio histórico-cuitural estiveram centrados na

observação das construções e edificações que o pudessem representar. Com

relação ao patrimônio natural, os tombos foram abordados enquanto sua indicação

como locais de referência da população ligados ao lazer e ao seu potencial turístico.

Porém, em relação ao turismo, este se caracteriza por ser uma atividade complexa,

da qual a paisagem é apenas uma parte, que deve ser complementada com pesada

infra-estrutura de transporte e serviços para funcionar a contenta, além de grande

esforço de divulgação.

Nesse aspecto, é preciso que se reconheça que Salto da Divisa disputa

investimentos em infra-estrutura turística, no sul da Bahia, com vários outros

municípios que também dispõem de significativas atrações paisagísticas e culturais.

A ITAPEBI, entretanto, acredita que a partir da construção da barragem o turismo e

principalmente o lazer, em Salto da Divisa, possam ser incrementados.

A formação de um lago, de 62 km2, em pleno semi-árido é, por si só, algo

significativo, representando um forte elemento de atração turística. A possibilidade de

que esse lago venha a ter sua população de peixes ampliada, reforça essa situação.
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Em Salto da Divisa, a ITAPEBI irá promover a reurbanização da Avenida Beira-Rio,

valorizando a área de contato da cidade com o Jequitinhonha.

Há ainda a perspectiva da divulgação nacional da região vinculada ao

empreendimento, uma vez que obrasde porte são amplamente noticiadas em TVs e
jornais de grande circulação, por representarem investimentos de importância para o

País.

Dessa forma, a ITAPEBI contribuirá com o turismo regional:

• criando um importante elemento de atuação turística;

• incentivando o desenvolvimento de serviços essenciais ao turismo;

• investindo em infra-estrutura urbanística e de lazer e

• motivando a divulgação regional nos meiqsúde. comunicação nacionais.

39; Por que a opção pela barragem de Itapebi e não pela do Salto da Divisa, a qual

segundo estudos do Ministério das Minas e Energia, geraria mais energia e o

custo seria menor?

Os Estudos de Inventário são contratados e aprovados pelo DNAEE, hoje substituído

pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O que define a ordenação ou hierarquia de implantação dos empreendimentos é a

análise custo/benefício dos mesmos. Isto é, são avaliados os benefícios energéticos

e sua valoração e os custos de implantação dos mesmos, incluídos aí os custos

ambientais.

A usina hidrelétrica que apresentar os maiores benefícios e menores custos deverá

ser implantada em primeiro lugar.

Por este motivo, optou-se por construir primeiro a UHE de Itapebi.
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Cabe ressaltar que a UHE de Salto da Divisa tem elevados custos ambientais,

inclusive afetando a sede de dois municípios, com um reservatório muito maior do

que o da UHE de Itapebi.

40) O Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, documento técnico, prevê que no

pico da obra teremos 2.200 (dois mile duzentos) empregos em toda a extensão
da obra, compreendendo de Itapebi a Salto da Divisa. Considerando tal

aproveitamento, qual a quantidade de empregos que verdadeiramente caberá a
Salto da Divisa nas diversas etapas da obra com as devidas quantidade e

qualificação?

Como já afirmado, a COELBA se compromete a preparar um cadastro de mão de

obraque possa ser utilizado quando da execução das obras em Salto da Divisa e na

construção da barragem.

O número de empregos depende da consulta deste cadastro em função das

necessidade de mão de obra do empreendimento.

41) É uma região que não é propriamente assísmica, com ocorrência de vários

sismos registrados, embora de baixa magnitude, justifica a implementação de

um Programa de Monitoramento Sismológico além de possibilidades de

ocorrerem abalos induzidos.

Como explicado no RIMA e na pergunta 42 (a seguir), está previsto um Programa de

Monitoramento Sismológico.

42) A cidade de Salto da Divisa deverá causar uma inundação de cerca de 2,0 ha no

local (indicado pela folha 20 - impacto n° 3 e n° 4 do Rima). Qual a interferência

sismológica que a construção da barragem trará para o Salto em época de

enchente?

É compreensível a expectativa da população com relação a sismos induzidos

(tremores) pela formação do lago. No entanto, a região onde se localiza o

empreendimento não está situada em zona sujeita a este tipo de fenômeno, istoé, a

área apresenta condições de fundação adequadas a formação do lago. Sendo assim,

não se esperam tremores pelo enchimento do reservatório na região, ou mesmo na
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região do Salto. No entanto, está previsto um Programa de monitoramento

sismológico para acompanhar o enchimento do lago.

43) Osmoradores da rua Tereza Cristina, qual a solução vãoser resolvidas.

Os atingidos da rua Tereza Cristina terão a mesma solução dos demais afetados
pelas águas da barragem, como exposto na pergunta número 35.

44) Seeupago aluguel eu também terei moradia como o dono da casa?

Sim. Esta pergunta já foi respondida na questão de número 16.

45) Será dada solução ambientalmente correta para os impactos ambientais que
serão provocados noscórregos Lava-Pés e outros existentes no município?

Ocórrego Lava-Pés e os demais córregos da área urbana diretamente afetados pelo
nível d água do reservatório terão tratamento adequado no que tange a sua

segurança e perigo de erosão, bem como no.que. tang.e ao saneamento ambiental do

mesmo e sua vizinhança.

Esta questão está atendida nas respostas às questões 13, 21 e 34.

46) Qual a área afetada no município de Itarantim? Quais os benefícios ou

prejuízos?

A área diretamente afetada soma 872 ha.

Os principais impactos negativos são:

Perda de áreas agrícolas; e

Relocação e remanejamento de população rural.

Os principais benefícios são:

Aumento de arrecadação (royalties e impostos);
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Contratação de mão-de-obra local; e

Lazer e turismo no reservatório.

47) A região do Vale do Jequitinhonha, uma das mais pobres do Brasil tem uma
série de prioridades de impacto social. Qual o reflexo desta obra em função de
seus problemas já existentes?

O Vale do Jequitinhonha já dispõe de um Plano Diretor de Recursos Hídricos,
elaborado para otimizar os recursos naturais da bacia e os seus benefícios para a
região. O empreendimento de Itapebi está inserido neste planejamento da bacia,
aumentando adisponibilidade energética da região, com omenor impacto possível. É
a usina de maiorprioridade no vale do rio Jequitinhonha.

48) Foi colocado pelo senhor (representante da COELBA), que a comunidade
estaria diretamente informada sobre todos os trabalhos. Como as informações

chegará a comunidade? Uma vez queoutras informações foram passadas para
o poder público e 80% da população não foi notificada.

As informações disponibilizadas ao Poder Público são as mesmas contidas no RIMA
e são de conhecimento público, desde a ocasião das Audiências e Reuniões

Públicas.

No entanto, entendemos que a população tem todo o direito de ser informada das

etapasdoempreendimento, ações previstas e das medidas compensatórias.

A ITAPEBI está elaborando um Programa de Comunicação Social que tem o objetivo

de promover um canal de comunicação permanente com a população de Salto da
Divisa, esclarecendo todos as dúvidas e questões sobre o empreendimento e seu

desenvolvimento.

Esta pergunta também está respondida na questão de número 11
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49; Quando é que a população do vale do Jequitinhonha terá informações precisas

sobre a construção da barragem. Até agora só havia reportagens ilusórias e

com fotos de políticos emjornais de fundo de quintal.

A comunicação ambiental está sendo iniciada a partir de um Programa de

Comunicação Social com identificação do público e meios de comunicação

adequados.

Esta pergunta é respondida também nas perguntas de números 11 e 12.

50) Como que fica a situação dos fazendeiros atingidos pelas águas do

reservatório? Como ficará sabendo do tamanho da área de cada fazenda

atingida?

O levantamento das propriedades e a pesquisa sócio-econômica permitirão

responder esta questão como explicado na resposta à questão de número 12.

Os proprietários deverão ser indenizados ""pela" área que será atingida pelo

reservatório e por suas benfeitorias. Esta negociação será feita pela ITAPEBI a partir

das informações levantadas de cada propriedade.

51) A Impresa indenizará o município pelas perdas ambientais e turísticas? Como

por exemplo as nossas belas cachoeiras.

O município e sua população serão compensados pela perda do Salto, com obras

destinadas ao lazer e turismo, como descrito no quesito de número 38.

52) Visto que vivemos no país onde os interesses que prevalecem são os da elite,

que garantia teremos de que as nossas reinvidicações (desta comunidade)

serão consideradas, já que como foi citado, junto aos judiciários levaria tempo

considerável para obter a solução? Como ficaria a situação da construtora e da

comunidade durante este tempo?

A ITAPEBI tem tido interesse em esclarecer e agilizar as negociações com a

comunidade em cada um dos segmentos já identificados: pescadores, agricultores,

extrativistas e população urbana, além das compensações já listadas, para acordar
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um Termo de Compromisso com a mesma, visando dar tranqüilidade a ambas as

partes para o início das obras.

53; Se a barragem for feita lá em cima (Almenara) teremos seca aqui. Se for em

Itapebi seremos alagados.

Nenhum barramento proposto promoverá esta alteração no regime do rio. No caso de

Itapebi, o alagamento será restrito a área já definida, não se alterando na época de

cheias.

A barragem de montante, isto é, em Almenara, promoverá a regularização do rio,

diminuindo as estiagens, o que será um benefício para a região.

54) Porque está sendo feito a Hidrelétrica através da água, sendo que já podemos

ter energia solar com maior facilidade?

Aenergia solar, atualmente, só permite suprirresidências e pequenas comunidades.

A energia produzida em Itapebi tem a capacidade para abastecer uma cidade de

cerca de 2,5 milhões de habitantes. Desta forma, não são alternativas comparáveis,

como também não são excludentes.

55) Como seremos atendidos na área de saúde, já que teremos vários tipos de

doenças infecto-contagiosas e parasitárias, sendo que temos que ir até

Eunápolis para ser atendidos e Almenara e aqui não temos assistência médica.

Esta questão foi respondida nos quesitos de números 18 e 19.
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"PROPOSTAS'

56) Exigimos que após o conhecimento da quantidade e qualificação da mão de

obra que a concessionária e a construtora utilizarão neste município, às

mesmas se comprometam mediante Termo de Compromisso, a utilizar para fins

de contratação, o CMOD - Cadastro de Mão de Obra Disponível em Salto da

Divisa, formulado pelo Movimento dos Atingidos.

Conforme explicitado na questão de número 28, desde já o empreendedor se

compromete a consultar o CMOD.

57) Exigimos que seja realizado um minucioso Estudo de Caracterização das

Águas do Rio Jequitinhonha, na área onde será o futuro reservatório; e, que

seja apresentado o respectivo Laudo Técnico antes do inicio da obra.

A caracterização das águas do rio Jequitinhonha já está sendo realizada no

Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da Água. Foram realizadas

duas campanhas (cheia e estiagem^e, os resultados serão apresentados no
documento a ser encaminhado aos órgãos ambientais e estará disponível a

comunidade.

58) Exigimos que a concessionária garanta através de Termo de Compromisso a

Manutenção da Qualidade da Água para Usos Múltiplos (consumo, irrigação,

piscicultura e outros).

A qualidade da água, como exposto nas questões de números 4, 31 e 37, será

mantida e os usos múltiplos também estarão analisados e contemplados nos

Programas Ambientais que serão encaminhados aos órgãos ambientais.

59) Exigimos garanta através de Termo de Compromisso ao povo de Salto da

Divisa, a devida Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial, em caso de

surgimento de novas doenças decorrente da efetivação do empreendimento.

O empreendedor se compromete a melhorar a condição de saúde e saneamento da

população de Salto da Divisa conforme explicado nas questões 18, 19 e 20.
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60) Exigimos da concessionária a garantia de indenização/ressarcimento de

prejuízo que forem ocasionadas pela construção do empreendimento em áreas

não previstas no EIA/RIMA ou PCA.

Os compromissos que garantem a qualidade e viabilidade ambiental do

empreendimento estão explicitados no EIA/RIMA e serão monitorados nos

Programas Ambientais antes, durante e após o enchimento do reservatório de forma

a evitar qualquer dano ambiental à região afetada que não esteja previsto no próprio

EIA/RIMA.

61) Exigimos compatibilização e adequação da construção do empreendimento de

forma a preservar as cachoeiras do Tombo da Fumaça e Cantagalo.

Como explicitado na pergunta 38, não há como compatibilizar as cachoeiras com a

formação do lago. Por este motivo, no EIA, foram elaboradas e estabelecidas

medidas de compensação à comunidade (lazer, turismo e pesca), permitindo um

maior contato da mesma com o rio e sua potencialidade.

A construção de uma usina hidrelétrica depende, fundamentalmente, da vazão do rio

(quantidade de água) e da altura de queda da água na barragem. Com esses dados,

chega-se à potência instalada da usina.

No caso de itapebi, não se pode alterar a vazão do rio Jequitinhonha e a cota da

água na barragem é 110 m, quer para uma potência instalada de 375 MW (como

inicialmente projetado) quer para a potência de 450 MW (projeto atual).

Assim, para preservar as cachoeiras seria necessário baixar a cota do reservatório

de Itapebi de 110 m para cerca de 70 m, o que inviabiliza, técnica e

economicamente, a construção de qualquer usina hidrelétrica a jusante de Salto da

Divisa.

Neste caso, a usina perde a atratividade econômica em relação a outras usinas

previstas pela ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica dentro de um horizonte

de planejamento de 15 anos, isto é, a usina só poderia voltar a ser do interesse do

sistema hidrelétrico brasileiro a partir do ano 2020, na comparação com outras fontes

ou alternativas energéticas para o setor.
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A figura a seguir mostra, de forma esquemática, esta situação.

Cidade afetada

UHE Salto da Divisa

Onde:

P = Potência Instalada

y = peso específico da água
Q = vazão
r\ = rendimento das máquinas

P = yOH

:i«: <. < • •

Figura 8 - Cálculo da Potência

Cota 110,00

UHE Itapebi

Na fórmula acima - usada para o cálculo da potência de qualquer aproveitamento

hidrelétrico -, verificamos que o único parâmetro que podemos manipular para

alcançar esta potência é a altura de queda (H). Os demais parâmetros (y, Q e ri) já

são estabelecidos e não podem ser alterados. Ou seja, uma diminuição na altura de

queda inviabilizaria o empreendimento.
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A CONCESSIONÁRIA DA BARRAGEM DE ITAPEBI
COELBA - COMPANHIA ELÉTRICA DA BAHIA

Procc

ACOMISSÃO DOS ATINGIDOS, O GRUPO DE APOIO E DEFESA DOS
DEREITOS HUMANOS-GADDH, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
BAIRRO SAUDADE, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO
BARRO PRETO, MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR SALTENSE,
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO - ASCCOM E DEMAIS
ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DE SALTO DA DIVISA, VEM
REINTEIRAR AS REINVINDICACÓES/COND1CIONANTES FEITAS AO
EMPREENDIMENTO POR MEIO DA FEAM. COPAM. IBAMA.
INCLUINDO AS QUE ESTÃO SENDO COLOCADAS NESTA REUNIÃO
PÚBLICA E EXIGIR DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA UMA
RESPOSTA POR ESCRITO. A FIM DE ESTUDO PELA COMUNIDADE
ENVOLVIDA: SENDO QUE OS FUTUROS ACORDOS ENTRE
ATINGIDOS SERÃO FIRMADOS POR MEIO DO REPRESENTANTE
DOS ATINGIDOS. GRUPO DE DIREITOS HUMANOS.
PROCURADORES. ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES ATINGIDAS
SENDO LAVRADO O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELA
CONCESSIONÁRIA E CONSTRUTORA NA PARTE QUE LHE COUBER.

>• i •..'. . .• ~~~~~"^^^^—

TERMOS EM QUE AGUARDAMOS UMA MANIFESTAÇÃO POR
ESCRITO.

SALTO DA DIVISA - MG. 27 DE FEVEREIRO DE 1999.

COMISSÃO DOS MORADORES ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE
ITAPEBI E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS DE SALTO

DA DIVISA - ESTADO DE MINAS GERAIS.

ENTIDADE

%

ASSINATURA
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CARREIRA COMPRIDA

Salto da Divisa, 04 de outubro de 1997

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

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

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

Queremos dizer quea maioria de nós e de nossos pais nasceram em
fazendas dedr. Anon Peixoto, hoje estamos morando na beira doRio e alguns de nós háuns

_oito anos fofêspulso da fazenda deste proprietário, sem ter para onde ir, veio para este local.
Aqui a terra é nossa, todaa margem do Rio, uma extensão de mais três quilômetros, está sob o
nosso direto e nosso poder. E ondeplantamos, damos pasto para as cabras outrosanimais
como os nossos 18jegues e cavalos que não constaram no relatório. QUEREMOS DIZER
QUENÃOACEITAMOS A PROPOSTA DA EMPRESA DE VOLTAR A VIVEREM
TERRA DE TERCEIRO, EM REGIME DE COMODATO. PARA SAIRMOS DAQUI,
PRECISAMOS DE TERRA SUFICIENTE PARA TRABALHAR, PARA VIVER
ri GÍSTvlENTE COM NOSSA FAMÍLIA PlANTAR, CRIAR NOSSOS ANIMAIS. TERRA
DiVÍDAMENTE DOCUMENTADA EM NOME DE CADA FAMÍLIA bem iocaiizada, e
outras coisas a serem negociadas, como meio de sobrevivência durante o penodo de transição.

Sem mais. agradecemos.

Pelos moradores da CarreiraComprida.
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Salto cb Ui\ isa. 20 de Olilubro de l'W7

A Fundição Estadual do Meio Ambiciiic do Estado de Minas Gerais - FEAM
Avenida Prudente de Morais. 1671

Belo I lorizome - MG

NÓS, niorndorcs de SallO da Uivisa. Ruas beira Rio. 'cira Mar c Kua do Tombo, atingidos pela
construção da UHE Itapebi. vimos reforçar a proposta do RIMA. pag. 21. queassegura quecada família
afetada sendo proprielária ou nãode suascasas serão indenizadas Enquanto moradores das Ruasacima
ciladas, colocamos como condição para o projeto de rcniancjameiilo:

-'.hic participemos do processode rclocação c que cada família atingida sendo proprietária ou
não. comoaquelas quevivem cm casascedidas ou aiugadas. recebam suas moradias construídas e
devidamente documentadas em seu nome.

- <,Hic seja adquirida para a rclocação nossa, a área próxima Estação líodo\ lária

- Ouc todos os lotes sejam murados com aica suficiente paiaa produção familiar ilu alimentos
(horta, trutas, i

- '.'uc juntos as novas moradias, a empresa constitui também um Salão Comunitário, com
inlin-tstrutuia de funcionamento

j > -.-

/i

Continuamos os documentos da empresac nossa situação.

Sem mais agradecemos.
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SALTO DA DIVISA, 15 DE OUTUBRO DE 1997.

BEU) HORIZONTE- minas gerais.

do ^tPff%^^T^S^^^^ «Wtf TOrado^
rio de ComplementaçSes Ao Estudo i - "T3, A£3tud™ o Relato
res Complementais da ríuniacft, 1 "npacCo. ambiental e Infonna-
Tecnicos da FEAM, consLtSS ^>corrlda em 12/09/97, entre EPB n
tlvidade de pescai?*%??*™£r ^f™^a radical na nossa n-
nossa cultura, nossa -radlcan 2 ti/" °9 sustentar a família,

- Devido a extensão e o vín,™ h?'P ^ na epoca ^ Piracema;
equipqmentos fS ínu^nLÍs^nÍ ^T' °S n0~ •**• "este material; ^tlllzadosíbarcos, tarrafas, malhas)..Que seja

Í22SST "^ Cada PeSCad°r ^ "" barc° am0t0r C- equipamentos- ^

Atenciosamente.
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SALTO DA DIVISA, 15 DE OUTUBRO DE 1997.

ÀFUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS-FEAM
AV. PRUDENTE DE MORAIS. 1.671.
3EL0 HORIZONTE - MINAS'GERAIS.

Nos, trabalhadores dependentes da extração de Pedras e Areia
das margens do Rio Jequitinhonha, junto a área urbana de SALTO DA Dl- '
VISA, estudando e discutindo os documentos da EPB, relativos a UHE ITA
PEBI constatamos nos mapas anexos ao Relatório de Complementaçces ao '
-J5tudo__de impacto Ambiental, a inclusão da nossa ãrea de trabalho na '
extensão ao Projeto desta Barragem.

. _Da Sobrevivemos destas atividades e conforme proposta do documen-
-o ca £PB, seremos cesiocados para áreas mais distantes dificultamdo o
acesso, transporte, comercialização, etc... Sendo assim, exigijnos:
- riavenco intervalo entre o periddo de interdição do nosso lccal de tra
balho atoai e acertura da nova Fedreira e ponto de extração de areia, in_
;7ÍfJJiza(?io.do exercício da*ativicace de alguns companheiros, que haja
csna laenizaçao ae 04 (quatro) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS
-J3ue sendo inviabilizado o^nosso meio de transporte (jegue, carro de- "
mao), seja fornecido caminhão Caçamba.
- Equipamentos apropriados tais como:

w3írSSOreS' brltadores' equipamentos de proteção (capacete, mascara,'
.•*•*** >V

- Que as pedras e areia necessárias à construção das obras^neste municí
pio e proximidades sejam adquiridos em nossa mão.

Continuamos reunindoje refletindo juntos a nossa situação:
f

Atenciosamente.
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SALTO DA DIVISA, 15 DE OUTUBRO: QE 1997.

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

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

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

Continuamos a nos reunindo e refletindo a nossa situação.

m~ 9-uJ.tyr *th «« J^f* SSítt

•>

TU

7/-^

^W Úrf) Scmkr? ^-73//.
(//Jf/A" /) M* A* • li

-j^cK^JJO^fc, í6> . Y

'35

õ t . í U2,



ENI BRANCO



SALTO DA DIVISA, 31 DE DEZEMBRO DE 1997.

ÀFUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE / MG - FEAM
AV. PRUDENTE DE MORAIS. I 671

BELO HORIZONTE - MG

Prezado(as) Sr. Morei Queiroz, Bcrnadete, Maria Teresa,

Nós, moradores rurais atingidos pela Barragem de Itapebi. das localidades
chamadas: Italiano. Porto do meio. Pedreira e Carreira Comprida estivemos reunidos para
estudar os documentos das Lmpresas Petroquímicas do Brasil "RELATÓRIO DE
COMPLEMENTAÇÕES AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL" e as
"CONDICIONANTES para a LICENÇA PREVIA", constatamos que as nossas localidades
exceto a da Carreira Comprida, não são citadas em nenhum documento, nem o nome de
nossas famílias.Somos 06 (seis) famílias, nascidos e criados aqui. Município de Itagimirim,
mas toda a nossa relação comercial e social é em Salto da Divisa, vivemos na beira do Rio
Jequitinhonha: há 04, 09 e 18 Quilômetros de Salto da Divisa.

Vimos reinteirar o abaixo assinado enviado pelos moradores da Carreira Comprida
e junto com estes dizerque vivemos da terra e de nossos braços, fis nossas tenas pela
proximidadedo Rio possuem ferlilização e irrigação natural, nossos animais vivem soltos,
temos facilidade de pescao que complementa a nossaalimentação. Queremos que estejam
conscientes^ue para sairmos daqui precisamos de umaterra bem maior e comas seguintes
condições:

- terra boa, produtiva, bem localizada com sistema de irrigação instalado,
funcionando, com orientações de técnicas agrícolas.

- água potável
- cercas para os animais
- ianque para peixe
- construção de um espaço comum para reuniões e para uma mini

cooperativa.

- moradia digna, com saneamento básico
- meio uc sobrevivência para cada família ate que ter safra suficiente
- condições de transponc
- acesso a escola e a assistência a saúde

Continuamos a relletir juntos, nossa situação.
Atenciosamente agradecemos a sua atenção.

Assinatura ou digital Documento.
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v LENÇOL FREÁTICO

alteração pelo promZ de ™ÍZ™^ T ,qUe """""" ' S" kta*lfc'*> como suscetíveis de

MARGENS DO RESERVATÓRIO
i"l r^rTí!T 8recons,i1uiÇâo das matas ciliares do reservatório?

Áreas Décadas.^&5Z2. ttSSJpSEZ&SBST *
Pe^^S^^ - - -—ura

4 QUALIDADE DA ÁGUA

«ãz£sasas;a?,ados*•serde Monrtorflmen,° ,imno,6flic°e da QuB,id8de <*
i

no°eserv8atóTodÍaanm ^ZÜÍÍJf8 tt eTeendedor P8f8 °t***¥* da comunidade de peixesaüvidadeT P^wcionar fonte de renda aos pescadores que atualmente dependem desta

MINERAÇÃO V
6 ™mímíÍe.emr8».0 í DMM- V8rÍ8S ,am,,Í8S qUC ,iram Seu Sus,en,° da ex,raçéo «*> *"** epedras ámargem do Jequttinhonha. de forma artesanal e que podem ter suas áreas de exploração atinoidas nlio

™«osJmi^r°9r8mar,de CaP8CrtaCá0 6Treln8men,° dGS,eS «r.b..h.doÍsTJr^to££Z+Z?E2r ! Pr0dUtÍVÍdade- ««nvoMdo peto empreendedor, possibi.itaria o
taSH serem I ntf '"^T ""^ ** * Pedf8) P8fa BS 0bras da barTfla-em- Pel° ™nosaquelas a serem fertas no município. Oque estásendo previsto neste sentido?

PEIXES

IJSeweTsn Sll^ín?0 ^ ^^ em n°SS° municlpi° mui,as fam,lias <ue deP'nde™ *£^£S^ . ! ! 8S f8SeS dC enchimen,° eope«Ç«o do reservatório haverá, com
S35L?^seL2«l?n ^ i 3^d8de- C°m° Será fei1a a ,nd«*»Ç«o destas famüias? Quais as«fiZ£ZEE!l£!l P res,abelec,men,° eenriquecimento da pesca no reservatório? Os pescadoresvào receber treinamento e recursos para exercer suas atividades nas novas condições uma vez que as
espéctes de petxe eportanto as técnicas de pesca devem mudar totalmente? Q

valor^^onSc^^n^r^ d° ri° Vár'8S eSPédeS dC Cam8rÔftS- COm des,aa-ue Para ° P«". * 8™de
^^^del^S^K;^0 °R°Da,°- ° qUC "^ T ""» PreSerV8^a° deS'8S ^
LSiMar!9r8mB í M°ni,oramen,° e Conservação da Comunidade de Peixes prevê apenas "analisar a
r8t> ' d ? - fUlUr8S m,r0dUÇ<5eS dC CSPéCleS n° rese™,6rio de Itapebi", oq°e nâo atende aos
Parrev,ÍMsToUan,rnmM^SDHCÍ9lHen,e d°S Descadores *» Podem ter sua fonte de sustento destruídaPara evtlar .sso a comun.dade indaga e reivindica a Criação de uma Estacáo de Piscicultura e Áreas para
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Criaçáo de Peixes em Cativeiro, implantada pelo empreendedor e operada pelos próprios pescadores após
serem devidamente treinados.

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
10 Como compensação pelas perdas de ricos sistemas ecológicos localizados às margens do rio e devido à
ausência de unidades de conservação em nosso município, solicitamos a criaçáo de uma Unidade de
Conservação em Salto da Divisa com estrutura para pesquisa, educação ambiental, produção de mudas
nativas, reintroduçáo de animais capturados e assistência técnica para recuperação de áreas degradadas.

COMUNICAÇÃO
11 Ouais os setores da comunidade que f8ráo pane do Programa de Comunicaçéo Ambiental como
inlerloculores?

REMANEJAMENTO

12. Como será feita a indenização e o remanejamento das pessoas atingidas na área urbana e rural?

13. A região a ser inundada na sede do município é dotada de toda infra-estrutura básica. Como s«rá feita a
indenização ou compensação ao município por essas benfeitorias que serão inundadas? (Rede de Água e
Esgoto, Rede elétrica, calçamento, etc).

M14. Existem pessoas na área a ser atingida que vivem em tenenos ou casas de terceiros e que, a não ser
pela construção da barragem, permaneceriam com esta situação garantida. Como será tratado o caso destas
famílias, elas ficarão desabrigadas, já que o proprietário do terreno é que será indenizado?

'15.A Associação Comunitária do Bairro Saudade e do Bairro Barro Preto, regiões atingidas, exigem participar
de todas as etapas do remanejamento, desde a escolha do local, definição dos padrões das novas
moradias, até o remanejamento final, juntamente com a Prefeitura Municipal. Desde já, podemos contar
com esta ação de cidadania?

16. Como será feita a compensação ou indenização ás pessoas que terão as suas condições de vida
nviabializadas pelo empreendimento, nas áreas rural e urbana. Inclusive ss que náo são proprietárias das
enas e benfeitorias afetadas? Como seréo definidas e garantidas as alternativas para geração de renda a
»stas pessoas, para que náo haja prejuízo á coletividade? Já foi feito o cadastramento de todas as pessoas
que seráo direta ou indiretamente atingidas?

17. Os moradores das ruas atingidas em Salto da Divisa, estão organizados em 02 (duas) Associações de
Moradores que desenvolvem uma série de atividades de promoção social como: cursos, palestras,
treinamentos, confecções de roupa, artesanato, etc. de grande importância á comunidade. Estas
atividades sáo realizadas no Salão Comunitário, construído pelos próprios moradores e ajuda de outras
entidades, o qual náo será atingido pelas éguas, porém; deverá ficar distante do local das novas
residências. Está previsto a construção de um novo Salão Comunitário para atender as necessidades
dessas pessoas?

SAÚDE
18. Por ser Salto da Divisa, o município que será mais diretamente afetado em termos do aumento de
doenças ligadas ás águas da represa e considerando as precárias condições de saneamento, e mesmo de
atendimento médico à população, que ações concretas, o empreendedor pretende tomar para evitar a
degradação do estado de saúde do povo do município, inclusive da área rural, que tem n8S águas do rio sua
única fonte de abastecimento? Qual a garantia de que a estrutura de saúde existente será adequadamente
reequipada para atender à nova demanda?

19. Quais as ações de caráter preventivo e educativo que seráo desenvolvidas pelo empreendedor para
r/liar a oconèncta de doenças possíveis de acontecer ou se agravar com a construção da banagem?
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}l»JL0r SerB feí8 88det'uaÇao da a,"o' estrutura de assistência àsaúde para atender ao aumento dademanda provocada não só pelos trabalhadores da obra. mas pela própria população que estará sujeita ã
ZStST COn,á9Í° Pr0V0C8d0 Pe'a "nd8 dC PeSS°8S de í"'«*S ePor aTeraçó^ no meio

O INFRA-ESTRUTURA
çóneaoTrrifnrrínri í? "^ signific8,iva de seus es9°,os captados por Rede Coletora e utiliza-se de
fwMA> rnm - . í T.0 SCU escoamen,°' sem ¥« «o traga prejuízo àqualidade das éguas do rio
teZ soaritórta nn??0 £ n™9?' f escoamen,° seré "^#—. oque pode trazer conseqüências
Sm^^^JS*? Que,S0l"Ç80 sera 8d0,ada Pel° empreendedor, para possibilitar um adequadotratamerrto e escoamento dos esgotos da cidade e das habitações rurais?

DIVERSOS

lí ?nUoÜ °HnlVeK méximo d0 ^servatório eseus limites no município? Como ficará asituação do rio eafluentes
em época de cheias após a construção da banaqem?

•

;.

24. ORio Jequitinhonha é com certeza o maicr patrimônio natural da região, e de importância fundamental
para a vida de todas as comunidades locais e náo pode ter seu uso restrito a geração de energia. Quais as
propostas da empresa para os seguintes usos dos reservatório:

» Irrigação:
• Pesca:

• Lazer:

• Transporte;
• Abastecimento Doméstico;
• Turismo

25. Com a implantação da banagem haverá a inundação de 390 há na área mais nobre do município
(margens do Rio). Como compensação à comunidade, solicita-se que a empresa adquira uma área
equivalente, próxima a sede do município, que deverá ser dotada de equipamento de irrigação e assistência
técnica para exploração agrícola por cooperativa a ser formada por moradores do município, com prioridade
para aqueles que foram diretamente atingidos pelo empreendimento. O empreendedor deverá colaborar na
formaçáo da cooperativa.

26. Qual o beneficio para o município em termos da disponibilidade de energia com a construção da
banagem? Haverá redução nas tarifas de energia?

27. Qual o valor estimado de recursos que seráo repassados ao município com a operação da usina? Qubis
os critérios ae distribuição entre os municípios atingidos?
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,28. Como será feita a pnorizaçéo é contratação de serviços e mão de obra local, em especial para as
atividades a serem desenvolvidas em nosso município? Qual a quantidade e qualificação de pessoal a ser
contratado?

£l £amP,arnen,e div"'9ado na empresa as atividades sociais eculturais desenvolvidas pelas organizações
Odebrecht, especialmente na formação ecapacitação de jovens e adolescentes. Que Investimento pode ser
ferio neste sentido em nosso município e na regiõo. de forma a compensar os impactos negativos gerados
pelo empreendimento e que venha a possibilitar melhores perspectivas de vida ao povo da região? Como
exemplo; a construçôo de uma escola agrícola com preferência para os filhos dos moradores diretamente
atingidos.

30. Que alterações poderão ser causadas amontante e a jusante da banagem pela retenção de sedimento e
quais as soluções propostas?

31. Por que foi definida a remoçéo de apenas 50% da vegetação na área a ser inundada. Está garantida a
qualidade da égua com esta providência? Oque pode ocorrer e quais as soluções?

32. Como e quando seráo feitas as indenizações das áreas rurais?
i

33. Existem eo longo do trecho do rio. que será represado, uma série de portos e pontos de travessia de
pessoas, materiais e principalmente gado. fundamentais para a economia da região. Qual a medida
compensatória proposta para evitar prejuízos aos produtores da regiôo?

34. Ésabido que após aconstrução da banagem, as éguas da mesma irá adentrar ocónego Lava-pés até a
ponte da Rua Geraldo Sebastião Pimenta (jô na órea central da cidade). Assim sendo, a égua irá invadir
vários fundos de quintais. Como ficaró a situação destes moradores? Serão Indenizados? Para
preocupação maior nossa; e em época de cheias, levando-se em conta que quando elas já oconem
naturalmente, já invadem não só fundos de quintais mas também algumas residências próximas ao
cónego? Oque vocês farão quanto a isso? Já sabemos que ficará muito caro ecológico e financeiramente
falando tratar da égua que se acumulará ao longo do cónego. O nosso município é carente de recursos e
não queremos ficar em situação pior após a construção da banagem.

35. Nós. moradores diretamente atingidos pelas águas da banagem. exigimos que sejamos removidos ás
nossa novas moraaias. antes da construção do canteiro de obras da hidrelétrica com todos as nossos
direitos e reivindicações devidamente atendidos.

4

ESTE TRABALHO FOI FRUTO DAS VÁRIAS REUNIÕES REALIZADAS PELO
POVO SALTENSE DEVIDAMENTE ORGANIZADO (ASSOCIAÇQES DE
MORADORES, POLÍCIA FLORESTAL, IGREJAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (PREFEITURA), IMA, MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR SALTENSE,
CÂMARA MUNICIPAL E OUTROS), REUNIÕES ÀS QUAIS SE PROPUNHAM
PENSAR AS CONSEQÜÊNCIAS DA BARRAGEM EM NOSSO MUNICÍPIO,
PROPOR, INDAGAR E COBRAR DIREITOS .
LEMBRANDO QUE CONTINUAMOS A NOS REUNIR, MOBILIZANDO ESFORÇOS, COM O
PROPÓSITO DE REFLETIR E COBRAR O QUE JÁ FOI PROPOSTO PELOS
EMPREENDEDORES E GARANTIR QUE SE CUMPRA TODAS AS NOSSAS REIVINDICAÇÕES.
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PERGUNTAS A AUDIÊNCIA PUBLICA:

' 1. Por que justamente uma empresa de um grupo que foi denunciado por
degradação ambiental no extremo sul da Bahia está encarregada de
construir a barragem?

2. (Ver pág. 07, parecer técnico 053/97)Tendo em vista o parecer técnico
da FEAM colocou que não houve caracterização das águas do Rio; e,
que mesmo a implantação de interceptor de esgotos com lagoa para
tratamento, bem como limpeza de no máximo 50% da bacia de
acumulação podem não ser suficiente para garantia que as águas do
reservatório tenha qualidade para outros usos como consumo humano
e irrigação; o que a empresa tem a nos apresentar concretamente para
a solução desta questão?

3. Por quais motivos não consideraram as cachoeiras do Tombo da
Fumaça como patrimônio histórico-cuitural, uma vez que o item 4.13 do
RIMA se diz objetivar a proteção do bens históricos e culturais,
tombados ou não, mas que representassem a memória da comunidade
local?

4. Por que a opção pela barragem de Itapebi e não pela do Salto da
Divisa, a qual segundo estudos do Ministério das Minas e Energia,
geraria mais energia e o custo seria menor?

5. O Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, documento técnico, prever
que no pico da obra teremos 2.200 (dois mil e duzenios) empregos em
toda a extensão da obra, compreendendo de Itapeoi a Salto da Divisa.
Considerando tal aproveitamento, qual a quantidade de empregos que
verdadeiramente caberá a Salto da Divisa nas diversas etapas da obra
com as devidas quantidade e qualificação?

A

PROPOSTAS:

1. Exigimos que após o conhecimento da quantidade e qualificação da
mão de obra que a concessionária e a construtora utilizarão neste
município, às mesmas se comprometam mediante Termo de
Compromisso, a utilizar para fins de contratação, o CMOD - Cadastro
de Mão de Obra Disponível em Salto da Divisa, formulado pelo
Movimento dos Atingidos.

-:
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2. Exigimos que seja realizado um minucioso Estudo de Caracterização
das Águas do Rio Jequitinhonha. na área onde será o futuro
reservatório; e, que seja apresentado o respectivo Laudo Técnico antes
do início da obra.

3. Exigimos que a concessionária garanta através de Termo de
Compromisso a Manutenção da Qualidade da Água Para Usos
Múltiplos (consumo, irrigação, piscicultura e outros).

4. Exigimos garanta através de Termo de Compromisso ao povo de Salto
da Divisa, a devida Assistência Médico-hospitalar e Laboratorial, em
caso de surgimento de novas doenças decorrente da efetivação do
empreendimento.

5. Exigimos da concessionária a garantia de indenização/ressarcimento de
prejuízo que forem ocasionadas pela construção do empreendimento
em áreas não previstas no EIA / RIMA ou PCA.

6. Exigimos compatibilização e adequação da construção do
empreendimento de forma a preservar as cachoeiras do Tombo da
Fumaça e Cantagalo.

á
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4. Por que a opção pela banagem de Itapebi e não pela do Salto da
Divisa, a qual segundo estudos do Ministério das Minas e Energia,
geraria mais energia e o custo seria menor?

1 Por que justamente uma empresa de um grupo que foi denunciado por
degradação ambiental no extremo sul da Bahia esta encarregada de
construir a barragem?

5 O Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, documento técnico, prever
que no pico da obra teremos 2.200 (dois mil e duzentos) empregos em
toda a extensão da obra, compreendendo de Itapebi a Salto da Divisa.
Considerando tal aproveitamento, qual a quantidade de empregos que

- verdadeiramente caberá a Salto da Divisa nas diversas etapas da obra
com as devidas quantidade e qualificação?

fyA/L prf/oiQC&fr, -ode C--~> ^<x títtre;c^e- ccxra.Y\A-T%,
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2. (Ver pág. 07, parecer técnico 053/97)Tendo em vista o parecer técnico
da FEAM colocou que não houve caracterização das águas do Rio: e,
que mesmo a implantação de interceptor de esgotos com lagoa para
tratamento, bem como limpeza de no máximo 50% da bacia de
acumulação podem não ser suficiente para garantia que as águas do
reservatório tenha qualidade para outros usos como consumo humano
e irrigação: o que a empresa tem a nos apresentar concretamente para
a solução desta questão?

<£/
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UHE ITAPEBI

SALTO DA DIVISA/MG

REUNIÃO TÉCNICA
TROPICAL ESPORTE CLUBE

08/07/1997 - 15:00HS

Avaliação do Projeto da Usina de Itapebi. Eu queria registrar, além de
meus colegas que posteriormente chamarei para mesa, a presença do
senhor prefeito, Joaquim, do vice prefeito Antônio Pimenta, do ex-prefeito
José Eduardo Peixoto, do secretário de saúde Bolívar de Oliveira, do
administrador da Grafite Edvaldo Lopes, a presidente da associação dos
moradores do bairro Saudade, Eva Santos de Assis, da irmã Rosa Maria
Barbosa, do presidente da associação dos moradores, que esqueci de
registrar o nome do bairro aqui, Juscelino de Oliveira.

A nossa reunião hoje, tem o objetivo de apresentar pontos, discutir,
colher informações, perguntas da comunidade relativo ao Projeto da
Usina de Itapebi. Ela é resultado do processo de licenciamento
ambiental que atualmente está em curso na FEAM - Fundação Estadual
do Meio Ambiente de Minas Gerais. A FEAM é a entidade do Governo do
Estado que está avaliando o projeto sobre seus aspectos ambientais,
através do entendimento com a FEAM e da solicitação das organizações
comunitárias de Salto da Divisa. Com várias lideranças, inclusive do
Prefeito, marcamos essa reunião aqui, hoje, a que demos o nome de
Reunião Pública, com a finalidade de fazer, essa apresentação, descrever
o Projeto, principalmente colher informações, preocupações, perguntas
da comunidade. Esse é o nosso principal objetivo.

Queremos registrar alguns pontos, para tornar a reunião não só
produtiva, como, também, para que tenha um certo caráter formal.
Porque, existe um processo em curso de licenciamento e nós nos
comprometemos de pegar essas informações, produzir um relatório e
enviar esse material a FEAM. A FEAM, então, usará parte desse
material, ou todo ele, depende da FEAM, no processo de análise do
empreendimento.

Primeiramente, deve circular um livro de presença, para registrar a
presença. Mas existe também, um segundo livro, e este está ali atrás,
que pedimos para que as pessoas que estejam interessadas em fazer
perguntas, registre o nome, escreva o nome lá, porque depois, quando
passarmos, mais a frente, à fase de perguntas, chamaremos pelo nome.
Evidente que alguma pessoa que lembrar depois poderá registrar-se
mais tarde. Mas, para ficar oficializado e para que as perguntas façam
parte do processo, as pessoas devem colocar seu nome.

Fls. UM^
ProcíSSSr

S^>
L . Kub/co
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A Reunião está sendo gravada para esse objetivo. Com essa fita nos
vamos produzir o Relatório e enviar todo esse material a FEAM.

Objetivo Da Reunião

Nós temos vários componentes aqui, que eu chamaria para compor a
mesa, porque são aqueles que vão falar sobre o empreendimento. E para
explicar mais claramente: essa é um reunião que na verdade tem a nossa
condução; nós vamos apresentar esse empreendimento, citar o histórico,
a evolução, onde é que estamos, os prazos, todos os aspectos que hoje
nós temos conhecimento, porque vamos explicar que alguns ainda não
temos, para a comunidade. Então essas pessoas eu chamaria para a
mesa, que elas posteriormente vão fazer parte da apresentação. Eu diria
que nós temos alguns blocos de apresentação. Essa primeira parte vai
compor esse bloco. Segundo, logo em seguida essas apresentações, nós
vamos fazer alguns comentários específicos para o caso de Salto da
Divisa, lembrando que nós já fizemos aqui algumas reuniões. Já tivemos
reuniões com as organizações comunitárias, já estivemos com o senhor
prefeito, que também nos encaminhou vários aspectos de preocupação
da comunidade. A FEAM já esteve aqui na comunidade, reunida.

Hoje nós temos uma lista desses pontos principais, que para torná-la
mais objetiva, vamos fazer a apresentação de aspectos desses pontos.
Terminada essa segunda parte, dessa apresentação, vamos abrir, então,
para as perguntas; vamos pegar aquele livro, ler o nome e a pessoa faz a
pergunta. Para efeito de registro, vamos tentar, na medida do possível,
responder. Se não for possível a gente reúne os dados e explica o que é
que deve ser feito em seguida.

Dando início, eu chamaria para compor a mesa o engenheiro Reynald,
que está fazendo parte da equipe de engenharia de estudo do Projeto.
Ele vai falar um pouquinho sobre a localização, sobre o Projeto em si.;
chamaria o engenheiro Tarcísio, que é da empresa que está fazendo os
estudos ambientais. Eles estiveram aqui na região, como estiveram em
outros municípios do Estado da Bahia. Vale lembrar que esse
empreendimento envolve quatro municípios: Itapebi, Itagimirin, Itaratin e
Salto da Divisa. Já têm alguns anos que estamos colhendo dados e
informações sobre os estudos ambientais.

Chamaria também a Maria Teresa Costa de Oliveira, que é técnica da
Fundação Estadual do Meio Ambiente, e que veio aqui, participar dessa
reunião como ouvinte. A ela, nós fizemos o compromisso de enviar todo o
material resultado dessa reunião.
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A primeira parte são as apresentações. Eu farei um breve hi^tóricõ^
projeto, porque o que vemos nessas comunidades é que o projeto já tem-
uma história. Têm pessoas que ouvem falar dessa barragem há 20 anos.
Alguns têm várias interpretações porque que ela ainda não foi
construída. Então o objetivo é traçar um breve histórico disso aí. E
lembro aqueles que forem chegando e quiserem fazer perguntas, por
favor, façam e escrevam o seu nome.

A Usina Hidroelétrica de Itapebi vem sendo estudada desde a década de
70. Ela foi inicialmente estudada por Furnas, depois pela Cemig, em
passos seqüenciais, posteriormente pela CHESF, e agora voltou sob a
responsabilidade do Governo Federal. A primeira parte dos estudos, foi a
parte de inventário, como dizia, desde a década de 70. Esses estudos
seguem uma seqüência organizada que terminam com a obra, mas
levam, normalmente, vários anos para sua realização. Os estudos de
inventário são aqueles que definem os locais das barragens, onde é que
devem estar localizadas essas barragens. Aqui no Jequitinhonha,
principalmente, foram identificados dois locais, em Itapebi e a outra em
Irapé. Na confluência do Rio Itacambiruçú, mais próximo de Gromogó
em Minas Gerais.

O segundo ponto é que o direito de uso é da União, ou seja, do Governo
Federal. A ele pertence o direito de utilização do local para geração de
energia elétrica. Até então o Governo concedia esse direito às empresas;
empresas públicas, como no nosso caso de Minas Gerais a Cemig, na
Bahia a CHESF, e mais recentemente, com esse programa novo de
governo, as empresas privadas, que também passariam a gerar energia.
Essa é uma concessão. Portanto, não é uma propriedade. O Governo
Federal vai conceder esse direito de uso por um prazo determinado.
Cessado esse prazo, que normalmente varia de 30 ou mais anos, ele volta
para a propriedade da União, que pode decidir o que fazer com ele.
Licitar novamente ou não. Então, a empresa que for explorar energia
elétrica, o fará sob Concessão do Governo Federal.

A fase atual, passada a fase de inventário, é o estudo de viabilidade.
Vale ressaltar que estamos ainda numa fase inicial, ou seja, queremos
responder às perguntas. O empreendimento é viável? ele se paga? ele
justifica, do ponto de vista de geração de energia, do ponto de vista
ambiental e do ponto de vista econômico? Então são várias perguntas
que estão sendo levantadas agora, para serem avaliadas no âmbito do
Governo Federal. No âmbito do Governo Estadual, temos principalmente
a questão ambiental. Lembrando que aqui estamos envolvidos com dois
estados.

A fase atual então, mais recentemente, começou quando em junho de
1995 o DENAI, que é um órgão do Governo Federal, chama-se
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Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que é qiiem-aullúfSa_
essas concessões, autorizou essa empresa EPB - Empresas
Petroquímicas do Brasil, a fazer esse estudo de viabilidade e apresentar
esse estudo novamente ao DENAI, que o examinará e vai falar: esse
empreendimento é viável. Também sob a nossa responsabilidade, então,
nesse estudo de viabilidade, compete fazer os estudos ambientais, colher
as perguntas, preocupações das comunidades, levar aos órgãos
ambientais e obter desses órgãos ambientais a autorização ou
condicionantes, ou em que condições esses empreendimentos podem ser
feitos.

Lembramos aqui, que nós representamos os pedidos de licenças
ambientais, porque somos agora autorizados a fazer o estudo, em Minas
Gerais e na Bahia, em Junho de 1996. Para isso foi feito um trabalho
que chamamos de Estudo de Impacto Ambiental, que levou vários meses,
reuniu todo esse histórico de dados desde a década de 70. E essas

informações foram solicitadas na Bahia, em Minas Gerais (na Bahia no
CRA e em Minas Gerais na FEAM), com o IBAMA que é o órgão federal,
supervisionando.

O Papel Da EPB

É preciso ficar bem claro que ela está hoje realizando os estudos de
viabilidade, que vão para o Governo para depois entrar numa Licitação.
Então o Governo vai colocar o local da Barragem em Licitação. Se essa
empresa ganhar, ela será a construtora. Se- não ganhar, outra deve
construir. Para efeitos práticos hoje, nós não temos ainda definido quem
será o construtor da Barragem. Isso virá na fase da definição da
Licitação. O que nós estamos preparando são esses estudos técnicos,
que vão subsidiar o Governo para colocar isso em licitação. A
responsabilidade pela obra, então é óbvia, vai ser dessa que ganhar a
Licitação.

Os prazos previstos - de forma geral o Reynald vai tocar um pouquinho
nisso, também, mas só para termos uma idéia de como a fase ainda é
inicial. Estamos falando que, se todos os prazos correrem conforme
previsto, se a licitação for realizada, se a empresa ganhar, fizer os
estudos, se tudo for aprovado, essa obra começaria, provavelmente, no
início de 1999 e levaria aproximadamente 3 anos. Então, nós estamos
falando alguma coisa para início da geração de energia entre 2001 e
2002. Corridos todos os prazos definidos. Então esses são os prazos,
digamos, gerais e globais desse empreendimento.

O próximo passo então seria a conclusão dessa fase atual dos estudos,
que envolve a parte técnica de engenharia e envolve a parte ambiental.
Estamos conduzindo simultaneamente nos dois estados. Como disse,
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posteriormente o Governo fará essa licitação e nesse ponto é que o-fiGarã^
definido quem será o construtor. Aí viria a preparação do projeto básico,
aí vem o detalhe da engenharia mesmo, o pedido da licença de
instalação, que é aquela licença ambiental que autoriza a obra. Portanto,
hoje, nenhuma obra pode ser iniciada. Ela vai só nesse estágio aqui; e a
construção seria então autorizada e a obra iniciada, provavelmente, no
início de 1999. As medidas ambientais seriam implementadas,
implantadas, realizadas A obra seria concluída num prazo, aproximado,
de 3 anos e entraria em operação com esse pedido da Licença de
Operação, quando então seriam completadas as medidas ambientais.

Eu cito um exemplo: para termos uma idéia, que o estágio hoje é como se
chegássemos na Prefeitura Municipal e perguntássemos ao senhor
prefeito - queremos construir um prédio aqui, senhor prefeito, pode? -
Ele vai responder: as leis municipais dizem que o prédio só pode ser de
dois andares, não pode ter barulho à noite, não pode ser industrial e a
área é comercial - Comercial é comercial leve - Então, eu tenho esses
parâmetros. Eu não sei ainda é, quantos banheiros, se vai ter casa,
qual o tamanho da casa, se tem porta na frente ou atrás, quantas salas...
isso é do projeto básico.

Então estamos nessa fase agora de dizer: " eu posso construir minha
casa. Vou contratar o engenheiro para fazer o projeto, já tenho mais ou
menos na minha cabeça. Gostaria que o Reynald falasse um pouquinho
sobre a barragem. Com relação às normas do estudo ambiental, o
Tarcísio vai falar. Então, estamos nessa fase inicial hoje. A nossa
previsão é que nesse segundo semestre a gente envie toda essa conclusão
ao Governo Federal, que tomará a definição isdbre a Licitação.

Com esta primeira parte eu concluo a apresentação. Vou passar agora a
palavra ao Reynald para falar sobre a parte de engenharia. Rapidamente,
Tarcísio falará sobre a parte do meio ambiente. Posteriormente, voltarei
para falar sobre os aspectos específicos de interesse de Salto da Divisa.
Como resultado dessas reuniões que fizemos aqui, colhemos várias
informações e aí abriremos para as perguntas e listaremos uma a uma,
as pessoas que estão lá. Vamos registrar, e numa última etapa, vamos
fazer comentários, alguma coisa adicional que porventura ainda não foi
comentado, reunir todo esse material e dar o encerramento.

Então, na seqüência basicamente: apresentações, os pontos principais de
interesse da comunidade, as perguntas da comunidade; na segunda
parte, comentários e respostas, àquelas que tivermos as informações; e
na terceira parte, encerramento. Eu reforço, aquelas que tiverem
informações, porque naquela analogia que eu fiz, se uma pessoa me
perguntar quantos metros quadrados têm sua casa, nós ainda não
saberíamos responder. Então, algumas perguntas podem não ter
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respostas ainda, porque não temos precisão de engenharia nessa ;tapa—^v
atual.Agradeço e passo a palavra para Reynald. *—• ^~*L

Reynald

Essa aqui é uma planta mostrando a localização da obra. Todo mundo
fala da zona de Itapebi, mas as pessoas, às vezes, não sabem
exatamente onde é que a obra está localizada. Se acompanharmos ali no
mapa, essa linha azul extrema é a costa, o litoral; depois tem uma linha
vermelha, que vai subindo, esta linha é a BR-101. Quando a BR-101
passa por cima do Jequitinhonha, 4 Km antes, temos o lugar onde vai
ser construída a Usina. Então, quem está passando sobre o
Jequitinhonha, a 4 Km. antes a montante de onde o Rio vem, aí é o eixo
onde está localizado a Usina de Itapebi. Essa planta é mais para mostrar
aonde é que estaria localizado a obra.

Dados Gerais da Obra

A Usina Hidrelétrica de Itapebi terá uma potência instalada de mwz.
Para se ter uma idéia do que é ter uma Usina desse tamanho, é uma
Usina que teria capacidade para garantir a sobrevivência de uma cidade
como Feira de Santana, por exemplo. É uma Usina de um porte
razoável. Ela será dotada de 3 turbinas tipo francês, cada uma terá 125
mwz de potência, e o vertedor, ou o sangrador, quer dizer, para
descarregar as cheias do rio, ele está dimensionado para ter uma vazão
de 20.915 m3 por segundo. Para se ter uma idéia, o rio hoje deve está aí
com 70, 80, 100m3 por segundo no máximo, e o vertedor garante
praticamente 21.000 m3 por segundo. Esse dimensionamento mostra,
estatisticamente, uma chance de 10.000 anos, quer dizer, em 10.000 mil
anos seria possível ocorrer uma vazão desse tipo. Isso é uma norma que
o DENAI usa para todo território brasileiro, quer dizer, todas as Usinas
nosas,os vertedouros, são bem dimensionados para 10.000 anos de
período de recorrência. A altura da queda líquida da Usina é de 78,6m.
O volume do reservatório é de 1.634hectometros cúbicos, isso aí em
termos de volume, e a área 62Km2. 62km2 corresponde aí a 6.200
hectares em área plana, essa seria a área do reservatório da Usina.

Evidentemente, vou passar os slides todos, depois se alguém quiser fazer
alguma pergunta, mais a frente, é só anotar e vamos estar aqui à
disposição.

Esse aqui é um arranjo geral, quer dizer, uma amostra geral, de como é
que seria a obra. O que a gente vê em azul é o Rio Jequitinhonha, tem
aquela setinha; naquela região ele abre em duas partes porque tem uma
ilha no meio. O que a gente vê em verde é a Barragem onde vai ser
barrado o rio. O que a gente vê neste lado de cá é a estrutura onde vai
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ter a tomada d'água, onde a água vai entrar e vai para casa de To
onde estariam as turbinas que gerariam a energia elétrica. Na margem
esquerda, do lado de lá, que se vê aqueles túneis, são os túneis que vão
ser construídos para permitir o desvio do rio durante a construção, ou
seja, durante a construção nós vamos jogar o rio naqueles três túneis,
fechar o leito do rio, construir a barragem, e, posteriormente, tampar o
túnel, e aí vai se formar o reservatório. Quando o lago ficar formado,
onde tem essa marca azul, vai passar a sair da calha para ocupar toda
esta área azul, que vai terminar aqui junto a cidade de Salto da Divisa.

Isso aqui, esquematicamente, é o circuito de geração de uma Usina. O
que se vê em verde é estrutura de concreto. Lá em cima é a tomada
d'água, na cota 110 (a gente vê lá no topo, em azul, 110). Ali é o topo do
lago. A água vai entrar naquela altura, descer por uma tubulação até
atingir a casa das máquinas e sair para voltar de novo ao leito. O
desnível entre aquela entrada e essa saída e a força dessa água é que vai
gerar energia. Então, esse é um circuito hidráulico entrando pela
tomada d'água, passando pela casa de máquinas e retornando a água
pelo leito do rio.

Aqui, mais um desenho, um esquema, de como seria se gente cortasse a
barragem pelo meio, fosse dar uma olhada como é que é o desenho da
barragem é mais ou menos esse formato verde. É uma barragem, que
nesta fase ainda, como estava falando o Sérgio, está em fase de estudo.
Mas, nesta fase a idéia é que seja uma Barragem. O que está escrito
CCR, quer dizer Concreto Rolado. Concreto compactado em grandes
quantidades, compactado quase como- se fosse terra, é um concreto
especial, e que vai formar este corpo da Barragem. É uma Barragem que
a gente chama de Barragem de peso. A gente constrói, põe ela, e tudo
que está em verde aí é uma massa em concreto, e o que se vê embaixo é
uma galeriazinha por onde vão ser feitas injeções de cimento para que a
água não passe entre o concreto e a Barragem, para fazer a consolidação
da Barragem na rocha e impermeabilizar também a fundação.

Aqui, na mesma posição, também é um corte na Barragem, porém
mostrando a região do vertedouro, onde tem a parte que faz o
sangramento da Barragem durante o período de cheias. A gente vê no
alto uma espécie de forquilha, essa é uma comporta; ela faz assim,
levanta, a água passa por baixo, controlando sempre o nível do
reservatório. Então, por exemplo, quando vem uma cheia muito grande,
a gente abre mais, mais e mais, de tal forma que mantemos o nível do
lago sempre o mesmo, quer dizer, se começar a entrar muita água vindo
pelo rio 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros por segundo, à medida que ele
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entre, todo ele sai, de tal forma que o nível do reservatório perm
constante. Então, neste caso. o vertedouro é incorporado na crista da
Barragem, ele está montado na crista da Barragem, isso é da forma como
foi concebida a obra.

Aqui nós temos um cronograma das obras, de forma esquemática. Tem
primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e aqui quarto ano. No primeiro
ano, se todos os trâmites correrem de forma normal, esse primeiro ano
seria o ano de 1999. Eu não estou aqui afirmando que vamos começar,
mas, na hipótese de que todos os processos de licitação, os processos
dentro do DENAI corram normalmente, licenças ambientais, ela
começaria em 1999. E no primeiro ano teríamos, principalmente, a
mobilização, a instalação do canteiro de obras, as obras do desvio do rio,
e, começaríamos também, com as obras da tomada d:água e da casa de
força. No segundo ano, como o rio estaria desviado, começaríamos as
obras da barragem, tanto as obras civis como a parte de montagem de
comportas no vertedor.

Já no terceiro ano, basicamente, montaríamos as turbinas na casa de
força, montaríamos a sub-estação, a linha de transmissão, de tal forma
que no quarto ano, no terceiro mês, mais ou menos do quarto ano, onde
a gente vê aqui o 1, o 2 e o 3, é a geração da unidade 1, geração da
unidade 2 e geração da unidade 3. Nessa época então, começaria a gerar
energia elétrica. Então nós estaríamos, em princípio, 1999. 2000. 2001,
em março, abril do ano 2002 começaria a gerar energia na Usina de
Itapebi.

Basicamente a obra, vista do ponto de projeto, de forma, de como é que a
gente pretende ver, é o que mostramos aí. Aqui tem um mesmo desenho
da obra, mostrando porém onde é que serão localizados os canteiros da
obra, a parte de escritórios, a central de britagem, a central para fazer o
concreto, o ambulatório, os alojamentos, todas as instalações do canteiro
estão indicadas nessa planta, que estão ainda, também, como eu disse,
numa fase de estudos, que ficariam todos, em princípio, na margem
direita próximo do local do eixo da obra.

Em termos de projeto o que nós temos é isso, lembrando que esse projeto
hoje, esta nas mãos do DENAI, que ainda vai Licitar o Projeto, como já
falou o Sérgio, e que se tudo correr bem, como estamos falando, essa
Obra começará então em Janeiro de 1999.

Eu queria retornar aqui então.
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Sérgio
Bom, Tarcísio então, que é o responsável pela equipe dos estudos de
meio ambiente, vai fazer uma breve explanação dos resultados dos
estudos ambientais, que foram apresentados com a rima, nos órgãos
ambientais de Minas Gerais, da Bahia e do IBAMA.

Tarcísio

Boa tarde. Vou tentar fazer uma explanação breve, para que vocês
possam entender tudo que foi feito no âmbito dos estudos ambientais,
para implantação dessas hidrelétricas aqui no Vale do Jequitinhonha.
Gostaria de fazer um pouco, um histórico desse empreendimento. Ele já
vem sendo estudado há muito tempo, acho que muitas das pessoas aqui
da cidade já devem ter ouvido nessa usina há muitos anos. Esse estudo
começou na fase de inventário, como Sérgio colocou, mais ou menos na
época de 1975, e quem desenvolveu esse estudo foi Furnas Centrais
Elétricas, empresa contratada pelos estudos, na época, era a ENGEVLX
que foi quem desenvolveu esses estudos até agora. Então a gente
participou da fase de inventário, e da fase de estudos de viabilidade que
está sendo concluído agora. Esses levantamentos já são bastante
antigos aqui na Bacia. Como Sérgio colocou, a primeira coisa que se faz
num rio que vai ser explorado para determinado uso da água, é feito um
estudo de divisão de quebras.

No caso do rio Jequitinhonha, no baixo Jequitinhonha, havia previsão de
construção de três usinas: Lua Cheia, Salto da Divisa e Itapebi. Havia,
inclusive, a previsão de fazer Itapebi numa cota mais alta que foi
abandonada por que ela afetaria muito a cidade de Salto da Divisa e
acreditamos que as usinas de Salto da Divisa e Lua Cheia ainda devem
levar muito tempo para serem construídas, se é que vão ser construídas
atualmente, porque elas já demandam um impacto ambiental muito
grande. E a Usina Montante que vai ser construída, não está nesse
desenho: é a Usina de Irapé, que o Sérgio já colocou.

A primeira etapa num estudo de impacto ambiental é você definir a área
de influência do empreendimento. Quer dizer, qual é a área que vai sofrer
algum tipo de interferência com a obra que você pretende implantar.
Então a gente definiu a área de influência do empreendimento. Essa
figura cinza, que estamos vendo, não sei se está dando para perceber o
pontilhado nessa figura, é o reservatório de Itapembi. Ele começa lá,
como o Reynald colocou. A à montante águas acima da ponte sobre a
BR-101, barra o rio no eixo Itapebi e vem chegar aqui com um nível
d'água próximo a região de Salto da Divisa. E essa área toda em cinza, é
a bacia de contribuição entre a usina montante que é a Salto da Divisa e
Itapebi.
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Toda essa região representa área de drenagem, que dizer, toda água
chuva que escoa da bacia para o rio Jequitinhonha, foi considerada como
área de influência, área de estudo, o que interfere com o
empreendimento. Não foi considerada ãrea de influência para estudo do
meio físico biótico. Vou explicar um pouquinho na frente.

Área De Sócio Economia

Eunápolis é um pólo econômico muito importante aqui na região. Então
todos esses Municípios tiveram seus dados levantados. A demografia,
economia e infra-estrutura.

Definido então qual era a área de abrangência do estudo que pudesse
interferir com o empreendimento, a gente começou então a parte de
diagnóstico ambiental, isto é, tentar montar sobre essa área de
influência, sobre essa região que definimos para o estudo, uma fotografia
atual da região. Quer dizer, como a região está hoje, do seu ponto de
vista no meio físico, biótipo e sócio-econômico. No meio físico, os
parâmetros estudados foram o clima da região, os recursos hídricos e
uso e qualidade da água e as disciplinas que estudam o solo, geologia,
geomorfologia, peodologia que avalia a aptidão de solos para agricultura
e as interferências com possíveis recursos minerais na região.

Agora vou começar a fazer um pouco do resumo do diagnóstico
ambiental do que levantamos na área. A região de clima tropical seco.
Colocamos nessa figura aqui a variação da precipitação média nessa área
de influência. O período de chuva vocês conhecem até melhor do que eu,
vai de novembro a março, agora estamos no período de estiagem. A
sazonalidade aqui na região é muito bem definida. Nós sabemos que
determinado período é o período de chuvas e em determinada época do
ano, esta que estamos agora, as chuvas caem muito. As temperaturas
ficam na ordem de 20 a 24 graus Celsium em média e a evaporação
atinge algo em torno de 1.400 mm por ano.

Um aspecto importante a ser colocado, com relação a água, recursos
hídricos, é a própria bacia do Jequitinhonha. O Rio Jequitinhonha vem
sofrendo ao longo dos anos uma degradação ambiental muito violenta, a
partir, inclusive da sua bacia mineira, com exploração de mineração, as
matas e florestas nativas foram degradadas, utilizadas para outros fins
como pastagens, etc. e isso se reflete basicamente nos recursos hídricos.
A maior parte da Bacia do Jequitinhonha fica no estado de Minas Gerais
e todos os pontos que vocês estão vendo no mapa são estações de
medição de água, de nível d'água, de medição de vazão do rio. O rio já é
bastante investigado. Hoje temos segurança no estudo para saber
quanto de água dispomos no rio para gerar energia.

AP



EM BRANCO



O Rio Jequitinhonha é um rio de regime torrencial. Neste gráfic(L_que_3if
vocês estão vendo, em vermelho, é a variação das vazões do Rio
Jequitinhonha ao longo do histórico, quer dizer, só para garantir
segurança ao empreendimento nós temos medição de vazão, histórico do
empreendimento, desde 1931. Isto é uma exigência do DENAI, que o
estudo tenha um histórico suficientemente longo, porque todo o projeto é
feito em cima dessa disponibilidade de dados.

Têm mais de 30 anos de informação, que garante ao estudo uma
confiabilidade muito boa. Até dá para ver um pouco do histórico, esse
maior ordenada aqui, no gráfico vermelho, é a cheia de 1979 que foi a
maior cheia na região. O que podemos observar é que à medida que os
anos vão passando, as cheias tem ficado mais pronunciadas. Isso tem a
ver com a degradação do rio. A medida que você tira a vegetação e deLxa
pasto, ou começa a urbanizar as ãreas, ou faz mineração, a ãgua que cai
da chuva escoa mais rápido, atinge o rio de uma maneira mais veloz e as
vazões máximas são maiores, apesar do volume de chuva ter sido mais
ou menos o mesmo.

Com relação ao uso da água nós levantamos a possibilidade de pré-
irrigação, abastecimento de água, geração de energia e controle de
cheias. Nós identificamos também a qualidade da água. Hoje já existe
em andamento, já está quase terminado, um plano diretor de recursos
hídricos da Bacia do Jequitinhonha como um todo, feito em conjunto
pelas secretarias do Estado de Minas Gerais e da Bahia. A partir desse
estudo verificamos que a qualidade da água.do Jequitinhonha é classe 2,
quer dizer, é uma água que pode ser utilizada para consumo humano se
for tratada adequadamente. Então, é uma água de qualidade muito ruim
ainda, apesar da sua grande turbidez.

Com relação a esses itens de uso da água, eu gostaria de falar um pouco
sobre isso, porque é um questionamento com relação ao uso. A
Barragem, como Reynald colocou, é uma barragem que vai funcionar a
fio d'água, isto é, não muda a sazonalidade do rio. Toda ãgua que chega
no barramento - passa pelo barramento - ou passa pelas turbinas, ou
passa pelo vertedor, em caso de excesso.

ABarragem não pretende acumular água. Ela só armazena naquela cota
de 110 para ter queda, ou possibilidade de gerar energia, mas não
armazena e não modifica a sazonalidade do rio. Em todo o caso,
justamente por essa elevação no nível d'ãgua, não há incompatibilidade
se houver aptidão agrícola para isso, de que se teria um parte dessa ãgua
para irrigação. Não no montante que averiguamos. Quanto ao
abastecimento de água, também, não há nenhum problema de utilizar
essa água para abastecimento de comunidades.
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Com relação ao controle de cheias, gostaria de frisar por último, põrq~
houve um questionamento em Itapebi. A barragem não promove o
controle de cheias . Nem Salto da Divisa vai ter as suas condições de
margem alterada com relação ao reservatório. Itapebi vai continuar
tendo problemas com cheias, porque as cheias são as cheias normais do
Jequitinhonha. Nós não pretendemos fazer controle de cheias na
Barragem. Não é que não pretenda. Sempre o controle de cheias é um
uso interessante da água, minimizar os problemas de enchente. Mas
para fazer controle de cheias no Jequitinhonha, neste ponto, significaria
fazer um reservatório muito alto, beneficiaria Itapebi, mas inundaria
Salto da Divisa. Então, não adianta resguardar Itapebi e causar
problemas a Salto da Divisa.

Então a Barragem Itapebi não pode ter esse uso. O controle de cheias
vai poder ser efetivo no dia em que a Barragem de Irapé, que é uma
barragem que está sendo, também, estudada no Rio Jequitinhonha; à
montante na Bacia Mineira. Essas sim vão poder promover o controle de
cheias, e vão gerar benefícios diretos para a região.

Vamos colocar alguns mapas que representam a investigação feita na
região. Esse é um mapa na área de influência, na bacia de drenagem
estudada, que representa todos os tipos de solo no seu aspecto de
aptidão agrícola, na região. Esse mapeamento, voltando um pouco atrás,
foi feito não só para vegetação e para solos de geologia, a partir de
imagens de satélites, que dão uma margem atual do uso da bacia e
investigação a partir de imagens de radar e investigação local.

A partir dessas informações, foi possível montar um quadro dos solos.
Na área inundada, podemos identificar, quer dizer, na área que será
afetada pelo empreendimento, que a maior parte do solo são latosolos e
as classes dos solos, na área inundada, no máximo atingem classe 3.

Quer dizer, as classes de irrigação dependem do retorno que elas
proporcionam ao investimento que é feito nela. Algumas áreas podem
ser irrigadas, outras têm um retorno muito pequeno, como as classes 4 e
6. Então a maior parte das áreas, na área inundada, não significa
grande perda com relação a produção agrícola.

Com relação a geologia de morfologia, vou passar mais rápido. Foram
identificadas as principais unidades morfológicas com relação a
problemas de erosão, a problemas de formação de produção de
sedimentos que afetassem o empreendimento. Na região não foi
identificada nenhuma área com potencial muito grande de erosão, que
pudessem produzir sedimentos, a não ser o grupo barreiras que é numa
região intermediária, entre Itapebi e Salto da Divisa, mas que não vai
causar grande problema para esse empreendimento.
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Aqui é o mapa geológico da região. Podemos ver o grupo barreiras',"
essas manchas em laranja, que poderiam causar algum problema de
transporte de sedimentos, o que não acontece atualmente.

Com relação, também, a processos minerários, identificamos vários
processos em tramitação no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral,
que são processos que pretendem explorar alguns tipos de minerais
nesse trecho do Rio Jequitinhonha. Essas pessoas já estão
inventariadas. Na área de inundação percebemos que existe interesse de
areia, granito. Tem que ser negociado com esses pretendentes.

Outro item de disciplina, seria o meio biótipo. No meio biótipo
estudamos a vegetação, flora e fauna. Esse mapa mostra a parte de
fauna, o uso da terra mas ligado a cobertura vegetal. Tudo que está em
branco nesse mapa é mais ou menos maior parte da área: pastagem,
uma cega em vez de claro. Vocês podem perceber que a maior parte da
área já está muito degradada nesse trecho. É praticamente pasto e muito
pouco remanescentes de florestas estacionais e florestas pluviais que são
florestas importantes na região, até porque elas ainda são refúgio para
algumas espécies ameaçadas de extinção. Mas, todas estas florestas
estão fora da área inundada. Elas hoje ocupam cotas mais elevadas e
não estão na área de inundação.

Na área indireta desses mesmos tipos de cobertura vegetal, colocamos o
percentual. Quer dizer, mesmo na área indireta, área de granagem,
aquela da figura, nós percebemos que há maior percentagem (72%) de
pastagem plantada. Na floresta pluvial e na floresta estacionai, as
percentagens são bem pequenas. Eu não estou querendo reduzir a
importância/área não, elas são pequenas porque foram degradadas, mas
elas são ainda remanescentes e importantes na região.

Aqui é uma ampliação do mapa de uso, nas proximidades de Salto da
Divisa. Nós podemos ver o mesmo quadro.

Definimos uma área de influência indireta como a área que contribui de
forma indireta para o empreendimento. A área de influência direta é a
área que é inundada pelo reservatório, que é afetada diretamente pelo
empreendimento, então está se referindo ao reservatório e às obras do
empreendimento. Na área inundada, as interferências com relação à
vegetação, os percentuais são mais ou menos os mesmos. Você vê que,
com relação a mata pluvial na área, só há 4 hectares por enquanto. A
encosta chega a 24%. Hoje a área inundada está muito degradada.

Aqui é uma listagem. Não vou ler toda essa listagem. Todas as espécies
de mamíferos de provável ocorrência na área, que levantamos na região.
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Algumas dessas que estão assinalados de vermelho são as realmen
ameaçadas de extinção. Na área inundada não foi identificado nenhuma
dessas espécies. Isso não significa que não haja possibilidades de
encontrar algumas ainda. Mas elas ocorrem na ãrea de influência
indireta, às vezes um pouco fora até da bacia de interesses, mas são
espécies importantes até porque elas são endêmicas.

Foi feito também uma listagem, um levantamento de identificação de
todas as espécies de peixe de água doce do Rio Jequitinhonha. Essa
listagem é muito grande, mas, hoje no Rio Jequitinhonha, neste trecho,
que identificamos, existe pesca de pitú, de robalo. As pessoas sobrevivem
de alguma forma deste tipo de espécie de peixe, mas o Rio
Jequitinhonha, até pela degradação que vem sofrendo, não só a
diversidade das espécies diminuiu, como a quantidade de peixe também
caiu. O Rio hoje, além da qualidade da ãgua ter caído, com relação aos
parâmetros químico e físico, a água é muito turva, traz muito sedimento
e isso prejudica muito o desenvolvimento dos peixes na região.

Espécies Ligadas à Sócio-Economia

Podemos dizer que são a população, são os dados da população. A
demografia, como é que ela se desenvolveu ao longo desses anos, como é
que ela vem progredindo; a economia, quais são as bases da economia
local; infra-estrutura, estrutura de estradas, de rodovias, elétrica, de
comunicações e de saneamento, indicadores de saúde. Patrimônio
histórico e cultural e arqueológico nesse trecho do rio.

Um painel um pouco de ocupação desse trecho do Jequitinhonha passa
até pelo ciclo histórico de exploração da bacia. Começou com o pau-
brasil, na época do descobrimento, passou pela a cana-de-açúcar,
passou, inclusive, pelo ciclo do cacau, hoje é muito pouco presente na
bacia, e hoje basicamente é pecuária extensiva, quer dizer, há uma
quantidade muito grande de grandes propriedades, grandes latifúndios,
explorando uma pecuária de forma extensiva. Houve, justamente porque
a pecuária utiliza muito pouca mão de obra, há um êxodo rural, pessoas
precisando ir para as cidades procurar emprego para ter como
sobreviver.

Saíram então da atividade rural para uma atividade mais urbana. Hoje,
cerca de 60% dos habitantes na área ( não estou me referindo só a Salto
da Divisa e sim aos municípios da área de influência) residem em áreas
urbanas. A estrutura econômica é voltada para a agropecuária. Houve
uma estagnação na economia cacaueira. Hoje existe muito mais pecuária
de corte e leite e existe, nós identificamos, mais próximo de Itapebi, e
não é incompatível com o empreendimento. Já há um crescimento da
fruticultura. Existe mamão na região próxima a Itapebi, já até com
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irrigação. Osetor de comércio eserviços épouco diversificado ereduzido^ íin*p£ /
assim como as ofertas de empregos.

Área De Saúde E Saneamento

Verificamos que as condições de saneamento são precárias, como a
maior parte do interior do Brasil, acho que aqui não é diferente do
restante. A infra-estrutura de saúde ainda sofre com deficiência de
material, de pessoal, isso é um quadro geral da saúde no Brasil.
Identificamos as principais doenças, notificação que conseguimos
identificar, podem existir outras, algumas até de veiculação hídrica. As
principais causas de óbitos e números de leitos. Quer dizer a infra-
estrutura da região é muito carente.

Essa figura mostra um pouco a área afetada em percentual por cada
município atingido pela área de inundação. Quarenta e cinco por cento
da área afetada pela inundação, pelo reservatório, está no município de
Itapebi, 15% Itarantim, 33% Itagimirim e 7% em Salto da Divisa, apesar
de ser próximo a área urbana. No levantamento que fizemos, a
população rural atingida, afetada, 3% esta na área de Salto da Divisa,
59% em Itapebi, 15% em Itagimirim e 23% em Itarantim.

Esta figura aqui mostra um pouco, é interessante mostrar, com relação a
estrutura fundiária que eu tinha falado. O maior percentual de
propriedades, são grandes propriedades, mais de 2.000 hectares. Então
há uma estrutura realmente de concentração de terras na bacia.

Vamos passar um pouco mais agora sobre Salto da Divisa. Nós
levantamos a relação entre áreas de habitação e número de habitantes,
na área que vai ser diretamente afetada, nós quantificamos 50
municípios; eu queria deixar bastante claro que fizemos a identificação,
em nível local, das propriedades que ficam perto da rua, da Avenida
Beira Rio, que teriam sua condição afetada pela criação do lago. Esse
número pode ser um pouco alterado e vai ser identificado em fase
posterior até de cadastro mais detalhado.

Nós vamos começar a passar agora um pouco mais sobre Salto da Divisa
que é a ãrea mais de interesse da comunidade. Essa é uma planta da
área de Salto da Divisa próxima à Avenida Beira Rio, e a cota 110
assinalada aqui; esse é o Córrego Lava Pés e aqui é a Avenida Beira Rio.
Algumas dessas casas nas proximidades vão ser afetadas pelo
reservatório e vão ter que ser relocadas. Nós vamos mostrar um pouco à
frente qual é a proposta que estamos pensando para solucionar esse
problema nessa avenida.
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Com relação a Salto da Divisa, voltando um pouquinho ao diagnósíi
identificamos alguns impactos e agora nós vamos listar alguns impactos
e quais são as medidas que estamos propondo para minimizar alguns
deles. Em alguns casos podemos até eliminar o impacto, propondo uma
solução alternativa. Essa identificação de impactos, quer dizer, feito o
diagnóstico nós fazemos um cruzamento para montar uma matriz de
impactos que facilite a identificação e quantificação dos impactos. Na
matriz de impactos colocamos componentes ambientais, meio físico,
biótipo e sócio-econômico, e todas as disciplinas: solos, aptidão agrícola,
recursos hídricos, as disciplinas de sócio-economia, e as ações do
empreendimento para verificar as interferências e identificar os
principais impactos.

Nessa identificação de impactos, que estão listados, nós colocamos os
impactos e os programas e as soluções propostas para minimizá-los.
Então, para elevação do lençol freático, há o impacto que vai acontecer
nas proximidades do reservatório. Está proposto um programa de
acompanhamento da evolução do lençol freático que envolve a etapa
anterior ao empreendimento, durante a obra e após a construção do
empreendimento, inclusive, próximo à Salto da Divisa.

Com relação a processos erosivos, em parte que identificamos com
possibilidades, aumento das possibilidades de erosão, escorregamento e
eliminação da vegetação existente para construção do empreendimento,
estamos propondo o programa de proteção de margens reservatórias,
recuperação de áreas degradáveis. Toda área que foi alterada pela obra
tem que ser recuperada para evitar que t&nhamos um impacto negativo
nessas áreas.

E assim por diante. Cada um desses impactos identificados, que vou
listar agora, você verá a alteração da comunidade de peixe. A gente sabe
que o reservatório vai modificar as condições do rio, as espécies
marinhas que vinham subindo o rio, como o pitú e robalo vão ficar
restritas ao trecho ajusante Itapebi para o mar. A proposição é estudar e
investigar essa comunidade de peixes e propor alguma solução de
peixamento para o lago, para outro tipo de espécie, para esse outro
ambiente.

Interferências Com Direitos Minerários

Se você for fazer um programa de investigação, levantamento detalhado
da situação dessas interferências e propor uma solução para cada um
dos pretendentes.

Mudança da dinâmica e do sedimentológico. Esse é um aspecto que eu
acho que tenha passado rápido. A Barragem vai promover uma
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mudança no regime de sedimentos do Rio Jequitinhonha, quer diz
rio Jequitinhonha transporta muito material sólido, areias e sedimentos
de suspensão, esse material, parte dele, vai ficar retido. Nós já fizemos
um estudo no reservatório e isso não compromete a vida útil do
empreendimento, mas temos que continuar o monitoramento que já
começamos, para que possamos identificar qualquer mudança a partir
dos dados da bacia.

A Possibilidade De Alteração Da Comunidade De Peixe.

Alimentação da vegetação existente, inclusive nós vamos propor
consolidação da idade de conservação, não só para preservar esses
remanescentes de vegetação, mas promover a manutenção dessas
espécies que hoje são ameaçadas de extinção.

A limpeza da Bacia de acumulação é importante, inclusive para não
piorar as condições de qualidade da ãgua do reservatório. Então, a parte
da vegetação que ficaria debaixo d'ãgua vai ser, parte dela, eliminada.

Programa De Comunicação Social

É um programa importante porque ele permite que a comunidade
conheça cada um dos outros programas e o andamento de cada um
deles. Permite que a comunidade participe desses programas de forma
ativa, não só no seu desenvolvimento mas até participando e
contribuindo de alguma forma. Todos os programas listados aqui fazem
parte e vão entrar em contato direto com o programa de comunicação
ambiental, para que as pessoas conheçam o desenvolvimento deles.

Tem também interferência com o remanejamento da população
diretamente afetada. Nós estamos falando agora aqui da população de
Salto da Divisa que vai ter que ser relocada. A proposição é sempre que
essas pessoas que foram relocadas, sejam alocadas, depois de consulta a
comunidade, em áreas em mesmas ou melhores condições do que elas

O hoje vivem, mesmo que não sejam proprietários.

Saúde Pública

Alteração do quadro de saúde pública. Vai ser trazida uma comunidade
de fora (emprego de mão-de-obra). Então você tem que dar condições, e
vai ter condições na obra, de atender essa população que vem de fora,
minimizando o impacto sobre a estrutura de saúde no local.

•
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Salvamento Do Patrimônio Arqueológico

Identificamos alguns sítios arqueológicos como o de Cachoeirinha no
trecho de itapebi, que vai ser investigado, monitorado, e feito um
salvamento desse patrimônio.

Redimensionamento Da Relocação Da Infra-Estrutura

Para isso, gostaria de passar um pouco mais sobre a situação de Salto da
Divisa com relação a formação do reservatório. Nós identificamos, isso já
foi até de estudos anteriores, que a cidade de Salto da Divisa dispõe de
rede de esgoto, parte dela, mas não tratamento desses efluentes. Então
todo esse afluente de esgoto recai ou córrego Lava Pés, que tivemos a
informação que recebe 50% dos esgotos da cidade de Salto da Divisa, e
que deságuam no rio Jequitinhonha, sem tratamento.

Com a formação do lago, a idéia é de justamente, já que vamos promover
a relocação de algumas pessoas, de algumas casas e de algumas
benfeitorias, promovermos a reurbanização dessa avenida Beira Rio,
trazendo para essa comunidade a implantação de áreas de lazer ou áreas
comunitárias.

A idéia é, já que vai ser criado um lago nas proximidades, será criado um
pier que facilite a pesca. Serão construídas áreas de lazer com quadras
de voley, para que a comunidade possa usar essa área até como lazer
primário. Então, reurbanizar toda essa região e readequar toda a rede de
infra-estrutura. Quer dizer, toda a regiâd vai ter sua rede de água, esgoto
readequada a situação nova. Isso é um compromisso do
empreendimento que a FEAM certamente vai colocar no condicionante da
licença ambiental.

Além disso, estamos propondo assentar um interceptor de esgotos, que
vai receber esses efluentes da cidade e conduzir para uma área que,
inicialmente estamos prevendo nessa situação desusante da cidade, que
podia ser instalada em uma lagoa de estabilização, uma proposição de
tratamento desses efluentes de tal maneira que a cidade tivesse na
própria ãrea, próxima a ela, no caso o Jequitinhonha, uma qualidade de
água melhor do que a que tem hoje.

Até mesmo para não prejudicar o uso da água do próprio reservatório. A
cidade de Salto da Divisa vai ter alguns impactos como a relocação
dessas pessoas, a interferência com a areia que é retirada a montante,
com a criação do reservatório essas pessoas vão continuar podendo tirar
areia um pouco mais a montante, é só mudar a localização, com relação
a retirada de pedras existem algumas proposições também de
alternativas melhorando o acesso em outras áreas. Existem alternativas
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para essas em parte causados a Salto da Divisa, que estão contem
nos programas.

Eu vou reforçar o que o Sérgio colocou. Nós estamos na etapa de estudo
de viabilidade. O que vamos definir em última estância é a viabilidade do
empreendimento, quer dizer, a viabilidade ambiental do
empreendimento. Nesse instante nós estamos solicitando a licença
prévia, a licença de localização do empreendimento. Ela vai estar cheia
de condicionantes. Para o empreendimento poder ser implantado exigem
3 etapas até o início das obras. Existe a licença de implantação do
empreendimento para início das obras e a licença de operação.

Para licença de implantação de todos os programas, ou essas coisas que
foram levantadas pela comunidade, tem que estar sendo contempladas
pelo empreendedor que pode não ser a EPB, que como o Sérgio colocou
ainda vai ser licitado.

Eu procurei fazer um apanhado dos principais impasses diagnósticos do
empreendimento, mas como o Reynald colocou, estamos à disposição
para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado.

Concluímos a fase de apresentações e passaremos para esta parte
referente aos nossos contatos, reuniões e informações obtidas pela
população e seus representantes sobre os pontos centrais de interesse.

Quem quiser fazer perguntas e comentários, por favor, registrem-se. Os
pontos principais anotados serão abordados por mim de forma específica
e ao mesmo tempo de forma genérica, já que tratam de vários assuntos.

Uma das preocupações da população é com a qualidade da água. A
questão do lençol freático, riscos de transmissão de doenças
principalmente no que se refere aos aspectos sanitários, às enchentes e
uso da água para a irrigação. De forma geral, a água tem o potencial de
melhorar de qualidade com a reservação, porque do ponto de vista
químico e físico, ao reservar, essa água entra no reservatório e deposita-
se, tornando-se mais clara, mais limpa, aumentando o potencial para o
desenvolvimento de peixes. O uso dessa água geralmente aumenta com a
melhoria dessa qualidade.

Há um risco de transmissão de doenças. Para isso que tem esse
programa de intercepção dos esgotos e tratamento. Ou seja, a qualidade
sanitária dessa água no lago deve ser melhor do que a do rio,
atualmente. Porque ao se tratar os esgotos que hoje caem brutos, esses
vão passar a não oferecer risco real de transmissão de doenças que há
hoje.
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Questão do Lençol Freático

Na verdade ocorre um levantamento do lençol freático, mas está previsto
que as residências que devem permanecer, ou seja, que não serão
afetadas, devam estar em uma região segura. Ou seja, o lençol freático
não vai está aflorante. Há uma zona de segurança, já que o lençol
freático está abaixo do solo, entre 3 à 4 metros (nas regiões mais
próximas, se você cavar 3, 4 metros, náo iria encontrar água). As casas
não devem causar impacto no lençol freático.

Para confirmar isso, há um programa de monitoramento. Porque nessa
fase atual não podemos afirmar com certeza, com precisão, onde é que
estaria esse lençol freático. De acordo com as experiência de outras
barragens, podemos afirmar que esse risco é mínimo, se o uso for
limitado na baixa do reservatório. Ou seja, junto do reservatório, a área
serve ao uso de urbanização, de praças e não de habitação e de
comércio.

Questão das Enchentes

Tarcísio já abordou essa questão e é importante ressaltar isso. O
reservatório futuro não acumula água, não é um grande reservatório. Ele
é muito utilizado porque se encontra no Vale do Rio, está encaixado, mas
não vai se espraiar muito, caso contrário vai começar a invadir grandes
áreas. Ele vai se manter praticamente nesse canal do rio. Um pouso
entrando nos afluentes. Com isso,1"ò' volume de água reservada é
pequeno. O reservatório deve trabalhar quase sempre cheio. Se chegar
uma enchente, abre-se a comporta para dar mais passagem, mas ele vai
manter o seu nível relativamente máximo , em torno da cota 110,
abaixando talvez uns 3, 4 metros.

Ao contrário desse reservatório proposto para Irapé, que um grande
barragem, essa é vista como um pulmão porque enche e esvazia e,
quando chega a cheia, ela segura e vai soltando devagar. Esse não tem
essa capacidade porque para ter, ele teria que invadir muita área. Ele
funciona como reservatório que a gente chama de fio d'água.

Questão Da Água Para A Irrigação

Não deve ser vista como nenhuma limitação, pelo contrario. A água
poderá ser utilizada para a irrigação e este será um potencial ganho,
porque hoje a água está disponível em um canal baixo. Você tem que
bombear essa água em uma altura maior. Ela estará disponível a um
cota mais elevada, com mais facilidade de ser utilizada. Provavelmente,
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de acordo com a experiência obtida de outros reservatórios, d
qualidade.

Vale ressaltar que essas regiões também têm um potencial limitado para
o uso de irrigação, principalmente pela questão do solo e da topografia.
Esse é uma região que a gente espera um grande potencial de
desenvolvimento de irrigação quando comparado com outras regiões do
estado de Minas Gerais.

Preservação das Margens e Matas Ciliares

Há um programa de monitoramento de erosão. Porque, sendo dinâmica,
precisa ser identificada, se vai ser um problema de drenagem, se terá que
ser desviada a água de uma determinada região, se é problema de
plantio, de arvores. Nós sabemos que esse ponto principal têm matas
ciliares, não só porque segura a erosão, mas porque também serve de
alimento para a comunidade de peixes que hoje está de certa forma

\ diminuída, em parte pela redução das matas ciliares.

Esse programa tem um objetivo duplo: de não só proteger a margem do
reservatório, como também de favorecer as condições de peixamento que
hoje são mais limitadas.

Emprego da Mão de-Obra

A mão-de-obra principal vai estar localizada em Itapebi. Lá vão ter
pessoas provavelmente de fora, operários especializados. Estamos
falando em tese porque, como afirmei, não podemos dizer que a nossa
empresa irá construir essa barragem. Mas a idéia é a seguinte: a
prioridade é para a mão-de-obra local por vários fatores, entre eles: a
questão do emprego é geral, é uma das maiores preocupações da
população é se vai gerar emprego, quantas pessoas serão necessárias e
por quanto tempo seráo empregadas. A locação será em Itapebi.

A questão da população local ser empregada é mais barata. É muito mais
caro trazer um trabalhador de fora, com o risco dele ficar aqui depois
aumentando a população local. As obras em Salto da Divisa são obras
urbanas, de relocação de algumas casas, urbanização da Av. Beira Mar.
Essas obras utilizarão a mão-de-obra local. Mas no caso da barragem,
temos operadores de guindaste.

Quanto a questão de saúde desse contigente de pessoas, praticamente
não vai ocorrer porque está distante. Temos um programa de saúde mais
voltado para aquela região com ambulatórios e clínicas identificados para
atender essa população, com educação sanitária e principalmente com
atendimento no canteiro de obras.
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Outras questões que afetam a mão-de-obra são de uso ecofeômicrü^l
mineração com areia, pedra, pesca e aquelas comunidades que são
poucas, mas o grupo de pessoas que vive na área rural é que seria
afetado porque está dentro da área de inundação.

O critério básico para todos eles é: pessoas não devem ser prejudicadas
com o empreendimento. Se vão ser relocadas na sua atividade
econômica, na sua atividade de residência ou comercial. Elas têm que ter
condições iguais ou melhores do que possuem hoje. Na prática, eles têm
que ter vantagens com o empreendimento, ganhando um adicional em
relação a situação atual.

Elas vão ser supridas com regiões com esgoto com água, com luz e casa.
Quanto custaria uma barragem? Devem ter cerca de 50, 60 famílias
nessa região, algumas outras na região rural.

O projeto das casas ainda não existe. Mas essa decisão não é tomada
unilateralmente. Ela é tomada a partir de uma proposta que a gente
envia ao órgão ambiental e ao programa de comunicação social que
procura trazer a comunidade para discutir esses aspectos,
principalmente questões de casa, de localização, de relações de
vizinhança e relações com a economia.

Com relação a areia, já está claro que não haverá prejuízo. As margens
do reservatório devem ir até próximo da área da balsa, ou seja, onde se
colhe areia hoje será poucos metros acima. Como o reservatório é o local
onde a água diminui de velocidade, ali vai provavelmente ocorrer
deposição de areia em maior quantidade que tem hoje. Deve ser feito
uma barra de entrada no reservatório. Então a areia, para
abastecimento, não faltará.

Questão da Pedra e Brita

Já foram identificadas áreas alternativas que embora tenham problemas
de acesso, o empreendimento terá que dar condições de acesso à essas
novas áreas sem sofrer a influência da área de inundação. O critério
principal é esse: as pessoas não devem ter prejuízo com a implantação do
empreendimento. Se possível, devem ter ganhos.

Questão dos Peixes

Haverá uma mudança no curso do rio. O rio hoje corre com a correnteza.
O Salto da Divisa é o marco físico onde os peixes vêem até essa região.
Esse salto agora vai como marco físico, ser transportado para Itapebi. A
barragem será o barramento para a subida de peixes. Já fomos
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perguntados várias vezes quanto a escada de peixes. Os p
conseguem subir a escada devido a altura da barragem.

Há várias propostas: elevadores para subir peixes. Mas também têm as
suas inconveniências. Há peixes que sobem, outros que não. Você terá
que selecionar as espécies de peixes e causará mudança de qualquer
jeito. Essa espécies marinhas que chegam aqui vão deixar de chegar,
mas em compensação, há a proposta de avaliar como proporcionar
condições de peixamento e de valor idêntico ou superior para essas
pessoas e essa comunidade. Há um estudo para isso e não temos hoje
as informações suficientes para dizer que é essa espécie de peixe ou
aquela.

Com esse prazo de implantação do empreendimento, isto tem que ser
feito e definido na medida em que o reservatório começar a ser formado,
essa decisão tem que ter sido tomada.

Estação da Psicultura

Nós também não colocamos isso e nesse momento ela não é uma
alternativa. Porque psicultura como estação é um investimento que
requer uma operação cuidadosa e detalhada de alta tecnologia. O que
temos de experiência é que algumas estações feitas e principalmente
colocadas na mão de pessoas que não têm o treinamento muito
avançado, com o tempo, elas não conseguem suprir e são geralmente
abandonadas.

A idéia mais viável é de que as estações existentes que estão na mão de
Codevasf, Cosemig e são estações que produzem peixes e detêm a
tecnologia, façam convênios com esses outros reservatórios para
peixamento dos mesmos. São idéias, são propostas. Mas a idéia é
propiciar condições de peixamento para o abastecimento dessa
população que vive dela hoje em condições melhores do que no rio.

Conversando com pessoas da região, tenho ouvido dizer que o rio jâ teve
mais peixe do que atualmente. Ele pode ser recuperado nessa condição.

Unidade de Conservação

Esse parque de conservação poderia ser localizado em Salto da Divisa ou
não? Na verdade, a lei ambiental de barragens determina que todo o
empreendimento de barragem tem que ter uma unidade de conservação,
para compensar a perda de áreas, principalmente as inundadas. A
localização da unidade de conservação não é geográfica por município. É
estudada principalmente sobre aquelas áreas que têm potencial de
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preservação mais elevada. Ou seja. que reúne condições para qu
espécies possam sobreviver mais adequadamente nessas áreas. E isso
que dizer que náo vai ser necessariamente neste ou naquele município.
Para isso existe uma verba no orçamento de compra, aquisição dessa
área e transformação dessa área em uma unidade de conservação, para
que haja condições de ter programas de educação ambientai, programas
de salvamento de faunas e refúgio de fauna.
Mas que ela deva se localizar neste município, não é possível, porque a
questão e mais biológica, ecológica.

Comunicação

A participação da comunidade ocorrerá nesse processo. Há um programa
de comunicação previsto, não só social como ambiental. Haverá a
discussão da comunidade sobre os aspectos que lhe interessam. A
localização das áreas, principalmente a população que foi diretamente
afetada, o projeto das casas, componentes que estarão agregados às
essas casas têm que ser discutidos.

O programa de comunicação visa também informai os passos cie
andamento ao iongo desse processo, que como vimos, será até o ano
2002.

Indenização das Benfeitorias nas Áreas Urbana e Rural.

Áreas urbanas: há os proprietários e aqueles que moram na casa de
terceiros. O critério básico determina que essas pessoas não podem ter
prejuízo. Os proprietários deverão receber casas, em condições de
vizinhanças similares as já existentes, dotadas de infra-estrutura
urbana. E aqueles que vivem em casas de terceiros pagando aluguel,
devem também ter o seu problema de moradia resolvido, provavelmente
também recebendo casa.

O proprietário que é o dono dessa casa. Terá também que ser
indenizados porque a propriedade dele será inutilizada em conseqüência
do lago. As pessoa que vivem nessa área náo devem ser prejudicadas.
Isso é importante para evitar a questão da ansiedade, porque as
experiências de barragens anteriores têm mostrado que especuladores
chegam no local e começam a difundir notícias que a barragem será
construída no próximo mês e se a pessoa não vender a casa, vai acabar
perdendo a propriedade. E o sujeito geralmente compra barato, porque
sabe que depois ele negocia na frente com e empreendedor que já têm os
critérios fiscalizados.

É importante que o programa de comunicação esclareça as pessoas. Que
elas terão as suas propriedades realocadas, pagas, em condições
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melhores provavelmente das que têm hoje. mas que tem que ser
tempo devido. Esses critérios ainda não foram estipulados em termos de
local, quantidade, etc.

Área Rural, Propriedades Rurais, Áreas de Fazendas.

São áreas que terão que ser indenizadas. O preço será o do mercado e
não que o estabelecido pelo governo. Para isso, há várias formas. Tem
que se pesquisar o preço de mercado e pagar ao proprietário. Mas
lembro que essa propriedade passa para a União. Ela não será da
empresa que vai construir a barragem, porque o empreendimento -
barragem, hidroelétrica, reservatório - é do governo federal, que concede
a uma empresa o direito de uso por um determinado período de tempo,
mas o processo é através de desapropriação porque será passado para a
propriedade da União.

A Questão da Saúde

Vai haver uma questão sanitária para tratar a questão dos esgotos,
principalmente os esgotos brutos que descem no córrego lava Pés.

A análise de qualidade de água do Jequitinhonha mostra, que embora ele
possa ser utilizado para reabastecimento com tratamento, ele identifica
nessa qualidade de água a contaminação sanitária, ou seja, o risco de
transmissão de doenças pela presença de esgotos. Esse aspecto tem que
ser tratado no âmbito desse município, além de um programa de
monitoramento da qualidade da água, porque não basta só tratar, você
tem que acompanhar para saber se há foco de surgimento de vetores, se
a risco de se desenvolver em transmissão de doença.

A Infra Estrutura Urbana

Arruamento, eletrificação, água, esgoto. Há um projeto ainda preliminar
que prevê toda essa realocação e uma vocação de toda essa água que, ao
mirar, vai ver um lago. Ela vai ter então uma ãrea de destinação pública,
através de praças, zonas para uso comunitário.

Benefícios de Geração de Energia

Há uma lei federal que regulamenta isso. Aqueles municípios que serão
inundados por empreendimentos de geração elétrica, receberão royalts,
que é um percentual proporcional a ãrea inundada. Desses quatro
municípios, Salto da Divisa deve receber. De maior ãrea inundada é
Itapebi e posteriormente Itaranti e depois, Itagimirm. E de menor área, é
o município de Salto e Divisa.
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Esse pagamento será feito pela empresa geradora de energia aos
municípios, como compensação. Isso é fixado em lei. Um percentual vai
para os municípios e outro percentual vai o governo do estado, outro
para o governo federal.

De forma geral, esses são os pontos por mim abordados. A lei estabelece
o percentual de 6% sobre o valor da energia produzida, 45% para os
estado e municípios, 8% para o DENAI e 2% para o ministério das
Ciências e Tecnologia. E desses 45% na proporção da área inundada que
virá para o município de Salto da Divisa.

A próxima etapa agora é a questão das perguntas. As pessoas devem se
identificar mais uma vez e colocar as suas perguntas. Nós vamos anotar
todas as perguntas.

PERGUNTAS

Sr. Secretário Municipal de Saúde.
1. Inicialmente agradecemos a presença dos representantes do

empreendedores em Salto da Divisa e gostaria de dizer também que
talvez não sejam eles, ou poderá ser outra empresa que venha a
fazer o empreendimento e como muitas das minhas perguntas já
foram colocadas como respostas para as nossas preocupações,
gostaria de deixá-las claras para serem discutidas posteriormente.

Essas perguntas foram elaboradas por um grupo de estudo que nós
tivemos em Salto da Divisa. Por ser esse o município mais
diretamente afetado em termos do aumento de doenças ligadas às
águas da represa e considerando as precárias condições de
saneamento e mesmo de atendimento médico à população, que
ações concretas o empreendedor pretende tomar para evitar a
degradação do estado de saúde do povo do município, inclusive na
área rural, que tem nas águas do rio sua única fonte de
abastecimento? Qual a garantia que a estrutura de saúde existente
será adequadamente equipada para atender a nova demanda?

2. Quais as ações de caráter preventivo e educativo que serão
desenvolvidas pelo empreendedor para evitar a ocorrência de
doenças possíveis de acontecer ou de se agravar em conseqüência
da construção da barragem?

3. Como será feita a adequação da atual estrutura de assistência à
saúde para atender o aumento da demanda provocada não só
pelos trabalhadores da obra, mas pela própria população que
estará sujeita a novos riscos de contágio provocados pela vinda de
pessoas de outras regiões e alterações do meio ambiente?
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4. O município tem hoje parte significativa dos seus esgotos captado?"
pela rede coletora e utiliza-se de córregos e do próprio rio para o
escoamento, sem que isso traga prejuízo para a qualidade das
águas do rio. Com a construção da barragem, esse escoamento
será impossível, podendo causar conseqüências terríveis para toda
a população. Qual a solução que será adotada pelo empreendedor,
para possibilitar um adequado tratamento e escoamento dos
esgotos da cidade e das habitações rurais?

Reforçando, essas perguntas serão reunidas e anexadas a esse
documento que é um relatório dessa reunião para enviar à FEAN.

Sr. Flávio Sérgio Gibran Silva, morador.
5. Além de registrar essa pergunta que já foi respondida pelo pessoal

do EPB, gostaria também de uma complementação. A questão das
famílias que sobrevivem da extração de areia e da extração de
pedra. Baseado no que foi colocado pelo representante da empresa,
as condições de vida devem, se possível, ser melhoradas com o
empreendimento. Estivemos reunidos durante algum tempo com a
comunidade a esse respeito e o pessoal tem algumas proposta que
no caso de ser feiro, como será o acesso das novas jazidas para
substituir as que serão inundadas, para que o pessoal possa
também ter algum tipo de equipamento e algum tipo de benefício e
que a própria obra, se possível, fizesse uso desse material na época
da construção. Não temos a pretensão de fornecer brita para a
barragem de Itapebi, mas vãó ter algumas obras que serão feitas
no Salto da Divisa e a gente gostaria que fosse dado prioridade na
aquisição de prioridade e no treinamento dessas pessoas para
comprar esses materiais.

6. A outra pergunta é relativa a área que será inundada nesse
município. São 390 hectares das margens do rio que são áreas
mais nobres no município. Então, como compensação, a
comunidade solicita a criação em uma área de tamanho
semelhante, de uma infra-estrutura que possa propiciar o
aproveitamento agrícola pelas famílias que vão ser desapropriadas
e que vão ser afetadas tanto no município quanto na ãrea rural.
Essa infra-estrutura seria na base de irrigação e assistência técnica
para que essas pessoas que serão afetadas pudessem ter uma ãrea
mecanizâvel e em condição de ser utilizada e de tirar o seu
sustento. São propostas da comunidade.
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Afonso Pimenta, das Organizações Comunitárias. I—
A minha pergunta se engloba na que Gibran fez. Consiaerarté^-q
o nosso município vai perder 390 hectares de terra, considerando
que essas terras são a parte mais nobre da cidade, já que se
encontra na beira do rio, como compensação, a empresa deveria
adquirir uma área equivalente, próxima à sede do município e
deveria fornecer de equipamento de irrigação e assistência técnica
para a exploração agrícola por cooperativa, a ser formada por
moradores do município, dando prioridade àqueles que foram
diretamente atingidos pelo empreendimento. E se possível, o
empreendedor deverá colaborar na formação da cooperativa.

Sr. Waldemir Batista, vereador.

Na condição de vereador e correspondente, estou aqui representado
os jornais do Estado de Minas e Vigia do Vale. Reconhecendo a
relevância desse acontecimento, a divulgação será feita na
imprensa regional e na imprensa estadual através do jornal Estado
de Minas. É o acontecimento de tamanha importância para nós.

8. Como será feita a divulgação dos resultados dos programas de
monitoramento imunológico e da qualidade da água para as
comunidades envolvidas?

9. Quais as medidas a serem adotadas pelo empreendedor para o
enriquecimento da comunidade de peixes no reservatório, a fim de
proporcionar fonte de renda aos pescadores que atualmente
dependem dessa atividade? A gente observou que esse
questionamento foi praticamente abordado, mas é preciso registrá-
lo para posterior relatório. Obrigado.

10. Os sítios que farão parte desse empreendimento, não têm
condições de ter uma vantagem no sentido da energia elétrica?
Seria um baixo custo de suas taxas de energia? O município seria
também indenizado pelos benefícios? Como ficarão os dois bairros
que serão atingidos aqui em Salto da Divisa? Lá tem uma
passagem terrestre entre o bairro Saudade e Barro Preto e, dentro
do bairro Saudade, existem duas pontezinhas muito perigosas e
que inclusive, já provocou acidentes, morte inclusive. As
pessoas disseram que essas pontes serão inundadas. Então como
fica? Temos dois anos pela frente antes do início da construção. No
caso, a empresa depois indenizaria o município? De quem seria a
responsabilidade daqui para frente?
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Luis Hernandez Oliveira .,
11. Ao contrário do que foi relatado no rima. existem enT~nosstr

município muitas famílias que dependem da pesca para a sua
sobrevivência. Durante a fase de enchimento de operação do
reservatório, haverá com certeza grande interferência nessa
atividade. Como será feita a indenização dessas famílias? Quais as
medidas a serem adotadas para o estabelecimento e
enriquecimento da pesca no reservatório? Os pescadores vão
receber treinamento e recursos para exercer suas atividades nas
novas condições, uma vez que as espécies de peixes e técnicas de
pesca devem mudar totalmente?

Shirley Maria Oliveira
12. Qual o tratamento a ser dado na área do reservatório que fica na

área urbana? Essa área terá infra-estrutura para ser utilizada pela
população em atividade de lazer e educação ambiental?

José Carlos Ferreira, vereador,

13. Qual o beneficio para o município em termos de disponibilidade de
energia com a construção da barragem, se haverá redução das
tarifas de energia? Qual o valor estimado de recursos que será
repassado ao município com a operação da usina? Quais os
critérios de distribuição entre os municípios atingidos? Como será
feita a priorização, a contratação de serviços e mão-de-obra local
em especial para as atividades a serem desenvolvidas em nosso
município e qual a qualidade e qualificação de pessoal a ser
contratado?

Edmundo Alves dos Santos

Como algumas das perguntas que já foram ressaltadas e
respondidas, gostaria de deixar o meu registro. Estão presentes
nessa trecho do rio varias espécies de camarões, com o destaque
para o pitu, de grande valor econômico e peixes nobres como o
robalo. O que será feito para a preservação dessa espécie? Haverá
escada de peixe na barragem? O programa de monitoramento e
conservação da comunidade de peixes prevê apenas analisar a
viabilidade da realização de futuras introduções de espécies no
reservatório Itapebi, o que não atende aso anseios da comunidade,
especialmente dos pescadores, que podem ter a sua fonte de
sustento destruída. Para evitar isso, a comunidade indaga e
reivindica a criação de uma estação de psicultura e ãreas para a
criação de peixes em cativeiro, implantada pelo empreendedor e
operada pelos próprios pescadores após serem devidamente
treinados.
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Beímar Silva Santos. Escola Estadual Aristeu de Peixoto!
14. Porque foi definida a remoção de apenas 50% da vegetacWriirâr!

a ser inundada? Está garantida a qualidade da água com essa
providência? O que pode ocorrer e quais as soluções? Como e
quando serão feitas as indenizações das áreas rurais? Existem ao
longo do trecho do rio que será represado, uma série de portos e
pontos de travessias de pessoas, materiais e principalmente gado.
fundamentais para a economia da região. Qual a medida
compensatória proposta para evitar prejuízos aos produtores da
região? Haverá instalação de balsas nestes pontos?

Sr. Generoso, médico veterinário
15. Como representante do IMA, quero agradecer o convite e informar a

toda população do salto que eu tenho em mãos um diagnóstico
gerai sobre o município e inclusive, amanhã apresentarei para o
pessoal de Belo Horizonte as zoonoses, ou seja, doenças
transmitidas ao homem pelos animais. A incidência de
Leschimaniose tegumentar me assusta. Através do colega Pedro,
representante da SUCAM. fez-se um levantamento através de
exame üe sangue e a incidência de Leschimaniose tegumentar é
altíssima no Salto da Divisa, em cães e em humanos. A nossa
preocupação é com relação ao aumento desse reservatório que
causará a estagnação dessa água.

Como ele falou, a ãgua do Jequitinhonha já é ruim e está na classe
2, devendo aumentar o sedimento dessa água. Com isso, não deixa
de aumentar a incidência do mosquito transmissor. Outra
preocupação é a esquitossomose, o chistosoma, onde a incidência é
altíssima. Nós temos levantamento croposcrófico fornecido pela
SUCAM e pela Secretaria Municipal de Saúde, e nós do IMA
estamos muito preocupados. Apresentarei esse trabalho ao pessoal
de Belo Horizonte em Almanara e coloco esses dados a disposição
de vocês. O IMA é um parceiro do produtor e estamos aqui para
somar.

Edmilson dos Santos, coordenador geral do MCPS.
16. Qual o nível máximo do reservatório e seus limites no municipio?

Como ficará a situação do rio e efluentes em época de cheias e após
a construção das barragens? Minha preocupação se deve
principalmente ao córrego Lava Pés porque em época de cheias, a
água chega a atingir algumas casas, sem a presença da barragem.
Com a barragem, isso não iria piorar?

17. Tenho outra pergunta e proposta. Com a construção da barragem,
haverá a perda do principal ponto turístico do município que são as
cachoeiras do Tombo da Fumaça, O que. serã proposto pelo
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empreendedor como compensação por esta perda irrev
principalmente no momento que está sendo pavimentada a rodovia
que liga o município a BR 101, com perspectiva de aumento no
turismo?

A construção de uma ponte interligando as rodovias BR 275 e BR
120 estimularia o turismo, na região, podendo compensar a perda
desse patrimônio turístico, histórico e cultural, o qual, por razões
históricas, até o próprio município leva o seu nome.

Wanderley Gomes, diretor administrativo da FECAJE
18. Essa pergunta é proveniente de um grupo que vem estudando o

rima da barragem e que representa uma preocupação, ainda mais
agora que estamos em fase de organização da Codema, no Salto da
Divisa. A pergunta n.l. Como será feito o processo de
reconstituição das matas ciliares do reservatório? Como será feiro o
controle de processos erosivos às margens do reservatório e do
afluente do Rio Jequitinhonha, o lava pés? Por se tratar de
atividade de médio prazo, deverá ser dado prioridade a contratação
de mão-de-obra da cidade de Salto da Divisa, nas atividades que
envolvam programação da recuperação de áreas degradadas? E
também a reconstituição de matas ciliares, inclusive desde o
processo de produção de mudas e até a manutenção de uma
possível ãrea de proteção, unidade de conservação ambiental?
Outra preocupação: isso ocorreu em outras barragens.

Tem uma barragem construída pela Cemige em Araçuari, na região
de Calhauzinho, em que o processo de limpeza do reservatório não
foi feito de forma correta e a barragem tem cinco anos que foi
construída e a ãgua não está em condições de ser utilizada pelos
moradores. Essa localidade é abastecida com caminhão pipa, já
que a água tornou-se imprópria para o consumo porque a
vegetação apodreceu. Essa cota de 50% do reservatório realmente
garante que não vai haver este tipo de problema. Inclusive algumas
barragens sofrerão até o processo de salinização.

Outra preocupação. No RIMA, fala-se que a empresa fará gestões
junto ao SUS, à Fundação Nacional de Saúde com relação à
questão da prevenção. Como é sabido, o próprio processo de
acumulação de água pode gerar a expansão e o aumento de
causadores de doenças, como jã foi até citado aqui. Nós sabemos
como anda o quadro de saúde do país: falido. Vai realmente haver
uma garantia, algo de concreto? Porque sabemos que gestão não é
garantia de que realmente vai haver esse trabalho preventivo e
também a parte curativa na área de saúde. Então era isso e muito
obrigado.
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Eva Oliveira Santos de Assis

19. Como será feita a compensação ou indenização das pessoasque
terão as suas condições de vida inviabilizadas em conseqüência do
empreendimento, nas áreas rurais e urbanas, inclusive as que não
sâo proprietárias das terras? Como serão definidas e garantidas as
alternativas para a geração de renda, para que não haja prejuízo
para a coletividade? Já foi feito o cadastramento de todas as
pessoas que serão direta ou indiretamente afetadas?
Os moradores das ruas atingidas em Salto da Divisa estão
organizados em duas associações que desenvolvem uma série de
atividades de promoção social como: cursos, palestras,
treinamento, competição de vestuário, artesanato e etc, de grande
importância para a comunidade.

Essas atividades são realizadas no salão comunitário construído
pelos próprios moradores e ajuda de outras entidades, o qual não
será atingido pelas águas, porém deverá ficar distante do local das
novas residências.

Esta prevista a nova construção de um novo salão comunitário,
visando atender as necessidades dessas pessoas?

Amilton Felix de Souza

20. Com relação ao lençol freático. Muitas pessoas estão aqui serão
diretamente atingidas e não sabem o que quer dizer lençol freático.
Uma vez que o comportamento do lençol freático, após o
enchimento da barragem náo foi determinado de maneira precisa,
as moradias e befentorias que venham ser identificadas como
alterações pelo programa de monitoramento do nível piesométrico
com relação ao tratamento na área afetada pelo reservatório, em
termos de indenização e demais compensações?

Clélia Peixoto

21. O Rio Jequitinhonha, certamente o maior patrimônio natural da
região e de importância fundamental para a vida de todas as
comunidades locais, não pode ter uso restrito à geração de energia.
Quais as propostas da empresa para os seguintes usos do
reservatório: irrigação, pesca, lazer, transporte, abastecimento
doméstico e turismo?

José Eduardo Peixoto

22. Com a construção da barragem, haverá a perda do principal ponto
turístico do município, que são as cachoeiras do Tombo da
Fumaça. O que será proposto pelo empreendedor como
compensação por essa perda irreversível, especialmente no
momento que está sendo pavimentada a rodovia que liga o
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município à BR 10 i. com perspectiva de aumento no turisnío? A
construção de uma ponte interligando as rodovias BR275 e BR 120
estimulariam o turismo na região e poderão compensar a perda
desse patrimônio turístico, histórico e cultural, já que o próprio
município leva o seu nome (o salto, a cachoeira e o tombo da
fumaça)? Com a construção da hidroelétrica entre Salto da Divisa e
Itapebi, os produtores rurais têm essa região como o tráfego de
animais , de gado e até de populações das área rural. Seria, tanto
para os produtores rurais quanto para as pessoas e moradores
dessa região, uma volta muito grande para chegar aos seus
municípios de origem.

E essa ponte é um sonho para o nosso municipio, não só para o
município de Salto da Divisa como o de Itajimirim, que também
será afetado com a construção da hidroelétrica. Quando era
prefeito, estive em Brasília e uma das reivindições que fiz durante o
meu mandato junto ao Ministério da Integração Regional foi a
aspiração do nosso povo quanto a construção dessa ponte
interligando os municípios já mencionados e a união do estado de
Minas Gerais com a Bahia. Gostaria que vocês levassem essa
proposta aos empreendedores com muito carinho, que seria de
grande relevância não só para os municípios de Salto da Divisa,
como também para o estado da Bahia e Minas Gerais e aos
municípios de Salto e Itjimirim.

Sandro Araújo Santos
23. É amplamente divulgado na empresa, as atividades sociais e

culturais desenvolvidas pelas organizações Odebrecht,
especialmente na formação e capacitação de jovens e adolescentes.

Que investimento pode ser feito nesse sentido, em nosso município
e na região de forma a compensar os aspectos negativos gerados
pelo empreendimento e que venha a possibilitar melhores
perspectivas de vida ao povo da região, como exemplo a construção
de uma escola agrícola, com preferência para os filhos moradores
diretamente atingidos?

Maria de Lourdes de Souza

24. A Associação Comunitária dos Bairros Saudade e Barro Preto,
região atingida, exige participar de todas as etapas do
remanejamento, desde a escolha do local, dos padrões, das novas
moradias, até o remanejamento final, juntamente com a Prefeitura.
Desde já poderemos contar com esta ação de cidadania.
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Ana Alves dos cantos

25. Qual a interferência cismológica que a construção da barragem
trará para o Salto? É possível exemplicar se haverá abaios na
estrutura de edificações?

Carlos E. D

26. A região a ser inundada na sede do município é dotada de toda
infra-estrututra básica. Como será feita a indenização ou
compensação ao município, por essas befentorias que serão
inundadas (rede de água. esgoto, elétrica e calçamento). A outra
refere-se às pessoas que vivem na área atingida que moram em
terrenos ou casas de terceiros. E que permaneceriam lá, não fosse
a construção da barragem. Como será tratado o caso dessas
famílias, pois elas ficarão desabrigadas, já que o proprietário do
terreno é que será indenizado?

Márcio Aloízio, pecuarista.
25. O Rio de Salto para baixo tem muita travessia de gado. E a

preocupação nossa é como será feita essa travessia, depois da
realização da barragem? E já foi proposta uma das alternativas
para poder alavancar o desenvolvimento.

Expositor:

Vamos voltar a alguns pontos, já que as explicações foram muito
rápidas. As solicitações e reivindicações serão anexadas nesse
processo para que façam parte da análise.

Nós da empresa, estamos a disposição para responder qualquer pergunta
e anexar ao processo.

ENCERRAMENTO: Comentário do Prefeito

Senhores componentes da equipe Odebrecht, componentes da FEAN,
senhoras e senhores. Em primeiro lugar quero parabenizar esta brilhante
equipe pela explanação fluente, intuitiva e clara à respeito dos nossos
anseios em saber como será conduzida o trabalho desenvolvido pelo
Odebrecht, caso seja vencedora na licitação. Quero parabenizar também
aos formuladores das perguntas ávidas de conhecimento, de saber.
Quero também parabenizar e agradecer a presidente do clube, Sra.
Wilma Pimenta, por ter nos cedido de tão bom grado este recinto, para
que fosse possível ter essa reunião.

Não tenho perguntas a fazer, porque acredito que tudo que seria feito, já
foi efetuado. As perguntas preencheram plenamente o anseio de todas as
pessoas. As respostas também preencheram plenamente os anseios.
Quero apenas agradecer de bom coração e estamos aqui a disposição da
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Odebrecht. Estamos de braços abertos para qualquer evento gu* noss^JrD<^$
acontecer. Muito obrigado.

Então, dando por encerrado, gostaríamos de agradecer a presença das
pessoas e reafirmar o nosso compromisso e dizer que esse é um
processo de discussão, de acerto, de informação. Estamos a disposição.
Nós deixamos o nosso endereço com representantes da prefeitura. Todo
esse material será transformado em um relatório, com as perguntas e
respostas enviadas e anexadas ao processo, para que ele passe então,
como parte desse estágio de avaliação da licença ambiental, com relação
ao pontos de Salto da Divisa. Muito obrigado. Boa Noite
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Vimos através desta, conforme acertado em reunião com representantes da cidade,
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negociação das reivindicações desta comunidade
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Atenciosam
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DASALTO DIVISA\FAX NEGOCIAÇÃO 0o



* V

EM BRANCO



PASTORAL DÁ CRIANÇA

GRITO Ut AIOU) L l>rH>\ IHIS IIIKM MIS HUMANOS l. Mlllll

< <;< 02 vim S2«<oikm."5 . vn w \ \ \ i u imi riivinn v inn

CAIXA POSTAI I 1 - I ti'.: »«">1S WHISAI IO DA »l\ INA MC
Itl.: CJLMI 72"! 12 1MW TVUt.W («Ml) '?"; I »n

OrSIlN VIÁRIO:

I ritf \FKANH Mi AVIAI I

Lmj ( \1U.US I \1UA\

COFI. HA - ( OMPVNMIA Dl II I IRK !|).\l>| n,\ |t \\\) \

A, Ldedid Santos. >Q0 Naiandiha Salvador FIA
Kl .Ml 11 NIK: DAL VA COSI ». NONATO

r.RUPri nr. apoio (• ui 11<; \ mm himi-iiov hi ima :.i\k caim.ii

\SSUNTO" stn iril \ iioi UMt-N In

Vov representante* do <iKt l'lt DF APOIO fc IMI ISA IX>S tMRCITOs iníVfwris
(iADI)ll e iliu As-j k.i.i<,i«-* ilt- Mo-Miliui-u <I• •" hxitiii* SMuOaOr P haiUO UirT" freio <• li
SaJm üa Di visiMG. tendo cm viva ns vtlir-.ilA£iVs Munida; m.i I ^ - COFLDA d*
12'OVW par.i viahili rar fins He intnrsv dn própria rniproi» vime» através de^la »ol>rit»i
drasa rmpnm^tdntfl, ,i »ft,iir)ií doe marotasão. Ktid* i<U • in.l.li,!.. ,,„,, ;,.í,j,, <l<
qnalijnrr conversa sobre nrçixiacio:

0|. ( »rt» de piepostn da empresa leçitiinandii wn repri-Hi itlruilrs, mm firma
reconhecida;

112- I Stattlln dl l.nipift» r ata .li llelvtMKMii «Ir |iiMÍrt«>\;
ll.V- Documenta que confete • Lmptcsn o roodicào roíiri^^ionúH* dn

cnipicnidioit nlv;

04- Contratoou minuta He contraiocom empreiteira rnnufrwlom;
IIS- O no*o m.ipenmrata dn área atingida, cópia da 'Pcsquls* SArio

F.cnnnmka" dai famílias que serio afinpirias o eipovició dndWiillumo*
estudos técnicos p«la Engevii. para reprcsr-ntanic* da» rntidade» supra
ritarfis;

06- Healirmimos «nllrltacín frita ritl rrnnlftn dn dia Ml/fU/WtJn trvaograrna
fiiun financeiro di «br» hrm como o montante de muno* destinados ás
indcnunçôc* cm Salta da l)ivi«a/W(i discriminando:

a- tTassrnlamriilu urbano

l>- ReaisenUincnlo rural (Carreira Comprida. Itnlinnn. Porto dn Mrio|
<- kspasn\ Cniniinitárius para Iraltallin (S,.l."..-V I NiHfidrria (
d Lilrntorr* Jt |k-,|| a, r Diria

r- 1'rscadorcs r uiiir.i'.

í- Anfiteatro, quiosques, arras de esporte r la/er

Am iai damos efetivação destas solicitações poro qi.nlrytct ciuiio pM<*> s **i dadii mi
lisu da pauta d* reumio proposta |*la (XMil.HA, de mtvia |..nic. c». dou nser rnsicada.
apoi estudarmos ndooumcnincAo solioiladn Sendo quC. *<rv(v»ivJo trfeiida no^ ponftn ttd
f OS ocuna. por leciticoi d* Lngcviu poderá w trila poi ocasião da mesma Hatmftu

.^ssinado

A I
•I

&<-*

'f-»--^ <> .l>.^'Íi>. ÍJ
j^Wífl A; ^íii'"««» .-/'';^i':



EM BRANCO



ITAPEBI
GERAÇÃO DE ENERGIA SA

Salvador, 21 de abril de 1999

'

Fls. AT)T) 1

À

COMISSÃO DOS MORADORES ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE ITAPEBI e
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS e COMUNITÁRIAS DE SALTO DA DIVISA - ESTADO
DE MINAS GERAIS

At: COMISSÃO DOS ATINGIDOS
GRUPO DE APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAUDADE
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO BARRO PRETO
MOVIMENTO DE CULTURA POPULARSALTENSE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO

Senhores Representantes

Em atenção às reivindicações apresentadas pelos representantes das comissões e
associações acima mencionadas, relativas ao Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, em reunião na cidade de Salto da Divisa na data de 27/02/99, estamos
encaminhando os necessários esclarecimetos aos questionamentos feitos pela
comunidade saltense.

Atenciosamente

^ lUi*-
/

Afranio Benjoino Gavião
ITAPEBI Geração de Energia SA

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE SALTENSE:
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N° 339/99- IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 21 de junho de 1999.

Da: Coordenadora-Geral do PALA

À: Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Divulgação - DIRPED

Encaminhamos a Nota Informativa n° 43/99 acerca do Licenciamento

Ambiental da UHE Itapebi, como subsídio à resposta ao Aviso n° 93/MME.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem

necessários.

Prograr

G/PALA99/MEMO/MM339 DOC

Atenciosamente,

RosaJielçnaZagoLoes j
de Análise e LicenciarneRtc^Ambiental

Hoordênadora-Geral
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ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA

CNPJ-02.397.080/0001-96

Salvador, 21 de junho de 1999
14/DT

INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA.

PROGRAMA DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

At.: Dra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora-Geral

Assunto: UHE Itapebi - Licença de Instalação «** ^

Prosseguindo com o licenciamento do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi,
objeto do Processo IBAMA/MMA N.° 02001.000333/97-04, encaminhamos os
documentos listados em anexo, referentes à solicitação constante do Fax 211/99,
de 11/06/99:

• Publicação do PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI), nos jornais
"ATarde" e "Estado de Minas",,,, . ..

• Quatro jogos completos do PBA - Projeto Básico Ambiental;
• Uma cópia de cada um dos projetos: Projeto 01 - Projeto de

Consolidação da Unidade de Conservação; Projeto 05 - Projeto de
Monitoramento e Resgate da Fauna e Projeto 10 - Projeto de
Salvamento do Patrimônio Arqueológico Pré-Histórico e Histórico
Cultural;

• Quatro cópias do Programa de Mobilização, Capacitação e
Desmobilização de Mão-de-Obra;

• Quatro cópias do Plano de Transporte de Cargas.

Ressaltamos que em 18/06/99, através da correspondência 13/DT, foi protocolado
neste Instituto o requerimento de solicitação da Licença de Instalação, sob o
N.°812.

Atencios

qjjUA àm ?MÍetjh oi, 05 110.

i ..', dttoúlo Câtie
' . fie

,r<-f /P-LA/FSL

. MW*. d» 22/12/3'
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ESTADO DE MINAS

ZMUj/ji*

1o,cjé junho de 1999
Qua^a feira

PEDIDO DE UCENÇA DE
INSTALAÇÃO (LI)

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A localizada à
av. Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador, Bahia,
CNPJ - 02.397.080/0001-96, torna público que reque-
reu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e aos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de
Instalação do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi,
no rio Jequitinhonha.

Afranio Gavião
Diretor

i
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ATARDE Quarta-feira, 16/6/1999

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, localizada à
Av. Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador, Bahia,
CNPJ - 02.397.080/0001-96, torna público que
réquereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de
Instalação do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, no
rio Jequitinhonha.

Afranio Gavião
Diretor

N 286.320
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos eda Amazônia Legal - MMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

Documento: 10100.002505/99

N° Original: 182/99

Interessado : PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Data: 17/06/99

fíTSZSZL

Assunto : REF. PAC. 08112.000391/99-57, REPORTA AO OF. 169/99-PRMG-COTC-ARSC,
REFERENTE AO REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA O
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE ITAPEBI, SOLICITA PRONUNCIAMENTO DO
IBAMA EM 48 HORAS.

ANDAMENTO

De: GABIN

^Kara : pala

28/06/99 08:59:00

PARA PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS, COM URGÊNCIA, CONFORME DESPACHO DA
SRA. PRESIDENTE.

Data de Andamento:

Observação:

Projeto IBAMA-FIA.USP

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimentcftio documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

díaoaara Gafoarros 1/Jueao UZibsiro

Página :1

Cheio do Gebir.ets

IBAMA
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

N" Documento : 10100.002505/99

N° Original: 182/99

Interessado : PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Data: 17/06/1999

Assunto : REF. PAC. 08112.000391/99-57, REPORTA AO OF. 169/99-PRMG-COTC-ARSC,
REFERENTE AO REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA O
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE ITAPEBI, SOLICITA PRONUNCIAMENTO DO
IBAMA EM 48 HORAS.

De: GABIN

Para: PRESID

Data de Andamento:

Observação:

Projeto IBAMA-FIAAISP

ANDAMENTO

23/06/1999 12:19:00

RETORNANDO DA PROGE.

::-". •I

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

Página :1
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r Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

N" Documento: 10100.002505/99

N° Original: 182/99

Interessado : PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Data: 17/06/99

Proc-522Z53
• ubrlí

Assunto : REF. PAC. 08112.000391/99-57, REPORTA AO OF. 169/99-PRMG-COTC-ARSC,

REFERENTE AO REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA O
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE ITAPEBI, SOLICITA PRONUNCIAMENTO DO

IBAMA EM 48 HORAS.

De: GABIN

ara : PROGE

Data de Andamento:

Observação:

ANDAMENTO

18/06/99 11:24:00

AO DR. RONALDO, PARA PROVIDENCIAS E ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DA
PRMG, CONFORME DESPACHO DA SRA. PRESIDENTE.

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito.

Assinatura e Carimbo . .

Chflfo <Lo Guu
I8AMA

EXPEDIENTE

PROGE/SSA N° ^

PROTOCOLIST

Projeto IBAMA-RA'USP Página :1
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

N° Documento

N° Original :

Interessado ;

Data :

Assunto :

De : GABIN

L^ara : PRESID

Data de Andamento:

Observação:

Projeto IBAMA-KIA/USP

DOCUMENTO

10100.002505/99

182/99

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM

17/06/99

INAS GERAIS

REF. PAC. 08112.000391/99-57, REPORTA AO OF. 169/99-PRMG-COTC-ARSC,

REFERENTE AO REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA O
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE ITAPEBI, SOLICITA PRONUNCIAMENTO DO
IBAMA EM 48 HORAS.

17/06/99 17:01:00

PARA CONHECIMENTO.

ANDAMENTO

f.... ...

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

Página :1
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• Datayg^4w
•

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
•

PROCURADORIA DA REPÚBL 'CAEM MINAS GERAIS

'

Folha de Transmissão de Fax

DE: °R' J0SÉ ^ÉRCiO LEITE SAMPAIO
^CURADOR DA REPÚBLICA EM MTNAS GERAIS

Fa.xn": (031)236-5612

PARA PRESIDENTE DO UMMA

Fa.xn°: (061) 322-1058

N° DE FOLHAS (inclusive

DATA: 17/06/99

este): 02 (duas)

ASSUNTO: Encaminha oOfício tf> 182/99-
PRMG/COTC-JALS
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

OFÍCIO N" / r> i /99 - PRMG-COTC-JAL9

Belo Horizonte, 17 de junho de 1999

Rcf.: PAC n. 08! 12.000391/99-57
i

-

•

Senhor Presidente,

:

Reportando-me aos termos do of. n.° 169/99-PRMG-COTC-ARSC e
considerando ofalo de que aempresa Itapebi Geração de Energia SAfez
publicar cm jornal de grande circulação, no dia de ontem, comunicado de
seu requerimento de Licença de Instalação para o Aproveitamento
Hidrdétr.co de itapebi, venho, uma vez mais, requisitar-lhe que, no m»
de 48 (quarenta c oito) horas, V. Sa. se pronuncie sobre termos da
RccomcndaçâoJ^RAfGn.0 06/99.

Na oportunidade, observo que o não atendimento à presente
requisição ensejará aadoção, pelo Parque! Federal, das medidas judiciais
cabíveis para assegurar o cumprimento das determinações ministeriais e a
conseqüente salvaguarda do interesse ambiental da coletividade.

Atenciosamente,

EMMPATO
em Minas Gerais

limo. Sr.

Presidente do IBAMA

SAÍN Av. I.-4 Norte, VA. Sede fBAMA
Brasília/DF
70800-200
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 0(3 /99- IBAMA/DIGEST

proc^352L_3j

Brasília-DF, J} ^ de junho de 1999.

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi, informamos que
a Itapebi Geração de Energia S/A, ao mesmo tempo em que deu entrada neste Instituto com o
Projeto Básico Ambiental - PBA, em 15 de junho de 1999, também réquereu, naquela mesma
data, a Licença de Instalação para o empreendimento.

Por oportuno, segue, em anexo, um exemplar do referido PBA para que, no
âmbito da parceria já configurada nesse processo de licenciamento, possa ser procedida a sua
análise. Lembramos que, tendo em vista a necessidade de que sejam concluídos, o mais rápido
possível, os procedimentos com vistas a emissão da Licença de Instalação requerida,
solicitamos o apoio no sentido de que o referido parecer técnico nos seja enviado, pelo menos,
num prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de recebimento deste.

Outrossim, solicitamos que o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Ambiental - CODEMA seja inserido no processo de análise dessa documentação.

Na certeza de poder contar com a prestimosa colaboração desse órgão,
renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ORIGINAL rni ASSINADO

Rômulo José Fernandes Barreto Mello

Diretoria de Gestão e Estratégica
Diretor

A Sua Excelência, o Senhor

Joaquim Abagaro de Oliveira
Prefeitura Municipal de Salto da Divisa
Rua Tereza Cristina, 44 - Centro

39.925-QQQ - Salto da Divisa/MG

G:\DIRPED99\OFICIOMTAPEBI.DOC
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 0 H /99- IBAMA/DIGEST

,2%Brasília-DF de junho de 1999.

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi, informamos que a
Itapebi Geração de Energia S/A, ao mesmo tempo em que deu entrada neste Instituto com o
Projeto Básico Ambiental - PBA, em 15 de junho de 1999, também réquereu, naquela mesma
data, a Licença de Instalação para o empreendimento.

Por oportuno, segue, em anexo, um exemplar do referido PBA para que, no
âmbito da parceria já configurada nesse processo de licenciamento, possa ser procedida a sua
análise. Lembramos que, tendo em vista a necessidade de que sejam concluídos, o mais rápido
possível, os procedimentos com vistas a emissão da Licença de Instalação requerida,
solicitamos o apoio no sentido de que o referido parecer técnico nos seja enviado, pelo menos,
num prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de recebimento deste.

Na certeza de poder contar com a prestimosa colaboração desse órgão,
renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ORIGINAL FOI ASSINADO

Rômulo José Fernandes Barreto Mello

Diretoria de Gestão e Estratégica
Diretor

À Sua Senhoria o Senhor,
Ronaldo Martins da Silva

Gerente de Avaliação, Controle e Impacto Ambiental do CRA/BA
Rua Rio São Francisco. 01 - Mont Serrat

40.425-060 - Salvador/BA

GADIRPED99\OFICIO\ITAPEBI DOC
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° Q±$ /99- IBAMA/DIGEST

Brasília-DF. J?% de junho de 1999.

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi, informamos que a
Itapebi Geração de Energia S/A, ao mesmo tempo em que deu entrada neste Instituto com o
Projeto Básico Ambiental - PBA, em 15 de junho de 1999, também réquereu, naquela mesma
data, a Licença de Instalação para o empreendimento.

Por oportuno, segue, em anexo, um exemplar do referido PBA para que, no
âmbito da parceria já configurada nesse processo de licenciamento, possa ser procedida a sua
análise. Lembramos que, tendo em vista a necessidade de que sejam concluídos, o mais rápido
possível, os procedimentos com vistas a emissão da Licença de Instalação requerida,
solicitamos o apoio no sentido de que o referido parecer técnico nos sejaenviado num prazo de
45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de recebimento deste.

Na certeza de poder contar com a prestimosa colaboração desse órgão,
renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Rômulo José-Fernandes BtúrretaíMello

Diretoria de Gestãô Estratégica
Diretor

À Sua Senhoria, o Senhor
Morei Queiroz C. Ribeiio
Gerente da Divisão de Infra-estrutura de Energia e Irrigação
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM
Av. Prudente de Morais, 1671 - 3o andar - Santa Lúcia

33380-000 - Belo Horizon^/BH

G:\D1RPED99\0FICI0\ITAPEBID0C

^



$i BBANCO



SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
,NSISíro BRAS,LE,RO DO MEIO AMBIENTE EDOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

OFÍCIO GP/N°^o2//99-I.

Brasília, ^Qde junho de 1999.

Senhor Procurador,

""

••

Atenciosamente,

MARRECO CERQUEIRÂ
Presidente do IBAMA *

ÀSua Excelência oSenhor
JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO
Procurador da República em Minas Gerais
Belo Horizonte - MG.

visuchiip/Avww ibama govbr
Joseals 07/01/99
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 9^ 2. /99 - IBAMA/DIRPED/PALA
Brasília-DF, 09 de julho de 1999

Prezada Senhora,

Encaminhamos, em anexo, documentação do Projeto Básico
Ambiental da UHE de Itapebi - Projeto de Salvamento do Patrimônio
Arqueológico Pré-Histórico e Histórico Cultural para análise e Parecer Técnico.

Assim sendo, solicitamos a gentileza de manifestação sobre o assunto
num prazo de 30 (trinta) dias.

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

Atenciosamente,

Rosa Helena ZagoLdi
Programa^ie^nálíseNe Licenciamento Áhjbiental

Coordeínadora-Geral

A Sua Senhoria, a Senhora
Célia Maria Corsino

Chefe de Divisão Técnica do IPHAN

SBN Edf. Central Brasília, Io andar
70.040-904 - Brasília/DF

Gl/PALAWOFlCIO/lTAPEBl1 DOC

Proc5233E[
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N°n°L /99- IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 09 de julho de 1999.

Da:

Para :

Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora-Geral do PALA

Fernando d' Ava

DIFAS/DIREC

Encaminhamos em anexo, exemplar do Projeto Básico Ambiental -
Projeto de Monitoramento de Fauna para análise e manifestação.

Solicitamos a gentileza de manifestação sobre o assunto, no prazo de 30
(trinta) dias, encaminhando posicionamento à respeito do assunto a tela.

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

Prograi

G:\PALA99\MEMO\PBAI DOC

Atenciosamente,

ZõsãTielena Zago Loes
de Análiseje Licenciamento

wrdcnadora-

biental

Recebi no DEV1S

em
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MMA

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

Racvoi no ütuL

. Em 09 lPl_iãl.

MEMORANDO N° -i (J ///99- IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 09 de julho de 1999.

Da:

Para:

Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora-Geral do PALA

Gilberto Salles

DEUC

Encaminhamos, em anexo, exemplar do Projeto Básico Ambiental da
UHE ITAPEBI - Projeto de Consolidação das Unidades de Conservação, para análise
e manifestação.

Solicitamos a gentileza de manifestação sobre o assunto, no prazo de 30
(trinta) dias, encaminhando posicionamento à respeito do assunto a tela.

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

G \PALA99\MEMOvTUA DOC

Atenciosamente,

2sa-Hetíma-Zítgo Loes
Progran^a de Análise e Licenciamento Ar

Coordenadora-Geral

iéntal
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ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA /rQ1 1D!rír^
rNPvnpw.ofin/noni-qfi '-> O* IBAMA/DICNPJ-02.397.080/0001-96

RECEBI N9 6^2./
jO6./„„t2l__./ü£L°"»; 0iQ/|̂

IBAMA/PSL _/Salvador, 28 de junho de 1999

015/DT

INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

PROGRAMA DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

At.: Dra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora-Geral

Assunto: UHE Itapebi - Licença de Instalação - Solicitação de Vistoria

Dando continuidade ao processo de licenciamento ambiental do AHE Itapebi, para a fase
de instalação, solicitamos que seja realizada a vistoria na área do empreendimento. Esta
vistoria possibilitará melhor conhecimento das condições locais, tanto rural como urbana
dos municípios diretamente atingidos, subsidiando a avaliação do IBAMA quanto aos
programas ambientais propostos e, posteriormente, na elaboração do parecer técnico e
emissão da Licença de Instalação.

Estimamos que serão necessários quatro dias para uma completa visita na área, entre a
saída e retomo a Brasília.

Tendo em vista a continuidade do programa de implantação do empreendimento,
solicitamos que esta vistoria seja feita até o próximo dia 10 de julho, para possibilitar a
emissão das licenças necessárias dentro dos períodos informados ao IBAMA.

Desde já colocamo-nos à disposição do IBAMA para acompanhar a vistoria do imóvel,
bem como prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atencioéí mente

Afranio Eenjoino Gavião
Diretor

ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA SA- Av. Edgard Santos, 300- Bloco B- T Andar - Salvador-BA - CEP41186-900
Fones (071) 370-6188/6504 - Fax (071) 370-5168 - CNPJ-02.397.08W0001-96
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

OFÍCIO N° f 0$ /99 - PRMG-COTC-JALS

Protocola

(BAMA/DIRCOf

Data:^^7-

Belo Horizonte, 02 de julho de 1999

Ref: PAC n. 08112.000391/99-57

Senhora Coordenadora,

Reportando-me aos termos do Ofício n.° 168/99 - PRMG - COTC -
ARSC, venho, uma vez mais, requisitar-lhe que, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, remeta à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais
cópia do EIA/RIMA do empreendimento UHE Itapebi.

Na oportunidade, observo que a cópia a ser encaminha deverá ser
idêntica àquela que embasou a análise do mencionado estudo por essa
autarquia.

Atenciosamente,

E SAMPAIO
m Minas Gerais

lima. Sra.

ROSA HELENA ZAGO LOES

MD. Coordenadora-Geral do Programa de Análise e Licenciamento
Ambiental do IBAMA

SAIN Av. L-4 Norte, Ed. Sede IBAMA s/n.°, Bloco C/l° and.
Brasília/DF

70800-200
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° D\ ^b 1/99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, /4 dejulho de 1999.

Senhor Procurador,

Acusamos o recebimento do OFÍCIO N° 198/99 - PRMG-COTC-
JALS, datado de 02 de julho de 1999, reiterando a solicitação de envio de cópia do
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) da UHE Itapebi.

De acordo com os termos do OFÍCIO GP/N° 195/99-1, encaminhado
para Vossa Senhoria em 17 de junho de 1999, ratificamos quanto a não
disponibilidade de exemplares sobressalentes de EIA/RIMA desse empreendimento.
Tal fato nos levou a entrar em contato com o empreendedor, conforme OFÍCIO N°
906/99 - IBAMA/DIRPED/PALA, de 09 de junho de 1999, cópia em anexo,
solicitando que o mesmo atendesse a essaProcuradoria no que tange à solicitação em
apreço.

Atenciosamente,

GÚela Damm Forattini
Diretoria de Controle Ambiental

' Diretora

À Sua Senhoria, o Senhor
José Adércio Leite Sampaio
Procurador da República em Minas Gerais
Av. Afonso Pena, 1500 - 6oandar - Ed. Banlavoura
CEP 30.130-005 - Belo Horizonte/MG

SAIN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N. BLOCO V, 1* ANDAR -CEP: 70800-200 -BRASÍLIA/DF - (061) 315-1290 -FAX: (061) 316-1306

GJDCA99/OfICIQATAFEBI.DOC
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 11$, ífHA.'?y<?7Ò- fy~\
Sistema deControle de Processos e Documentos i(,fl$

Encaminhamento de Documento l"
RECEBI

IÍ?t 0- I tf® iBAMA/DlRCOf
DOCUMENTO _/ ' ? ' —*- Na JWH

'|B >1VIÀ/ PSL **•**• MOamC>N" Documento : 10100.003185/99

N" Original : S/N°

Interessado : USINA HIDRELÉTRICA DE ITAPEBI

Data: 15/07/99

Assunto : DOCUMENTO REINVINDICANDO A OBTENÇÃO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO E EM
CARÁTER PRECÁRIO.

De : GABIN

Para : DIRCOF

^^Rata de Andamento:

Observação:

Projeto IBAMA-F1A/USP

ANDAMENTO

15/07/99 17:24:00

A DRa GISELA, PAARA AGILIZAR, CONFORME DESPACHO DA SENHORA

PRESIDENTE.

: ;

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Página :l

:obnca
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UHE ITAPEBI

I Fls.
LICENÇAS AMBIENTAIS - OBTENÇÃO DA LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO }P«

- OBTENÇÃO DE LICENÇA PRECÁRIA

Antecedentes:

1. Programas Ambientais (PBA's) entregues ao IBAMA em 11/06/99
2. Requerimento formal da Licença de Implantação apresentado ao IBAMA em 18/06/99
3. Compra dos terrenos em fase final de negociação
4. Inspeção ao local da obra pelo IBAMA, juntamente com os órgão ambientais da Bahia

(CRA) e Minas Gerais (FEAM) programada para 21/07/99

Situação:

O IBAMA distribuiu os Programas Ambientais para serem comentados pelos órgãos
ambientais CRA e FEAM, bem como pelos representantes das comunidades das cidades
impactadas pelo empreendimento. O IBAMA concedeu prazo de 45 dias (até 15/08/99)
para receber estes comentários, o que é incompatível com a data prevista para o início
dos trabalhos - 1/08/99. Esta incompatibilidade poderia comprometer o prazo final das
obras tendo em vista a criticidade das obras de desvio do rio.

Alternativas para iniciar os trabalhos no prazo previsto:

Alternativa 1: Reduzir o prazo para obtenção dos comentários, limitando-o a 25/07/99.
Emitir a Licença de Implantação até 31/07/99, contemplando os comentários
recebidos que forem relevantes para o projeto, como condicionantes para a
obtenção da Licença de Operação.

Alternativa 2: Emitir uma Licença Precária, autorizando o início das obras provisórias e/ou
temporárias. Esta licença será por tempo limitado e deverá ser substituída
pela Licença de Implantação no menor prazo possível, até 15/08/99. É
importante frisar que a Licença Precária deve ser considerada uma ponte de
curto prazo, unicamente para compatibilizar o prazo para o IBAMA receber e
avaliar os comentários recebidos com a necessidade de iniciar as obras até

1/08/99.

MMA- IBAMA

Documento

10100.003185/99-71

GABIN

Data: IS7 "> / "T\ Prazo:_/__/_
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - II
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Aviso n2 93 /MME
14.06.99

Senhor Ministro,

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a crescente demanda de
energia elétrica no País, especialmente num cenário de crescimento econômico, exige do
Governo Federal uma atenção redobrada e ações destinadas a concretizar empreendimentos
de geração necessários ao atendimento do mercado, especialmente aqueles viabilizados com
recursos privados que desonerem o orçamento da União.

2. Em 9 de dezembro de 1998, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
licitou a concessão, a título oneroso, do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, com 450
MW de capacidade instalada, no trecho do Rio Jequitinhonha situado ao sul do Estado da
Bahia, próximo à fronteira com o Estado de Minas Gerais. Adjudicado ao Consórcio
Coelba/Guaraniana, vencedor da licitação e que, posteriormente, constituiu a Itapebi
Geração de Energia S.A. para construir e explorar o aproveitamento, o Contrato de
Concessão com a União foi assinado em 28 de maio último.

3. O início da obra está previsto para le de agosto de 1999, prazo cujo
descumprimento implicará, em razão das condições hidrológicas sazonais do Rio
Jequitinhonha, o atraso de um ano para a entrada em operação da primeira máquina de 150
MW, prevista para janeiro de 2003.

4. Atendendo à legislação ambiental e objetivando a licitação da concessão, o
IBAMA concedeu a Licença Prévia para o Aproveitamento, observando-se todos os trâmites
previstos, incluindo audiências públicas e consultas às entidades envolvidas, inclusive as
Prefeituras Municipais das áreas atingidas e órgãos estaduais de meio ambiente dos estados
da Bahia e Minas Gerais, sem registro de objeções.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ SARNEY FILHO
Ministro de Estado do Meio Ambiente

MMA: Frotcclo G/BIN
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(Fls. 2 do Aviso n2 93 /MME, de 14 de junho de 1999)

5. É conveniente ressaltar que os impactos sócios-ambientais são relativamente
pequenos para uma usina deste porte, pois seu reservatório, além do pequeno volume de
armazenamento, ocupa uma área de apenas 62 km , exigindo o reassentamento de
aproximadamente 100 famílias na área urbana. Todas as ações de controle, mitigação e
compensação desses impactos, são condições devidamente previstas na Licença Prévia e o
seu cumprimento rigorosamente acompanhado pelos órgãos ambientais.

6. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, em razão da Lei editada pelo
Município de Salto da Divisa, Estado de Minas Gerais, que declarou a cachoeira do Tombo
da Fumaça (localizada em techo do Rio Jequitinhonha naquele município, na divisa dos dois
Estados) paisagem natural notável, o IBAMA paralisou o processo de Licença de
Implantação do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi. Necessário fez-se, então, que a
ANEEL levasse à consideração daquele Instituto o entendimento cujos argumentos
fundamentais são:

• De acordo com a Constituição Federal (artigo 20, inciso III), o rio
Jequitinhonha, por banhar mais de um Estado da Federação (Bahia e Minas
Gerais), é bem dominial da União Federal. Não bastasse a Constituição
Federal também estabelece no seu artigo 22, inciso IV, que compete
privativamente à União legislar sobre águas e energia, bem como declara
expressamente no artigo 21, inciso XII, letra "b", que compete, também, à
União explorar os aproveitamentos energéticos dos cursos de água.

• A Licença Prévia concedida pelo IBAMA é um ato jurídico perfeito e dela
constam as condições a serem cumpridas para a outorga das licenças
subseqüentes de implantação e operação. Essa licença constituiu-se em pré-
requisito para o Edital de Licitação do Aproveitamento e a ele incorporou-
se. Não cabe, após a sua outorga e a realização da licitação, a apresentação
de condições adicionais ou a modificação das condições originais. A
Licença Prévia para o Aproveitamento de Itapebi previa expressamente a
submersão da cachoeira do Tombo da Fumaça, em Salto da Divisa,
considerado no projeto do aproveitamento licitado, não se constituindo
desta forma em fato novo não previsto.

7. Antes que o assunto pudesse ser reexaminado pelo IBAMA, a Lei Municipal nc
080/98, do Município de Salto da Divisa foi revogada pela Lei Municipal ne 092/99, tendo a
Consultoria Jurídica daquele Instituto considerado prejudicado o exame da interferência da
Lei Municipal sobre o andamento do processo de licenciamento de instalação e opinado pelo
prosseguimento em razão da inexistência de óbice legal.
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(Fls. 3 do Aviso n2 ' 93 /MME, de 14 dejunho de 1999)

M. _..'

8. Embora a questão da lei municipal tenha sido superada, recentes processos de
tombamento e criação de APA (Área de preservação Ambiental) dacachoeira do Tombo da
Fumaça, iniciados, respectivamente, por parte do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico de Minas Gerais - IEPHA e da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, apresentam-se agora com possibilidades de produzirem novos
obstáculos ao Aproveitamento de Itapebi.

9. Já conhecendo a firme determinação de Vossa Excelência, e testemunha de sua
sensibilidade para equacionar adequadamente as questões ambientais no rigor da legislação
vigente, e o seu impacto nos projetos de geração energética, vitais para o desenvolvimento
de nosso país, muito agradeceria poder continuar contando com seu apoio e atenção ao
processo de expedição da Licença de Implantação do Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, para que as obras civis necessárias ao desvio do Rio Jequitinhonha possam ser
realizadas antes do período de alta hidraulicidade.

Atenciosamente,

n/Aviso-42

lo. (.O

RODOLPHO TOURINHO NETO

Ministro de Estado de Minas e Energia
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RECEBI
Secretaria Municipal de Educação de Salto da Divisa - MG.

~EB' XODEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental
JÜ.*Jl±J2Z Fone 033-725-1322 FAX-033-725-131BAWA-O1RPEO/PALA
_.jla4*jO\M&> FROTOCCI JXLL*.

Iü ..;-» PSL

Uma. Sra. Rosa Zago
DD. Coordenadora do Programa de Análise e Licenciamento Ambiental do
IBAMA - Brasília - Distrito Federal

3

FLS. ^TA^o/.U,
'

O CODEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Salto da
Divisa/MG, considerando que o EIA/RIMA que subsidiou a Emissão da Licença
Prévia (LP) N° 20/97, concedida pelo IBAMA para o Aproveitamento Hidrelétrico
de Itapebi - Estado da Bahia, Não Prognosticou o Afogamento Total das Cachoeiras
do Tombo da Fumaça em Salto da Divisa, Estado de Minas Gerais (pág.4/23 e 5/30
do EIA/RIMA e, Ofício FEAM N° 71/99 em anexo); considerando que, Só Depois
da Obtenção da Licença Prévia, a empresa concessionária do empreendimento,
COELBA, admitiu, publicamente, o fato de que a Área Supracitada Seria Totalmente
Submersa; considerando que o Afogamento Total das Cachoeiras Sugerem Impactos
Maiores e Significativos para a População de Salto da Divisa, Estado de Minas
Gerais; considerando que, ao prognosticar o afogamento total das cachoeiras do
Tombo da Fumaça, o Empreendedor Incorreu em Omissão ou Falsa Descrição de
Informações Relevantes que Subsidiaram a Expedição da Citada Licença; requer
, com base no Art. 19, Inciso II da Resolução 237 de 19/12/97 do CONAMA, o
Cancelamento da Licença Prévia N° 20/97, concedida pelo IBAMA para o
Aproveitamento Hidroelétrico de Itapebi, Estado da Bahia.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Salto da Divisa - MG, 30 de junho de 1999.

VANDERLEY NICOLAU GOMES
Presidente U Exercício do CODEMA

n *->i-^ a- »*___i! «-»/: rcib in m; í\í\í\ c-..i»„ j„ r\:..:,.,»/*«<-> tj. íiíí tic mi





Secretaria Municipal de Educação de Salto da Divisa - MG.
CODEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Fone 033 -725-1322 FAX - 033 - 725-1317

|Fla..A^
Procgg

Uma. Sra. Rosa Zago
DD. Coordenadora do Programa de Análise e Licenciamento Ambiental do
IBAMA - Brasília - Distrito Federal

O CODEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Salto da
Divisa/MG, considerando que o EIA/RIMA que subsidiou a Emissão da Licença
Prévia (LP) N° 20/97, concedida pelo IBAMA para o Aproveitamento Hidrelétrico
de Itapebi - Estado da Bahia, Não Prognosticou o Afogamento Total das Cachoeiras
do Tombo da Fumaça em Salto da Divisa, Estado de Minas Gerais (pág.4/23 e 5/30
do EIA/RIMA e, Ofício FEAM N° 71/99 em anexo); considerando que, Só Depois
da Obtenção da Licença Prévia, a empresa concessionária do empreendimento,
COELBA, admitiu, publicamente, o fato de que a Área Supracitada Seria Totalmente
Submersa; considerando que o Afogamento Total das Cachoeiras Sugerem Impactos
Maiores e Significativos para a População de Salto da Divisa, Estado de Minas
Gerais; considerando que, ao prognosticar o afogamento total das cachoeiras do
Tombo da Fumaça, o Empreendedor Incorreu em Omissão ou Falsa Descrição de
Informações Relevantes que Subsidiaram a Expedição da Citada Licença; requer
, com base no Art. 19, Inciso II da Resolução 237 de 19/12/97 do CONAMA, o
Cancelamento da Licença Prévia N° 20/97, concedida pelo IBAMA para o
Aproveitamento Hidroelétrico de Itapebi, Estado da Bahia.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Salto da Divisa - MG, 30 de junho de 1999.

VANDERDEY NICOLAU GOMES
Presidente enrExercício do CODEMA
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Beto Horizonte, 19 de I Lato de 1999.

Prezada Senhora,

requerida para o«*a«£tS?££S^f2lJlf Í5"* « Instai
os próprio, lermos do oficio de erSSwSSK^»fe?^~r" con"a«ntenós submetida. ^caminnarriento - infcornpteta a documentação a

Entretanto, nao obstante Mlimitações de no
"«ta.açfio. temos aoferecer as seguintes%£
OJj^^mento .mibient* da UHE Itapebi se
<Ja aahw, culminando na concessão danovembro de 1W7 «*ssseo da

processo
Ambieritaís

IJcínça

i* razflo exposta, e por se
o«a soRcitada Licença de
e conclusão:

, no nível Pedarai. atravóe do
«aiEstados de Minas Gerais e

ibvI» por asse Instituto eni

c°™epçao, a localização e as inBHne^w ÍÜ sq <***nvofveu admitindo a

£SS&^t^Zn^gZzhBST**»8 e-abetoc^s oo
eS/30 do reialório - côirfas^S h22f?2LÍ TtTJf * Fuff"v»' <W *«3*», °on*roW»fjmt(í^^ P"«mônto natural
sugere impactos de maior magnitudeZSfjTtÜ, \32£2T SE "^««"«o"
D«vtea. intervenções para as quais nto^aa !natT T*"* ? ada<le * Salto da
e*etrva avaliação de Impactos -^SmnS.itT^*^-'** ân*'t0 d° EIA/*'MA,
e compensatónas. fcTpflSudtotó? nW^i^t^lde """"""^ "^H»»*»™

(-~^t~r

Ul'"1 *—»'«. "° - *-e-r: jv.^s-wh» Salto da Uivisa/MG Tel: 033 -725-1322
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S02L22: t0"09*0 w, Bpor todo oJJ™* "• <*«norwK»c8o da vtabttdade antericrmante exposto, exibe
<*> en preandlmento hidrelétrico

Sem mais para omomento, somos.

Atenciosamente,

Morai Queiroz da Costa
GERENTEQA DIVISÃO DEWFÍ

DE ENERGIA E KRio

Ribeiro
IA-ES-

ftÇÃO
WF1 A-ESTRUTURA

*a Rosa Helena Zago Loes -Ccordenadora -
Programa*» Análise e ttoenciamerrtoAmblental
™!£LVlaUSf^6* S**,BAMA«*°«ocoC
70.800-200 - BRA8ÍLIA-DF

Geral

1°arxJi

r

—1
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N-105^/99 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Brasília-DF, 23 de julho de 1999.

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento de correspondência desse Conselho Municipal de Educação de
Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, datada de 30/06/99, que solicita ocancelamento da Licença
Prévia N° 20/97, concedida, por este Instituto, àUsina Hidroelétrica de Itapebi/BA.

Esclarecemos que, apesar do Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de
Impacto Ambiental não terem previsto a submersão da Cachoeira do Tombo Fumaça, este IBAMA,
juntamente com aFundação Estadual do Meio Ambiente -FEAM, atentaram para esta questão.

Esta preocupação foi referendada, por este Instituto, na referida Licença Prévia do
empreendimento, emitida em 18/11/97, quando exigiu, do empreendedor, a apresentação de avaliação
ambiental quanto às perdas de locais de pesca, recreação e lazer, bem como na própria condicionante da
licença que solicitava aapresentação de estudos de alternativas de mitigação e de compensação em
função da "submersão dos Tombos do Rio Jequitinhonha, na cidade de Salto da Divisa/MG ".

Assim sendo, este Instituto entende que não há motivo para cancelamento da Licença Prévia
supramencionada.

Atenciosamente,

Rodney K,
Chefe do

Interino

A Sua Senhoria o Senhor,
Wanderley Nicolau Gomes
Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA
Rua Clemente Martins, 126
39.925-000 • Salto da Divisa/MC,

Fm: (33) 725-1317

:\ G PALAWVDFICIOlUtpl.OOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N" 061 - 316-1306

SAIN - Av. L4- CEP 70800-900 - BRASlLIA/DF- FONE: 061 3161290

DESTINATÁRIO: Sr. Morei Queiroz da Costa Ribeiro
Gerente da Divisão de Infra-Estrutura de Energia e Irrigação - FEAM

N° DE FAX: (31) 298-6570

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA:
••••••!::ü:,'iiju!}!l^:!i!^

DATA: 16/07/99

N° DO DOCUMENTO:

MENSAGEM /TEXTO

Prezado Senhor,
*ubr/c0]

Dando andamento ao processo de Licenciamento Ambiental, refererTfèlT
UHE de Itapebi, informamos que será realizada uma vistoria, no período de 20 à
23/07/99.

Para tanto, cotamos com a presença de integrantes desse órgão, que
será de grande valia para o processo de licenciamento em questão.

Estamos no aguardo da programação de viagem, que será encaminhada
posteriormente.

Para maiores detalhes favor contatar com o Sr. Afranio Gavião, do
COELBA no telefone (71)370-5188.

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

G:\DCA99\FAXUfAPFJllDOr

Atenciosamente,

ÍCWK
GtselàíDamm Forattíni

Diretoria de Controle Ambiental

Diretora
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA-

FAX N° 061 - 316-1306 Flt.
SAIN -Av. U-CEP 70800-900 -BRASlLIA/DF- FONE: 061 31613M|J

DESTINATÁRIO: Sr. Ronaldo Martins da Silva

Gerente de Avaliação, Controle e Impacto Ambiental do CRAy

N° DE FAX: (71) 312-7198 DATA: 16/07/99

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: N° DO DOCUMENTO

Prezado Senhor,

Dando andamento ao processo de Licenciamento Ambiental, referente a
UHE de Itapebi, informamos que será realizada uma vistoria, no período de 20 à
23/07/99.

Para tanto, cotamos com a presença de integrantes desse órgão, que
será de grande valia para o processo de licenciamento em questão.

Estamos no aguardo da programação de viagem, que será encaminhada
posteriormente.

Para maiores detalhes favor contatar com o Sr. Afranio Gavião, do
COELBA no telefone (71)370-5188.

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

GirjCAWtfAXMTAPr.Pil DOC

Atenciosamente,

rcítk-^>>'V\A^
Giselá Datnm Forattini

Diretoria/de Controle Ambiental

Diretora
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO moU/99 -IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

'••-—ML

Brasília-DF, 23 dejulho de 1999.

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento dos ofícios FEAM/DIENI/EXTER/N0 071/99 e
FEAM/DIENI/EXTER/N" 082/99, referentes ao processo de licenciamento ambiental da Usina
Hidroelétrica de Itapebi/BA

Esclarecemos que, apesar do Estudo de Impacto Amb.ental e o respectivo Relatóno de
Impacto Ambiental não terem previsto asubmersão da Cachoeira do Tombo Fumaça, este IBAMA atentou
para esta questão.

Esta preocupação foi referendada, por este Instituto, na Licença Prévia do empreendimento,
emitida em 18/11/97, quando ex.giu, do empreendedor, aapresentação de avaliação amb.ental quanto às
perdas de locais de pesca, recreação elazer, bem como na própria condicionante da licença que solicitava a
apresentação de estudos de alternativas de mitigação e de compensação cm função da Submersão dos
lombos do Rio Jequitinhonha, na cidade de Salto da Divisa/MG".

Assim sendo, este Instituto entende que não há motivo para reavaliação da vabilidade
ambiental do Projeto em referência.

Atenciosamente,

íodney RHier Morgado
Chefe doQEREL

Interino

A Sua Senhoria o Senhor,
Morei Queirozda Costa Ribeiro
Gerente da Divisão de Infra-estrutura de Energia eIrrigação
Fundação Estadual de Meio Ambiente
Av. Prudente deMoraes, 1671
30380-000 - Belo Horizonte/MP,

\ O PAL»í«3HCK3UM(»l. DOC
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Assinatura

•ui|pOvJQULA."CO--
IBAMA

FUNDAÇÃOESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

OF./FEAM/DIENI/EXTER/N°121/99

Belo Horizonte, 19 de Julho de 1999.

Prezado Senhor,

Proa 2fflK
! ^

Ak

rui

^AMAANROaV

Em atenção ao ofício de referência 015/99 - IBAMA/DIGEST, datado de 28 de junho próximo
passado, através do qual, e por suposto em observância ao que dispõe a resolução CONAMA
237/97, encaminha para nossa análise o Projeto Básico Ambiental - PBA - elaborado para
instrução, nesse nível federal, do processo de Licença de Instalação da UHE Itapebi, vimos,
reportando-nos aos ofícios FEAM/DIENI/EXTER/N°071/99 e 082/99, datados de 19 de maio e 04
de junho do corrente ano, esclarecer, em ratificação de nossa anterior manifestação contida nos
ofícios acima referenciados, que nosso exame técnico se verifica prejudicado por se impor, em
nossa opinião, questão relevante e anterior à discussão da agora solicitada Licença de Instalação,
qual seja: a revisão da Licença Prévia em razão das alterações de prognósticos relacionados a
alguns impactos incidentes sobre o território do Estado de Minas Gerais.

Por oportuno, ressaltamos o reconhecimento dessas alterações prognósticas no PBA apresentado,
com a indicação do n° de famílias a serem reassentadas na área urbana de Salto da Divisa, agora
em contigente bastante ampliado (53 famílias no EIA, 99 famílias no PBA), o que vem confirmar
nossa percepção analítica quanto ao erro prognóstico dos impactos vinculados ao nível d'água do
reservatório naquele município mineiro.

Portanto, opinamos pelo indeferimento da licença de Instalação solicitada, com revisão pelo
IBAMA da Licença Prévia anteriormente concedida.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

T^ <Z?
Morei Queiroz da Costa Ribeiro

GERENTE DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA
DE ENERGIA E mRIGAÇÃO

Ao

IBAMA

Att. Rômulo José Fernandes Barreto Mello
Diretor de Gestão e Estratégia
SAIN Av. L4 norte - Edifício Sede do IBAMA s/n. Bloco "C" - 1 andar
70.800-000- BRASÍLIA/DF

DIENI/MQCR/qct
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Diretor át Ses
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PREFEITURA MUNCIPAL DE^J^,
,m SALTO DA DIVISA/MG SS%?

ffewbW» AV. ALZITON PEIXOTO, 72 -CENTRO -SALTO DA DIVISA/MG **±\édáw>ü ,
*"}f\ I QQ. TEL/FAX (033 725-1110)

Assinatura

IBAMA.

Ofício n° : 026/99

Salto da Divisa / Minas Gerais

18 de Julho de 1999

Prezados Senhores,

Em resposta ao oficio número 013/99 - IBAMA/DIGEST - de 28/06/99, recebemos a
documentação referente aos estudos ambientais do AHE/ITAPEBI, encaminhados por V.
Senhoria.

Declaramos que já havíamos recebido todas as informações referentes a este
empreendimento através das diversas reuniões e apresentações realizadas em Salto da
Divisa, pelo empreendedor. Nestas reuniões foram apresentados detalhes do projeto e
esclarecidas todas as dúvidas relativas aos impactos e compensações a serem efetuadas.

Sendo assim, após análise dos PBA"s , constatamos que os mesmos estão em consonância
com o que foi até então apresentado, portanto, somos inteiramente favoráveis a implantação
do empreendimento não tendo nada a contestar sobre o mesmo, nos termos apresentados
na referida documentação.

Na expectativa do início imediato das obras da hidrelétrica subscrevemo-nos .

Atenciosamente, cor*

**^- Joaqiiurí #f5ágHr6 cie Oliveira
Prefeito Municipal

limo Sr.

Rômulo José Fernandes Barreto Mello

Diretoria de Gestão e Estratégica
IBAMA - Brasília/DF

(Rômulo J/
Diretor de 6»stSo Este .teglca

UlGEl/ IBAMA

RECEBIDO
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Am natura

Geração de Energia SA >f/^<A/Q1/U' u3-~-
IBAMA

Salvador, 30 de julho de 1999

018/DT

..BAMAOtRPEO-^^
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proc. JJJ/97

nértea

INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

PROGRAMA DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

At.: Dra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora-Geral

Assunto: UHE Itapebi - Reunião Pública Salto da Divisa

A fim de compor o processo de licenciamento do Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi, iniciado desde 1997, encaminhamos três (03) fitas cassete onde consta a
gravação da reunião pública ocorrida na cidade de Salto da Divisa/MG, em
08/07/97, com a participação da comunidade local, órgãos estaduais de meio
ambiente e saúde, empreendedor, consultoria e outros.

Atencios

Afranio B^njoino pa\ ião
Diretor

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA - Av.Edgard Santos, 300 -
Fones (071) 370*188/5504 - Fax (071) 370*424 - CNPJ-02.397.080/Qp01-

A4 -1• Andar - Salvador-BA - CEP 41186-900
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N» 1120/99 -IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Brasília-DF, 02 de agosto de 1999

Senhor Gerente,

Em resposta ao OF./FEAM/DIENI/EXTER/n° 121/99, de 19/07/99, reiteramos oconteúdo
do OFICIO n° 1076/99 -IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL, de 23/07/99, e
informamos que este Instituto não entende necessária arevisão da Licença Prévia n° 20/97, concedida
para a Usina Hidrelétrica de Itapebi eque dará continuidade àanálise do Projeto Básico Ambiental -
PBA para subsidiar adecisão sobre aemissão da Licença de Instalação para oempreendimento.

Esclarecemos que onível d'água do reservatório não sofreu alteração. Oque ocorreu foi o
aumento da potência aser instalada. Desta forma, aampliação do número de famílias aserem relocadas,
na área urbana de Salto da Divisa/MG, não se deve àmodificação do projeto em questão mas, aoutros
fatores inerentes à atualização de cadastros.

Por oportuno, encaminhamos, para conhecimento, cópia do Ofício n° 026/99, de 18/07/99
da Prefeitura Municipal de Salto da Divisa que se posiciona favorável à implantação do
empreendimento.

Sendo oque se apresenta para omomento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

' Rodnèy^Sitter Morga
Chefeyio DEREL

Interino

A Sua Senhoria o Senhor
Morei Queiroz da Costa Ribeiro

Gerente da Divisão de Infra-estrutura de Energia eIrrigação
Fundação Estadual de Meio Ambiente
Av. Prudente de Moraes, 1671
30380-000 - Belo Horizonte/MP,

Fm: (35)725-1317

o OEREuevoFiciouT.tPEa.Doc
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE EDOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
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MEMO N° 128/99/IBAMA/Diretoria de Controle AmbientayDEREL/DIAP

Brasília, 29 de julho de 1999

Da: DIAP

Ao: Chefe do DEREL

Senhor Chefe,

Considerando a solicitação do Ministério Público Federal, de
reunião em Belo Horizonte, com o objetivo de discutir o processo de
licenciamento ambiental da UHE Itapebi, um dos projetos prioritários do
setor elétrico, solicitamos providências no sentido de viabilizar a viagem de
um técnico, no próximo dia 09/08/99, para aquela cidade, com o objetivo de
participar da mencionada reunião.

Atenciosamente,

Dione Angélica Araújo Corte
DIAP

G;\DIAP99\MEMO/ITAPEBI DOC

VioJnetj <Uittet\JMotgado
Chefe do OEBEL

lOlNiDO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Folha de Transmissão de Fax

£E;"PR:JOSÉ AftÉRClQ TÊ1TE SAMPAIO

PROCURADOR DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Faxn°: (031)236-5612

PARA- DliA.tílSEtA DAfyfM FORATTINI

DIRETORA DF. CONTROLE AMBIENTAI.. DO ÍBAMA

Kaxn°: (61) 316-1306

N° DF. FOLHAS (inclusive esta): 02 (DUAS)

DATA: (W/08/99

ÁSSTJNTÓ:

F . (J 1

• i E_J52Í_
Proc. MSBl

-Mt^
rubrica

ENCAMTNHA OOFÍCIO 285/99-PRMG/COTC-JALS DE 04 DF AGOSTO DE 1999
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

OFÍCIO N«; f5/99 -PRMC-COtC-JALS

Proc.

I í Belo Horizonte, 04 de agosto de 1999

i
Ref: PAC o, 08112.000391/99-57

Senhora Diretora.

No interesse da instrução do procedimento cm referência venho
requisitar- he ocçmparecimento da Ora. Dione Angélica de Araújo Corte
chefe de divisão lotada nessa Diretoria de Controle Ambiental, à sede da
Pena1"; «Tstt^f"" "I Mh» Ge,aÍS- ,0Ca,Íza4a na *• AfonsoPen n. E500/5* and. para, as 15 horas, do dia 09 de agosto próximo,
participar de reunião destinada a discutir os aspectos controversos do
licenciamento ambiental do aproveitamento hidrelétrico de Itapebi.

Atenciosamente.

-K}SE ADERCIO li
Prpcu/ídor da RepúJ

í<-i(''Ôti'< (••«
E SAMPAIO

cm \ finas Gerais

Uma. Sra.

Dra. GrSELA DAMM FORATTiM
MD. Diretora de Controle Ambiental do IBAMA
SAIN. Av. L4 Norte. Fd Sede do Ibama. Bloco C/l° and
Brasília/DF

7080(^200

3ML

ru!
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°0i -f W /99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, C\ de agosto de 1999

Senhor Procurador,

Em atenção ao Ofício n° 285/99 - PRMG - COTC - JALS, de 04/08/99,
informamos que, devido à indisponibilidade financeira deste Instituto, a servidora
Dione Angélica de Araújo Corte não poderá participar da reunião agendada para o
dia 09/08/99 para discutir os aspectos considerados controversos do licenciamento
ambiental da UHE Itapebi.

Contudo, este Instituto se fará representar pelos servidores Sebastião
Custódio Pires e Ubaldina Maria Costa Isaac, lotados na Representação do IBAMA
em Minas Gerais. Esclarecemos que os referidos técnicos foram devidamente
informados sobre a questão.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor
José Adércio Leite Sampaio
Procurador da República em Minas Gerais
Av. Afonso Pena, 1.500, 6o andar
30.130-005 - Belo Horizonte/MG
Fax: (31) 236-5612

^r

T^\AA,
GiseJa Damtn Forattini

Diretoria de Controle Ambiental

Diretora

SAIN AV L4 NORTE-EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C", 1o ANDAR- Ta: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
O: DCA99/OFÍCIO/1TAPEBI1.DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL -DCA i 8. Jtâi

SfiJMFil

FAX N° 061 - 316-1306 .x

SAIN -Av. U-CEP 70800-200 -BRASÍLIA/DF- FONE: 061 3161292 PfOC. 2$Çn 1

DESTINATÁRIO: Jader P. Campos Figueiredo
Representação do IBAMA em Minas Gerais

N" DE FAX: (031) 335-9955 DATA: 05/08/99

^
rubrica

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 02 N° DO DOCUMENTO: 3,53

/99
MENSAGEM / TEXTO

Senhor Representante,

Encaminhamos cópia do Ofício n° 285/99, PRMG - COTC - JALS, de
04/08/99, no qual a Procuradoria da República em Minas Gerais requisita o
comparecimento de uma servidora para discutir aspectos controversos do
licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Considerando a indisponibilidade financeira deste Instituto para realizar
a viagem proposta, solicitamos a indicação de um técnico dessa Representação para
representar o IBAMA na mencionada reunião. Esclarecemos que este técnico será
devidamente orientado pela equipe que está acompanhando o licenciamento em
questão.

GADERElPrAFAXMTAPEP.I T-OC

.

Atenciosamente,

RodnétyJ^ Itter Morgàl
Chefe do DEREL

Interino

li
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRODOMEIO AMBIENTEE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Proc- J£?M
jjjy

•r -. |

MEMORANDO N° 449/99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Brasília-DF, 05 de agosto de 1999.

Do: Chefe do DEREL

Representação do IBAMA no estado de Minas Gerais
Aos cuidados de Ubaldina Maria Costa Isaac

Prezada Senhora,

Como subsídio à reunião com o Ministério Público Federal, agendada para o
próximo dia 09/08/99, estamos encaminhando partes consideradas importantes do
processo n° 02001.000333/97-04 referentes ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Atenciosamente,

RodneyKmer Morgado
Chefe dó DEREL

Interino

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "0*, 1°ANDAR -70800-200 - BRASÍLIA/DF - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306

G:/0EREL99/MEM0/ilapebi DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

CZ3^.
ruMca
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PARTICIPANTES DE REUNIÃO

•>*«
Local: IBftMft - BRftSiUfl ^ V^"
Data: iZlQjolW
Assunto: uCEUCiflHEUTP írtiBIE^mL Pft Prr£ iTftPEBl . r>P^5£>JTTrÇ/^ DO PBB.

NOME ASSINATURA! INSTITUIÇÃO TELETONE
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS - DIREC

DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - DEUC

Memo. n° 046 / 99-SCA/DEUC

Ao : Chefe do DEREL - Substituto
Dr. Rodney Ritter Morgado

Assunto : PBA da UHE ITAPEBI

Senhor Chefe,

Brasília, 04 de agosto de 1999.

Em atendimento ao Memo n° 404/99 de 09.07.99 dessa Unidade, informamos
que procedemos à analise do Projeto Básico Ambiental da UHE ITAPEBI.

Informamos após análise por parte deste Departamento de Unidades de
Conservação - DEUC, que os recursos da compensação ambiental do referido
empreendimento deverão ser aplicados para resolver problemas fundiários nas
Unidades de Conservação já existentes.

Como a Reserva Biológica de Una se encontra próxima ao empreendimento,
nossa posição é de que os mesmos deverão ser aplicados na referida Unidade.

Solicitamos portanto, nos seja informado o valor da compensação para que
possamos dar início à elaboração do projeto e convênio para aplicação dos recursos.

Atenciosamente,

Benita Maria Monteiro Mueller Rocktaeschel
Responsável pelo SCA/DEUC

F \BENITAWEMO\DEREL46 DOC
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Ref: 8535/00-10-CE-0001-99-RJ

rubrica

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1999

COELBA - Grupo Iberdrola
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, n° 300 - Bloco B - 2o andar
Salvador-BA

CEP 41.186-900

Atenção: Afranio B. Gavião / André Teixeira
Diretoria de Des. Corporativo - Dept0 de Novos Negócios

Assunto: UHE ITAPEBI

Prezados Senhores

Após a reunião com a procuradoria em Belo Horizonte não posso me furtar a expor
alguns comentários:

1) Foi colocado pela procuradoria e pela FEAM na pessoa do Dr. Morei que houve um
equívoco na definição da interferência com o Salto. No entanto, gostaria de relatar
que:

. não se tratou de equívoco, pois o EIA/RIMA se baseia nas informações dos
Estudos de Viabilidade de Engenharia que, naquela ocasião, só dispunham de
uma restituição aerofotogramétrica (na escala 1:28.000) com apoio barométrico.

. após negociações com o empreendedor à época, com parceria do Dr. Sérgio
Leão, foi feito um levantamento topográfico da região marginal da cidade de
Salto da Divisa e pesquisa junto à população. Este levantamento não contempla
a calha do rio devido à dificuldade de executá-lo num trecho de corredeiras e

poços. No entanto, já se podia avaliar a submersão, com segurança, de parte
dos Saltos.

. é importante salientar que à ocasião não havia nenhum processo de estudo
para tratamento de Salto, nem por parte do IEFA, nem por parte do Patrimônio
do Estado. A população dava relativa importância ao acidente geográfico, fato
assinalado no EIA.

ENGEVIX ENGENHARIA S/C LTDA - Av. Marechal Floriano, 45 - 9o andar- CEP 20080-003 - Rio de Janeiro-RJ - Tel 0xx-21-223-1382

webmaster@engevix-sc.com.br

«Palncia\cvConlralos\8535Jtapebi\CEtae0001.doc
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Ref: 8535/00-10-CE-0001-99-RJ

Entendo ser equívoco assinalar numa participação com o IEFA um estudo do
Salto como patrimônio, tal como solicitou o Dr. Morei. A medida em que se
ressalta, este acidente como uma possibilidade de inviabilização do
empreendimento, ao contrário do EIA e dos documentos de licenciamento, se dá
voz a um órgão normalmente disposto a "salvar" estes acidentes. Isto explica
em parte os motivos do não aparecimento deste elemento como impacto ao
patrimônio e sim das medidas para mitigação das perdas deste elemento,
resgate e salvaguarda de sua memória com obras de compensação.

. é importante que as condicionantes da LI não se refiram à consulta aos técnicos
do IEFA e ao seu "entendimento técnico", e que neste caso serão muito
subjetivos. Da forma como foi colocado, a opinião da comunidade e sua
referência histórica tem pouco peso na análise do "especialista". Qualquer
consulta ou participação dos técnicos do IEFA (pressionados que estão pela
comunidade) resultaria em problema à época da licença e hoje.

. por último, gostaria de lembrar que a consultoria não atuou de forma contínua
no processo de licenciamento e seus desdobramentos assim como a CNO. Os
lapsos de tempo e de contato com a comunidade e órgãos ambientais geraram
insegurança junto à população. Exemplificando a atuação da FEAM e sua
relação com a comunidade gostaria de citar dois fatos:

- a FEAM não participou da Audiência Pública em Itapebi e foi convocada pela
comunidade a se posicionar já vencido o prazo legal o que gerou a primeira
desconfiança.

- a comunidade alertou a FEAM nas possíveis alterações de abrangência
(potência, casas afetadas) no estudo e vem cobrando sua participação, isto é,
os órgãos vem agindo sob pressão da comunidade (em anexo).

Apresento em anexo, a ata da reunião realizada em 12/09/97 na FEAM na qual
participaram 3 técnicos do órgão e o Dr. Sérgio Leão. ™—>

Neste documento, no trecho assinalado, consta a interrupção da atividade de extração
de pedra, fato relatado na reunião pública, e em região apresentada a estes técnicos
quando da viagem a área. Consta de referência também o Relatório de
Complementação do Estudo de Impacto Ambiental enviado à FEAM em 24/07/97, onde
o trecho também referente a extração de pedra do leito do rio é mencionada como
interrompido.

Ora, esta região da extração de pedra está localizada em cota superior as quedas, isto
é, a montante dos Saltos, o que demonstra que a população e a FEAM conheciam este
fato.

ENGEVIX ENGENHARIA S/C LTDA - Av. Marechal Floriano, 45 - 9oandar- CEP 20080-003 - Rio de Janeiro-RJ - Tel 0xx-21-223-1382
webmasler@engevix-sc.com.br

VPalriaaVc\Conlralos\8535Jlapebi\CE\ce0001.doc
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Ref: 8535/00-10-CE-0001-99-RJ fl. 3

Anexo também a este, foto da região da extração localizada a montante dos Saltos.

A pergunta 21 respondida neste documento enviado à FEAM feita pela comunidade fala
na perda do principal ponto turístico do município, as Cachoeiras do Tombo da Fumaça
e questiona o que está sendo proposto para esta perda irreversível.

Acho que não fica dúvida quanto ao conhecimento dos fatos pela comunidade e pela
FEAM.

É importante ainda relatar que o IEFA conhecia os Saltos e manifestou interesse em
• data muito anterior aos estudos de Inventário em "salvar" o rio Jequitinhonha como
•# bacia, e nunca o fez, e além disto o processo de licitação e licenciamento ambiental é
aA público e aberto a participação dos interessados.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Engevix Engenharia S/C Ltda.

Tarcísio Luiz Coelho de Castro

Coordenador

TLCC/pss

ENGEVIX ENGENHARIA S/C LTDA - Av. Marechal Floriano, 45 - 9oandar- CEP 20080-003 - Rio de Janeiro-RJ - Tel 0xx-21-223-1382
webmaster@engevix-sc.com.br

\\Paincia\c\Conifaios\8535Jlapebi\CE\ce0001.doc
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ATA DA REUNIÃO REALIZADA NA FE AM EM 12/09/97
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO GP/N°il6Í /99-L

Brasília-DF, 27 de agosto de 1999.

Senhor Presidente,

Reporto-me ao processo de licenciamento ambiental da usina
hidrelétrica de Itapebi, localizada no rio Jequetinhonha, no sentido de esclarecer
as seguintes questões relacionadas a possíveis contradições existentes entre
informações prestadas no EIA/RIMA daquelas apresentadas na fase de PBA.

2- Com relação ao afogamento dos tombos, oEIA, nas páginas 4/23 e
5/30 aborda a questão, indicando que os trechos encachoeirados denominados
tombos" serão parcialmente afetados, com uma pequena influência nas

ultimas corredeiras. Independentemente da submersão ser total ou parcial, o
EIA chama atenção para o fato.

3- Deve-se ressaltar que à época dos levantamentos para o EIA, foi
utilizada a restituição aerofotogramétrica, que possui limitações quanto à
precisão das medidas. Por outro lado, as informações prestadas posteriormente
com um maior detalhamento e refinamento da topografia, indicam que a
submersão será total.

4- Além disto, a transcrição da Reunião Pública realizada em Salto da
Divisa, em 08/07/97, promovida por essa Fundação, com a presença do
empreendedor, da comunidade local e representantes da FEAM, deixa claro
que os presentes já conheciam o fato da perda total dos tombos. Apesar de não
haver nenhuma solicitação por parte da FEAM neste sentido, o IBAMA
considerou por bem incluir uma condicionante na LP n° 020/97, solicitando
alternativas de mitigação deste impacto, o que foi apresentado pelo
empreendedor no Projeto Básico Ambiental.

A Sua Senhoria o Senhor
José Cláudio Junqueira Ribeiro
Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente
Av. Prudente de Moraes, 1671 - 3o andar
30380-000 - Belo Horizonte/MC,

G:\PRESI99\0FICI0\ITAPE8I3.DOC

»•
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5- Com relação àpopulação diretamente atingida eque deverá^sá^
relocada/mdenizada na cidade de Salto da D.visa, há uma diferença entreT
números apresentados no EIA (50 residências) e os números do PBA (97
residências . Onúmero de residências que figura no EIA refere-se àquelas
afetadas pelo nível d'água 110. Esta variação se deve aos seguinte!í fatores
• na etapa atual, com orefinamento da topografia, aatualização dos cadastros

levou a um número maior que oanterior;
. * atualização de cadastro contemplou, além dos proprietários das

residências, também os atuais inquilinos;
• algumas novas famílias construíram residências nestas áreas sabendo de

2tadaTe ^ indeniz^o/relocação da população diretamente
' HHPHJet? í .ÍT*8™0' Uma daS medidas mi«gadoras propostas para acidade de Salto da Divisa enão detalhado no EIA, deverá atingi/áreas

atualmente ocupadas por residências, principalmente no córrego Lava-Pés
devido aadequação da drenagem, do esgoto, da elevação do lençol freático e
a urbanização da área como um todo.

L^nS^t qUC "? defínÍÇã° d° Pr°Jet° de ^assentamento da
inche odoS d" *^ ^P^ da P°Pul^o, inclusive com a
lírtamento "" PreferenCia ^ *^^ ^ ™> ^ d*

Ln ApCfr í38 , C0l0Ca^ões acima ^feridas e considerando as
Pr^"PaÇO?l ^ fÇã?' JUlg° °P°rtuna arealiza<âo de reu™° ^petíficaenfre as instituições envolvidas no processo de licenciamento para adiscussão
próximo 2^Z^ tant°' SUgÍr° *" ' ~ «*- B-™

G:\PRESI99\OFICIOUTAPEBI3.DOC

Atenciosamente,

i ww ~ V l^v^, à 0'^>^A —
v6

Marília Marreco Cerqueira
Presidente do IBAMA
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRODO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OF N° J^C $ /99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

roc._^fe_
£J^-—
rubrica

Brasília-DF, 30 de agosto de 1999.

Senhor Procurador,

Conforme entendimentos, estamos encaminhando, em anexo, cópia do
ofício enviado à FEAM.

Atenciosamente,

•SLJ
RodtugK ttèrMorgaUo \

Chéfè> (o DEREL Xj
Interino

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. José Adércio
Procuradoria da República em Minas Gerais
Av. Afonso Pena, 1500, 6o andar - Centro
30.130-005 - Belo Horizonte /MG
Fax: (31) 236-5601

G:iDEREL9»OFICIO\FEAM.DOC
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TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇAO

Nesta data foi anexado a este processo de

número 02001.000333/97-04 o processo número

02015.009800/99-01, constante de 39 folhas, todas

numeradas e rubricadas corretamente .

Unidade: DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS.

Em, 01.09.99.

Chefe dà uivisaõde ComunicaçõesAdministrativas
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Notificação de Tombamento do Conjunto Paisagístico das Cachoeiras do Tombo
da Fumaça, município de Salto da Divisa / MG.

O Presidente do Conselho Curador do IEPHA/MG, NOTIFICA a União Federal, por
intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis-
IBAMA, que para os fins estabelecidos no Decreto-Lei Federal n.° 25, de 30 de novembro de
1937 e da Lei n.° 5.775, de 30 de setembro de 1971 com alterações introduzidas pelas leis
n.°s 8.828, de 05 de junho de 1985 e 11.258 de 28 de outubro de 1993, que, o Conjunto
Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça situado no Rio Jequitinhonha, no
município de Salto da Divisa, no Estado de Minas Gerais, pelo seu valor histórico e
paisagístico , fica sob proteção do tombamento provisório - Art. 4o da Lei 11. 258 de 28 de
outubro de 1993, combinado com o decreto n.° 26. 193, de 24 de setembro de 1986,
correndo, a partir da data de recebimento da presente, o prazo de 15 ( quinze) dias para
manifestação dos interessados, que poderão impugnar o tombamento ou manifestar sua
anuência. A Superintendência de Proteção e a Assessoria Jurídica do IEPHA/MG estão à
disposição para os esclarecimentos necessários.

Belo Horizonte, 24/dei'

'•?

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG

Praça da Liberdade s/n° - Edifício SETOP - 4o andar - CEP: 30.140-071 - Belo Horizonte/MG
Tel.: (031) 213.6000 - Fax: (031) 213.5939/213-5999

e-mail: iepha@mg.gov.br
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DESTINATÁRIO: Flávio Lemos Carsalade
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"MfNSAGEM/ TEXTO:

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento, nesta Diretoria de Controle
Ambiental/IBAMA, na presente data, da Notificação de Tombamento do Conjunto
Paisagístico das Cachoeirasdo Tombo da Fumaça, município de Salto da Divisa/MG.

Solicitamos o prazo de 15 (quinze) dias, mencionado na referida
notificação, para manifestação quanto a impugnar o tombamento ou manifestar a
anuência.

•

••

•

Atenciosamente,

G:\DCAWtfAX\FUMACA DOC

Giselà Damm Forattini
Diretoria de Controle Ambiental

Diretora
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Of n° 293/99-PR

Senhora Diretora,

Belo Horizonte, 28 de julho de 1999

Acusamos o recebimento do fax dessa Diretoria, solicitando o pruo de 15
(quinze) dias para manifestação do IBAMA sobre o Tombamento do Conjunto
Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, no município de Salto da
Divisa , no Estado de Minas Gerais.

Informamos que. de acordo com art. 9o, 2o item, do Decreto Lei 25, de 30 de
novembro de 1937, o prazo de quinze dias para impuganaçao é fatal não
podendo ser prorrogado, tendo o mesmo expirado.em 19 07 99.

Atenciosamente

FLAVIO DE LEMOS CAR3ALADE
Presidente

Uma. Sra.

Dra. Gisela Damm Forattini
DD. Diretora de Controle Ambiental do IBAMA
FAX: 061.316.13.06
Brasília/DF

FEBS/ms

ruMca
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AO TOMBAMENTO DAS CACHOEIRAS DO TOMBO DA FUMAÇA

SALTO DA DIVISA / MG

30/AURIL/99
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07/38/1997 11:33 3785424 ITAPEEI

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIASA
CNP.M2.397.0WK0U01 -96

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

- Doe n.° 1 - Os estatutos sociais da Itapebi Geração de Energia S.A.;

PflôÊ 62

-2/7-

Proc.__^£22-

ruWci

Does. n°s 2/3 - A Resolução n° 1.472, de 25.7.1997, do CEPRAM - Conselho de
Proteção Ambiental, autorizando a emissão de licença de localização; e a Licença
Prévia n° 020/97 expedida pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Moo Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis;

Doe. n.° 4 - Dedaiação firmada pelo Prefeito, Vice-Preferto e pelo Presidente da
Câmara Municipal de Salto da Divisa de cjue o empreendimento não contraria as
normas municipais;

Does. n°s 5/6 - Lei Municipal n.° 080/98 declarando a "Cachoeira do Tombo da
Fumaça como área de paisagem natural notável, e a Lei Municipal n" 092/99 que
revogou Lei Municipal n.° 080/98;

Doe n°7 - Decreto Presidencial de 8.4.1999 outorgando à Itapebi Geração de Energia
SA. a concessão de uso e exploração do aproveitamento hidrelétrico Itapebi.
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ITAPEBI GERAÇÃODE ENERGIA SA
CNW-OT 197.WJ0.000)-96

- 3/7 -
Ilustríssimo Senhor Flá>io Lemos CarsaJade, Presidente do Conselho Curador do
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -
IEPHA/MG

I 6. «£1-

Proc.__^2^£-

ruWc»

MTKASQERAIS _

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA, com sede à Avenida
Presidente Wilson, n.° 231, 27°andax (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.°
02.397.080/0001-96, doravante denominada "Itapebi", por seus representantes (doe n.°
1), nos autos do processo administrativo de tombamento do Conjunto Paisagístico das
Cachoeiras do Tombo da Fumaça ("Conjunto Paisagístico"), vem respeitosa e
tempestivamente à presença de V.S.a., com fundamento no artigo 9o meiso XI do
Decreto Estadual n.° 26.193, de 24.9.1986, apresentar

IMPUGNAÇÀO

a declaração de tombamento provisório do Conjunto Paisagístico, situado no Rjo
Jequitinhonha, no Município de Salto da Divisa, no Estado de Minas Gerais, pelos
motivos de fato e de direito expostos a seguir.

1. - AUnião, representada pela Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL, procedeu a licitação para outorga de concessão de uso c exploração do bem
púbhco representado pelo aproveitamento hidrelétnco de Itapebi, através da construção
da Usina Hidrelétrica de Itapebi, no Rio Jequitinhonha. Em 9.121998 o Consórcio
C-odba/Guararuana, liderado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia -
Coelba, sagrou-se vencedor no leilão púbhco para a outorga da concessão. Para o
exercício dessa concessão de uso eexploração do aproveitamento hidrelétnco de Itapebi,
aCoclba constituiu aempresa Itapebi Geração de Energia S.A. ("Itapebi").

2. - O reservatório da Usina Hidrelétrica de Itapebi cobrirá parte dos
territórios dos Municípios de Itapebi, Itagirnirim, Itarantim, no Estado da Bahia, bem
como do Município de Salto da Divisa, no Estado de Minas Gerais. No entanto, o
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ITAPEBl GERAÇÃO DE ENERGIA SA

CNP.W2 397,080/0001-96

-4/niMct

trecho situado no Município de Salto da Divisa, MG, caso efetivado, mvnbiHzana a
constniçao do reservatório e,de resto, da própria Usina Hidrelétrica de Itapebi, objeto da
licitação vencida pela Itapebi

3. - Esses fetos, sucintamente expostos, explicam o interesse da Itapebi
em que o tombamento não se efetive, e a legrtimam a apresentar esta rmpugnação. O
prazo que está sendo respeitado por esta impugnação é o de quinze dias contados da
publicação feita em 15.4.1999, na imprensa oficial, do Edital de Notificação de
Tombamento.

I. - A PROPRIETÁRIA DO BEM

4. - O Rbjeqmtmhonha banha os Estados de Minas Gerais e da Bahia.
Assim, nos termos do artigo 20, màso III, da Constmnção Federal, oRio Jequinnhoiiha é
bem da União. Aliás, o Rio Jequitinhonha pertence à União não apenas porque banha
vános Estados da Federação, mas também porque é um potencial de energia hidráulica,
conforme previsto no mesmo artigo 20 da Constituição Federal, inciso VIII:

'Art. 20 Sãobois da União:
' '(...)

III - os lagos, rios equaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos maremais e as piaus
fluviais;

VIII -os potenciais de energia hidráulica" (negritos nossos)

5. - A legislação ordinária também prevê que pertencem à União as
águas públicas que percorrem dois ou mais Estados, conforme estabelece o Código de
Águas, Decreto n* 24.643, de 10.7.1934, artigo 29, meiso I, letra "f. Portanto, o
Conjunto Paisagístico que se pretende tombar ébem de propriedade da União, porquanto
situado no Rio Jequitinhonha, que pertence à União.

6. -̂ Ocorre que a União, propnetána do bem que se pretende tombar,
aparentemente não foi notificada quanto ao tombamenro provisório, para eventual oferta
de rmpugnação. De fato, muito embota esse Instituto tenha notificado diretamente o
Município de Salto da Divisa, na pessoa de seu Digno Prefeito, aUnião, ao que se saiba,
não recebeu semelhante notificação.

7. - O proprietário do bem tombado deve ser obrigatoriamente
notificado para que exerça seu direito de defesa, uma vez que o tombamento importa em
restrição ao exercício do direito de propriedade. E como o Conjunto Paisagístico, na
verdade, não penence ao Município de Salto da Divisa, está claro que a notificação direta
devera ter sido dirigida não ao Município de Salto da Divisa, ou pelo menos não apenas
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ao Munido» de Salto da Divisa, mas principalmente à União. Hety Lopes MerreBes1, a
esse respeito, afirma que:

"Nesse procedimento deve ser notificado o proprietário do bem a ser tombado,
dandc>-se-lhe oportunidade de defesa, na forma da lei. Nulo será o tombamemo
efetivado sem atendimento das imposições legais e regularnentares, pois que,
acarretando restrições «0 exercício do direito de propr»edade, há que se observar o
dmdo processo kgplpara sua formaH^ão, e essa uulidade pode ser pronunciada pelo
Judiciário, oa açào cabível, em que serão apreciadas tanto a legalidade dos motivos
quanto a regularidade do procedimento administrativo emexame".

8. - Diante do exposto, prelinunarmente se pondera quanto à
necessidade de se notificar diretamente também aUnião do tombamento provisório do
Omjunto Paisagístico, que éde sna propnedade. Em especol porque, conforme aItapebi
tra adiantar em sua tmpugnação, os fundamentos contrários ao tombamento são de
interesse pnmordial daUnião, amda que não lhe sejam exclusivos.

n. - OÂMBITO EM QUE SE INSERE OTOMBAMENTO

9. - Édever consurucional da União "explorar os serviços einstalações
de energia eletnca e o aproveitamento energético dos cursos de água", conforme
eu^erTo do?*° 21>,mdSO ^tot V' * C™*»<*> ^«^ oVoveitameritoenergenco dos cursos de água e deu^nmado por estudos complexos de vubihdade de
exploração do seu potencial hidráulico.

lUMinrnn ü - -** """^ * vi»Midade sà* *™™* complexos, porque visam

amnio físico geral, nrveis d'agua operativos, reservatóno e potênoa. integrante da
^^74/C9t ^ ^ dC ^ ^^ baCU *•***"" 5*W.*
\o^rr, M li1! ~A í0™" *£!***" am ° «P«o * União, ma» precisamente daAgencu Nacxmal de Energa Elétrica - ANEEL, os estudos de viabilidade de exploração
ÍTve^en^t° í°^^^^ *~-mdos de vamhdade i^nS™apto^rtamento otrmo do poteneul hidráulico do Rio Jequitinhonha. Ou seja, foram
domados oerxo de barramento do Rio, os níveis de água necessários àgeração de
energa eletric^ apotenca abneada, adivisão de quedas dentro da bacia hidrográfica, e
ontos outros fatores merentes àconstrução de varias usinas hidrelétricas ao longo do Rio
todas integradas ao sistema elétrico nacional.

ÍZ - Feitos eaprovados os estudos de viabilidade em termos de geração
de energia, oaproveitamento. birkdétrico de Itapeb,, no Rio Jeqvritinhonha, ^bm«eu-se
ao hcenciamento ambiental. OCEPRAM - Conselho de ProteçTAmbienral eoSSfÃ

'/n' ^iSloAdiniiiiarjuivo Brasüeiro, 23' ediçSo. 1998, Malhc.n* Editores, pég. 466.
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- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis expediram
licença prévia ou de localização ao empreendimento, mediante a competente análise de
Estudo e Relatóno de Impacto Ambiental - EIA/RIMA (does. n°s 2/3). No curso do
processo de hcenciamento, o Município de Salto da Divisa também foi ouvido e não se
opôs ao empreendimento (doe n.°4).

13. - O Connmto Paisagístico foi expressamente considerado no processo
de licenciamento ambiental. De fato, a>m base na aquiescência manifestada pelo
Município de Salto da Divisa, o IBAMA admitiu a submersão dos tombos do Rio
Jecrurtinhonha situados naquele Município, com a condição de que fossem apresentados
"estudos de alternativas de rmtigação e compensação, enfatizando os aspectos do uso
atual da área (turismo) e seu potencial futuro, após a implantação do empreendimento"
(doe n.° 3, item 2.1.13).

14. - A Itapebi está prestes a definir com o Município as medidas
mmgadoras ecompensatórias àsubmersão do Conjunto Paisagístico, conforme se vê pela
própna revogação de recente lei municipal que preva a preservação da área para fins
turísticos (does. n°s 5/6).

15. - Finalmente, através de Decreto Presidencal de 8.4.1999 (doe n.° 7),
foi outorgada concessão de uso e exploração do AHE Itapebi (Aproveitamento
Hidrelétrico de Itapebi) à empresa constituída pela Coelha especificamente para esse fira,
a Itapebi Geração deEnergia S.A. - Itapebi.

07/30/1997 '~H:"3"3 """3*7^24" ^ ""!,'-""ff(raíi™™'———^«**"««—

:(c«

III. - OS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇAO

16. - O tombamento pretendido por esse Digno Instituto descaracteriza
por completo a concepção do AHE Itapebi - Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi,
altera os elementos de projeto, as condições licitadas pela União através da ANEEL, eem
última análise mviabüiza o empreendimento. Com efeito, a preservação do Conjunto
Paisagístico impede o "aproveitamento ótimo" do potencial hidráulico do Rio
Jequirinhonha, vale dizer, o eixo de barramento do Rio, os níveis de água necessários à
geração de energia elétrica, a potência almejada, a divisão de quedas dentro da bacia
hkkográfica, e todos os outros fatores merentes à construção das vánas usinas
hidrelétricas ao longo do Rk>. Em síntese, o empreendimento como um todo depende da
construção da barragem que inundará o Conjunto Paisagístico.

17. - De tudo se vê que o pretendido tombamento, data máxima vaaa,
trará óbice mtransponível a que a União explore diretamente, ou mediante concessão, os
serviços e instalações de energa elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de
água, conforme lhe compete nos termos expressos da Constituição Federal (artigo 21,
measo XII, letra "b"). Em outras palavras, o tombamento colide frontalmente coro o
preceito consutucional que reserva à União aprerrogativa de realizai obras ou serviços em
cursos d'água para otimizar sua utilização na produção de energa elétrica, com o objetivo
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d, nrio^fc* «*W« o, n*u«oS hktócc*. «o «*,«*«> „*. da PoB«i NaoonJ de
Recursos Hídricos.

18.-0 tombamento, amda, contrana acompetência privativa conferida
constitucxmalmente àUnião para le^slar -^^^^^S^^
da Constinução). De fato, apretendida preservação do Connmto *^*°^K
Wiskcào estadual francamente oposta ao preceito constimcional que reserva a UmaoS£por^a^el do ar*ov«tXto de águas eenergia, eproduzira resultado opo to
t^XdSo pela legTção federal que em favor da União hmita oto^o
Estls eMun^ioTTbre. quaisquer correntes que^«JS?*^produção de energia hidráulica (Código de Águas - Decreto n. 24.643, de 10.7.193*,
artigo 29, parágrafo 1").

19 - Em Síntese, anível constitucional, otombamento cerceara odireito
pnvativo da União de legislar ede qualquer forma cbspor do Rio Jequitinhonha enquanto
fc^e de produção deTierga- Anível de legislação federal, o,presente processo deSnt^^a» ato^ue não só mfrmgira oCódigo de Águas -mo opróprio
Secreto Presídencol de 8.4.1999, que já dispôs especificamente acerca do uso e
exploração do potencial hidrelétnco do Rio Jequitinhonha.

20 - De outro lado, amda que pela amphtude federal do empreendimento
hidrelétnco não' imperasse o interesse maior da União, fundamental observar que o
ZSIatSe também aos interesses da comumdade afetada, os «opesde
TiTZ Divisa. As medidas mitigadoras ecompensatória, aserem ^^adas p^
empreendedor suplantam com folga asubmersão do ^^^^c^To
desde omíck, por todos os órgãos, entidades ecidadãos consultados^ Com certeza, a o
lago da barragem representara atração turística superior ao Conjunto Paisagístico.

21. - De todo oexposto, aItapebi requer dí«ne '̂Vr|SftíJ5SSr
oresente impugnação, para ofim de ser cancelado otombameôto ptov$$$IP»
pit^niic uupugu-v"^» r _ i mj atm -pii-nhq pi Cep.,'Pr"" Silvai- -••Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça. ._^:5L._™ _--!...--•

I Reconheça PflR SEíSFXHAMCft as nr*%
!5uft3 assiradiUS de» „..„-.„»
HlfiZíl-*Wí AUGUSTO TEIXEIRA

Termos
P.Defcrnjíéitt^pr %

'.•-

PELA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA

André Augusto Tevxei
Diretor -Presidente

A,/

i de 1999

De Salvador para Belo Horizonte, 30 de abri de 1999 rjsEVEKIE
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Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e noventa e nove, às
16:00horas, em sua sede social na Av. Presidente Wilson, n° 231, 27°andar - parte, nesta
Cidade do Rio de Janeiro, reuniram-se a Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia - COELBA sociedade brasileira inscrita no CGC/MF sob o n°15.139.629/0001-
94, com sede na Av Edgard Santos, n° 300, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia,
representada na forma do seu Estatuto Social pelos Senhores Bonifácio Alvarez de Paz,
Diretor-Presidente, e André Augusto Teixeira, Vice-Presidente, e Guaranwu* SJk~,
sociedade brasileira inscrita no CGC/MF sob o n° 01.083 200/0001-18, com sede na Av.
Edgard Santos, n° 300, 2o andar, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, representada na
forma do seu Estatuto pelos Senhores Aloisio da Costa Vai, Diretor-Presidente, e
Bonifácio Alvarez de Paz, Diretor, únicos acionistas da SPC - COMPANHIA DE
INVESTIMENTO EM ENERGIA, detentores de participação equivalente a 67%
(sessenta e sete por cento) e 33% (trinta e três por cento), respectivamente, do capital
social da companhia, regularmente convocados por canas, dispensados os editais de
convocação, nos termos do parágrafo 4o do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. Assumiu a
Presidência o Sr. Bonifácio Alvarez de Paz, que convidou a mim, André Augusto
Teixeira, para secretariar os trabalhos. Assim composta a mesa e verificada a
representação da totalidade do capital social, o Presidente deu início aos trabalhos e
esclareceu que, como já era do conhecimento de todos, a reunião tinha por fim as
seguintes deliberações: (i) eleição da Diretoria e (ii) alteração do Estatuto Social da
companhia. O Sr. Presidente informou que a alteração doEstatuto comporta: alteração da
denominação e do objeto social da Companhia, com a conseqüente alteração da redação
dos artigos Io e 3o; a exclusão do Conselho de Administração, com a conseqüente
eliminação integral da Seção I do Capitulo III do Estatuto, compreendendo os atuais
artigos 8o ao 13° e renumeração dos artigos seguintes; a alteração das regras atinentes á
Diretoria, com a conseqüente alteração da redação do artigo 7" e dos artigos 14° ao 20°;
alteração das normas sobre o Conselho Fiscal, com a conseqüente alteração do artigo 21
e, por fim, alteração da redaçãodos artigo 22. Tendo esclarecido o conteúdo da alteração
do Estatuto Social, o Sr. Presidente determinou a leitura dos novos textos dos artigos a
serem alterados "Artigo Io - Sob a denominação de ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A., fica constituída uma sociedade anônima, que se regerá pelo disposto
neste Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 3* - A Companhia tem por
objeto estudar, projetar, construir e explorar o Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi e
as instalações de transmissão de interesse restrito do aproveitamento hidrelétrico, bem
como serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer
titulo de direito, e atividades associadas ao serviço de energia, podendo também
administrar sistemas de geração, transmissão ou comercialização de energia elétrica e
quaisquer outras formas de energia, prestar serviços técnicos de sua especialidade
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organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras *^¥^SSTlSà£Sseus objetos sociais epraticar os demais atos necessários àconsecução de «"*>«»;
írrigo T- Aadministração da Companhia será exercida pela Diretoria, na forma da le.
eSe estatuto social. Artigo V-ADiretoria éoórgão executivo *+*£+>•
será composta por três membros, acionistas ou náo, eleitos pela Assembléia Geral epor
ela destrtuTveis aqualquer tempo, para um mandato de dois anos, podendo *r «tato*
P.ráerafo único - Os cargos da Diretoria serão os de: Diretor-Presidente, Diretor
Técnico e Diretor Administrativo e Financeiro. Artigo 9" - Compete ao Diretor-
Presidente lSoladamente ou em conjunto com outro Diretor ou procurador nomeado nos
termos do parágrafo 3o da presente cláusula, a representação da Comr^uihia e a prtfica
dos atos necessários ao seu funcionamento. Parágrafo primeiro - Os Diretores
distribuirão entre si as funções e competências necessárias a administração da
Companhia. Parágrafo segundo - Em caso de vacância de cargo da Diretoria a
Assembléia Geral elegerá imediatamente o substituto, cujo mandato expirara com o dos
demais Diretores Parágrafo terceiro - Nos limites de suas atnbu.ções, o Diretor-
Presidente isoladamente ou em conjunto com outro Diretor, poderá constituir
procuradores ou mandatários "ad negotia" e "ad judicia", mediante instrumento de
mandato com poderes específicos, definidos de modo preciso ecompleto, e, no caso das
procurações "ad negotia", com prazo determinado. Parágrafo 4" -Os Diretores, findo o
prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a eleição dos
novos Diretores. Artigo 10' - ADiretoria será remunerada de acordo com oestabelecido
pela Assembléia Geral. Artigo 11° - O Conselho Fiscal, com poderes e atribuições
previstos em lei. será composto por três membros efetivos e três suplentes. Parágrafo
único - OConselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e se instalará a pedido
de acionistas, na forma da lei. Artigo 12° - A Assembléia Geral dos Acionistas, nos
termos da lei reunir-se-á: I - Ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após
findo o exercício social, para: a) tomar as contas dos administradores, discutir evotar as
demonstrações financeiras, b) eleger o Conselho Fiscal, quando for o caso, c) deliberar
sobre a destinação do lucro liquido do exercício, se houver, e a distribuição de
dividendos, quando for o caso; d) fixar a remuneração dos administradores. II •
Extraordinariamente, sempre que, mediante convocação legal, os interesses sociais
aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas, em particular, paia: a) lixar a
orientação geral dos negócios da Companhia, manifestando-se sobre o relatóno da
administração e as contas da Diretoria; b) eleger e destituir os Diretores e fixar-lhes as
atribuições, observadas as disposições deste Estatuto, bem como as respectivas
remunerações, c) fiscalizar agestão dos Diretores; examinar aqualquer tempo os livros e
documentos da Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via
de celebração, e sobre quaisquer outros atos, visando assegurar a correta execução da
política administrativa da Companhia, d) aprovar os programas anuais e plunanuais de
investimentos da Companhia; e) autorizar a contratação de empréstimos externos e no
pais estas últimas quando superiores a 5% (cinco por cento) do capital social da
Companhia; 1) autorizar a alienação, a oneração e a permuta de bens e imóveis
pertencentes à Companhia, ou a aquisição de outros que venham a integrar o seu
patrimônio, bem como aprestação de garantias aobrigações de terceiros, .JSJMU«'*"
qualquer dos casos aqui previstos, a operação ultrapasse o limite de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais); g) escolher edestituir os auditores independentes; h) manifesta- -«
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sobre o sistema de classificação de cargos da Companhia, proposto, pela Diretoria, ;i);
propor a aplicação doa lucros da Companhia, excedentes à dtáiir.*c4o estanriária, j)>'
autorizar a instalação de sucursais, filiais, agências ou escritórios da Companhia; 1)
autorizar a Diretoria, nos casos em que exceda a competência desta, a outorgar poderes
especiais à Diretor ou procurador; m) manifestar-se sobre propostas de reformas
estatutárias apresentadas pela Diretoria; e n) decidir sobre os casos omissos neste
Estatuto, com base na legislação em vigor". Logo após a leitura das modificações do
Estatuto Social da Companhia, acima discriminadas, o Sr. Presidente submeteu-as à
deliberação dos Acionistas presentes, que, à unanimidade as aprovaram sem quaisquer
restrições, pelo que passaram a integrar o Estatuto Social da Companhia. A seguir, o Sr,
Presidente comunicou terem os atuais Diretores renunciado seus mandatos e apresentou,
para deliberação dos Acionistas presentes, as indicações dos novos membros da
Diretoria, conforme a seguir: para o cargo de Diretor-Presidente, foi indicado o Sr. André
Augusto Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o o"
080000.185-00, portador da carteira de identidade n° 620.218 SSP/BA residente e
domiciliado na Cidade de Salvador, na rua Reitor Macedo da Costa, n° 341, Edifício
Palácio Itaigara, apto. 1002 - Itaigara, Estado da Bahia; e para o cargo de Diretor
Técnico, foi indicado o Sr. Afranio Benjoino Gavião, brasileiro, casado, engenheiro,
inscrito no CPF/MF sob o n° 048.737.345-68, portador da carteira de identidade n°
621.326 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, na rua Djalma Ramos,
n° 180, Edifício ltacolomi, apto 201 - Graça, Estado da Bahia, permanecendo vago o
cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Colhidos os votos, resultaram eleitos os
Diretores acima e que foram empossados, sem mais formalidades, após serem
introduzidos no recinto. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente ata, que, depois de reabertos
ostrabalhos, foi lida e aprovada, sem emendas, por unanimidade, e assinada por todos os
acionistas da Companhia. Ass. Bonifácio Alvarez de Paz e André Augusto Teixeira,
representando a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Aloisio da
Costa Vai e Bonifácio Alvarez dePaz, representando a Guaraniana SA,

Declaro que a presente é cópia da original, lavrada às fls.
Assembléia Geral

do Livro de Atas da
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Cedente: TVETE FERNANDES PEREIRA FIGUEIREDO, brasileira, casada, economista,
portadora da carteira de identidade n° 03815001-7, expedida pelo IFP-RJ e inscrita no CPF sob o n°
505.931.297-68, com domicílio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Senador Dantas, n" 105, 36" andar
Cessionária COMPANHIA DE ELETRICH>ADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
sociedade com sedena cidade de Salvador (BA), na Av. Edgard Santos 300 - Narandiba, inscrita
no CGC sob o n° 15.139.629/0001-94, neste ato devidamente representada na forma do seu
Estatuto pelos senhores Bonifácio Alvarez de Paz, Diretor-Presidente, espanhol, casado,
engenheiro, CPF/MF n° n* 788.514.165-91, Passaporte n° 10031725-E, residente no CoiKiwTunia
Veredas do Sol, rua Deraldo MotaEl, casa 74,Piatâ,Salvador/BA e AndréAugusto Teixeira, Vice-
Presidente e Diretor de Desenvolvimento Corporativo, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF n°
080.000.185-00, RG n° 620.218 SSP/BA residente na rua Reitor Macedo Costa, n° 341, Edifício
Palácio Itaigara, Apartamento 1002 - Itaigara, Salvador/BA
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a cedente ora qualificada, por
livre e espontânea vontade, sem qualquer coação ou prejuízo, autoriza transferir para a cessionária,
igualmente qualificada, 400 (quatrocentas) ações nominativas de sua propriedade, emitidas pela
SPC - COMPAHIA DE INVESTIMENTO EM ENERGIA.
Fica desde já a cessionária imitida na posse dos títulos, autorizada a transferi-los para seu nome
mediante averbação no livro de registro de ações nominativas da comparunal*«fílssora, podendo
praticar todos os atosatinentes á operação.
Acedente obriga-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer a presente/früsíSrencia sempre boa,
firme evaliosa. Acessionária declara que aceita a presente translerêa&lfyos termos em que lhe
está sendo feita

Vai assinado em 03 vias, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro (RJ), 21 de ja

rSx^Ax h !• '-n
Cedente: Ivete FemandeU' Figueiredo

^<AV1 Jau

Testemunhas:

ejfm&i

Ttiuira

Viu hntldénlé

iJemESJ^, Pat Pintar fJwcn». Cvrporatioo
.essiótiâ^fa^companhia de Eletricidade do

Estado darfrahia—7~"T
9o.0firio de Notas

Edison Baia - Tabelião
W. ACH -fitubahí Cwtif- Salvador/Ba

Reconheço POR SEMELHANÇA 35 finas
sw=ra KginadattJ de:
2AFRYKR4-ANDRL AUGUSTO TEIXEIRA.

-♦
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Cedente. GERALDO SALES MARINHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
carteira de identidade n" 03900549-1, expedida pelo JJFP e inscrito noCPF sob on" 48797162787,
com domicilio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na rua Senador Dantas 105,
36° andar
Cessionária: GUARAN1ANA SA. sociedade com sede na cidade de Salvador (BA), na Avenida
Edgard Santos a" 300, 2* andar, inscrita no CGC/MF sob o d' 01.083.200/0001-18, neste ato
devidamente representada, na forma do seu Estatuto pelos senhores Alotsio da Costa VaL Diretor-
Presidente, brasileiro, casado, economista, CPF/MF n" 030 050.547-72, RG n° 1.823700 1FP/RJ,
residente na SQS 303, Bloco I, apartamento 503, PlanoPiloto, Brasilia/DF e Bonifácio Alvarez de
Paz, Diretor, espanhol, casado, engenheiro, CPF/MF n* 788.514.165-91, Passaporte n" 10031725-
E, residente no Condomínio Veredas do SoL rua Deraldo Mota El, casa 74, Piatâ, Salvador/BA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o cedente ora qualificado, por
livree espontânea vontade, sem qualquer coaçào ou prejuízo, autoriza transferir para a cessionária,
igualmente qualificado, 300 (trezentas) ações nominativas de sua propriedade, emitidas pela SPC - /J
COMPAHIA DE INVESTIMENTO EM ENERGIA L
Fica desde já a cessionária imitida na posse dos títulos, autorizada a transferi-los para seu nome /
mediante averbaçâo no livro de registro de ações nominativas da companhia emissora, podendo7 tri
praticar todos osatos atinentes à operação /M
Ocedente obriga-se, por si, seus herdeiros esucessores, afazer a presente transferência sempre Mej2»y
firme e valiosa. A cessionária declara que aceita a presente transferência nos teorasSem
está sendo feita.

Vai assinado em 03 vias, na presença das testemunhas abaixo

Riode Janeiro (RJ), 21 dejaneiro de 19,

Cedem

Testemunhas

Alolilo d» Cntt* V«l
Dixciot ♦Preildtalt

Cessionária: Guaraniana S.A.

g^/oas-GosOJõ

TABELldNATO DQrff.» 0FÍCI >

rQKciÃ" :.:ij ;<>.
•'•«çrrsi. 'tá

TÍ03, iSrQ^y^tt
Jfclo • Salvaflcf^BÀ.

i »«*nç*RJ .!•
EtODEFgCAUZAÇAO

DUttat

•». ' -,:'"- ' r"'»; '•>' " :'f' ®*7* \ ubfck.-o^ M
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AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARTICULAR roMca

Cedente: MARCOS MÁXIMO DE NOVAES MENDONÇA, brasileiro, solteiro, analista de
sistemas, portador da carteira de identidade n° 08213736-5 expedida pelo EFP/RJ e inscrito no CPF
sob o n" 004709737-06, com domicilio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
rua Senador Dantas 105, 36° andar.
Cessionária: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
sociedade com sede na cidade de Sfclvador (BA), na Av. Edgard Santos 300- Narandiba, inscrita
no CGC sobon" 15.139.629/0001-94, neste ato devidamente representada na forma do seu
Estatuto pelos senhores Bonifácio Alvarez de Paz, Diretor-Presidente, espanhol, casado,
engenheiro, CPF/MF n° n° 788.514.165-91, Passaporte n8 10031725-E, residente no Condomínio
Veredas do Sol, rua Deraldo Mota El, casa 74, Piatá, Salvador/BA e André Augusto Teixeira, Vioe-
Presidente e Diretor de Desenvolvimento Corporativo, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF n"
080.000.185-00, RG n° 620.218 SSP/BA residente na rua Reitor Macedo Costa, rf* 341, Edifício
Palácio Itaigara, Apartamento 1002- Itaigara, Salvador/BA

Pelo presente insirumento particular e na melhor forma de direito, o cedente ora qualificado, por
livre e espontânea vontade, sem qualquer coação ou prejuízo, autoriza transferir para a cessionária,
igualmente qualificado, 270 (duzentos e setenta) ações nominativas de sua propriedade, emitidas
pela SPC - COMPAHIA DE INVESTIMENTO EM ENERGIA
Fica desde já a cessionária imitida na posse dos títulos, autorizada a traasferí-losypàra seu nome
mediante averbaçâo no livro de registro de ações nominativas da companhia emís&tar nodendo
praticar todos osatos atinentes áoperação. /
Ocedente obriga-se, por si, seus herdeiros esucessores, afazer apresente trans^eráctlWempre boa,
firme evaliosa. Acessionária declara que aceita a presente transferência raApnos em que lhe
está sendo feita. jr^r
Vai assinado em 03 vias, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro (RJ), 21 de jan

/

Cedente: Marcos M.de Novaes Mendon

Testemunhas

fffprf^^f' fief

u.* 3* Csfü
2Hl0iseo6

Tu hrttw

T?Wnpanhia de Eletricidade do
Estado da Bahia

!><0

9o.Oficio de Notas
Edison Baia - Tabelião

AV. ACM -Pituba Pi Center- Salvador/to

-conheço POR SEMELHANÇA as finas
swra assinalais) de:
ItfRYHH-ANDRE AUGUSTO TEIXEIRA

Sílvaoor, 22 de Janeiro de 1999

LÜCIA ANCfóADE Pi
ESCREVENTE
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AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA PARTICULAR CÀfc^
maricá

Cedente: MARCOS MÁXIMO DE NOVAES MENDONÇA, brasileiro, solteiro, analista de
sistemas, portador da carteira de identidade n° 08213736-5 expedida pelo EFP e inscrito no CPF sob
o n° 004709737-06, com domicilio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na rua
Senador Damas 105, 36° andar
Cessionária: GUARANIANA SA. sociedade com sede na cidade de Salvador (BA), na Avenida
Edgard Santos n° 300, 2o andar, inscrita no CGC/MF sob o n" 01.083.200/0001-18, neste ato
devidamente representada, na forma do seu Estatuto pelos senhores Aloísio da Costa Vai, Diretor-
Presidente, brasileiro, casado, economista, CPF/MF n° 030.050.547-72, RG n° 1.823.700 UP/RJ,
residente na SQS 303, Bloco I, apartamento 503, Plano Piloto, BrasJlia/DF e Boriifacio Alvarez de
Paz, Diretor, espanhol, casado, engenheiro, CPF/MF n" 788.514.165-91, Passaporte n* 10031725-
E, residente no Condomínio Veredas do Sol, rua Deraldo MotaEl, casa74, Piatâ, Salvador/BA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o cedente ora qualificado, por
livre e espontânea vontade, sem qualquer coação ou prejuízo, autoriza transferir para a cessionária,
igualmente qualificado, 30 (trinta) ações nominativas de sua propriedade, emitidas pela SPC - /\
COMPAHIA DE INVESTIMENTO EMENERGIA /1
Fica desde já a cessionária imitida na posse dos títulos, autorizada a transferi-los para seu nom*
mediante averbaçâo no livro de registro de ações nominativas da companhia emissora, podenttó a
praticar todos os atos atinentes àoperação. /L, '
Ocedente obriga-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer a presente transferência sempre>
firme e valiosa. A cessionária declara que aceita a presente transferência nos te
está sendo feita.

Vai assinado em03 vias, na presença das testemunhas abaixo.

Riode Janeiro (RJ), 21 de janeiro de

ImhN^/W/m
Calente: Marcos M. de Novaes Mendonça

Testemunhas:

1. &**J '*&?&&/£**

Hu* &* laavlt* A«míQ *******

ikr::-
" r.••" i •.'£/'£l"S 2«'

ci.
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50 SECÂO I QIAJMO OFICIAL N'67 SEXTA-FEIRA. í ABRI W

!•», uW ei o poruo W»J. de coc«derattu £-374)1640 e N-IJM70S «7. »fJ, com o rumo gorai
a.!» crutemw o em» 10460 e • dintt «i gwwm m Noau Saaaora dobainMIl e
•i.«. Olaodlltl u. o pomo PUC te tvmU E-í.4173 6. I N"12»17ll 41, u«vt com o
ramo pnl audeso ate opomo P1IJ. de etiMOBWdtl E-515277 »S • NM2M51I 41. ataue tomonono
,«!m«ui meopomo Mil. de weotumadu E"!«í*t« H e N-IJ4JÍSJ K •«• oom o mmo iu .
^u,, „. M POIlK» HIS» Jc COOCaOnedal L-J«4664 )J , N»t2»»049 10. Plt* 0« 0»>4««UI
e-SIIí-wí) t N-.201W617. PI9I. do wimin e«jiMi»oi e NHMJ130W "K de
tooroonodoo r-5HJI. >4 • r»-t2eY2vt>>17 e P19), ilc oocnjeradoi t-)«'"JI • N>|2&}|71 II.
miue tomo rumo pi oordco» »• c, porre» Pl*4 d, ouuukU. t.»«í: 15 c N-ÍJ6W20UI
-a* como u» aval utioa. «e o pomoPI9).d. tvamdeaaalid E-5I9I4» 41 • N-IÍ42IJ) 40. Mtaie
unoiUNinlum. truiea»*oieiiri»Ur4T^)3l.eMOO«seuoPI9v. «oaantaMM e-5oM22 )c •
N*i202734 26. oooare com o rumo gerei 1H— ate o pomo 1*1*7. do imirdeaadn £"390027.17 e
N"tU3fU 23. nau* oom o rumo parti fajcuaeee ue o coda) P19I. do eovortanartll E-J90O4) 01 e
N-12*2614 3) oafua tom o rumo i««- «idOU oie o poato PI», d* ooordooMM 8-4.P07W.I2 •
N-V362599 49. Hpw como rumo geral oordeate meo poeoo PI10C. da oaaroWaoou E-39091 1.90 .
NM262700lô: oom» corarumo geral rtordoue *« o pomo PllO:. do toordtaaloi E»H1)II 04 c
NM262739 24 togue tom o rufuo gcriJ aorotmc, cnadOdo i orno* MT-<iiv meo pomo P1I0X t<
.~~.w.-dil E-3dJ700 7] c N-I2o29g0 22. mBM cora o rumo paro) oontooto -* oi ponto* PlIO). dr
ocaoeamdtl £->94012 7S • N12o)J4l vi PlIO*. « roadoalflH E-594071 71 < N-t2»37d9 42. ;
PI10V de tooroofuuiu E-5M9M.I2 • N-I244035.I3, oaavt cora o ramo geral aordawo. enteando o nc
i' .uai* o • dlvtu doe aarrotopiol dr vi/iea Grwál MT • Cuuta-MT »l« o pomo PIloa, d«
^rtuuu E-493132 69 • N-I264I4I 94. eaaamoramoramo geral aordtdU •dos pocam PII07, de
^oonteoade. E-)9>2IS73 e H-4264II7 ?). " PllOt. do dfldWtfcMim E-ivoVôC 73 4 N-l2o42l3 20.
—ftx com o rumo i/wW noroeno. cruuooo a amndd Losprootoi. •« o pomo PII09. <U coontonoOAi
E-597MI.0) t N42o4l9).l3. uyuo oomo rumo #Hdi mojp* «M o poMe PII10. dl IpWi—dlM
E-O005SI 23 e N-U64I74 6) Mtpje com o ramo for* ftontama. crupooao * «orMU hfT^40. «M o
pomo PI111. di toommuoai fc-*õ4í?( ;; < N-4W62W.29. omto Hrmuu mu tinmctn

AM. 2* A ÜÉAOudam* do Moro OroMOLuU. &c« mlnni—li • proiuovdf, oom ihbidi
proonoi. lOUfiMl ou judicuimeroo. * 04«i4«vcniplo ou mjtrtwioof. de Hrvwlfto d« p.^im.i tfM m
rm'tn o tftgo I* dMtl Chorão. poCMnoo. utÀAvc. mvciodi0 Cênur de uféocii. pam lua tt IDUicdo
prDVuont 14 poiMdol oomi. noi lormoi do «a 13dp/Jmjmo W a* 3165. d» 21 de Kmkod. |Wi.
uulUdpuUi^llt jiMiui^Ji in:.E»j«o-u>^ I 073.d»W «•>mu<rDiM 1970

An 3a E» Omho oraraom vigor m doa do otm pullorooln

Bnmln, l do ,.,.:. i. :w». I Wikliikvwtiui • ii:1 d. Kioumu.

FERNANDO HENRldUE CAUJXMÜ
Roàolpha launn/loNtw

PECIU7TODEÍOEAM1LDE1999. , -

^oux^ nnr.o—Io pv* osplcntio do irm-írnoi—n
• l.iiioo oouliminoni' tuapon. «• inrmo do no
Wmamooo». oo EolWO ck Botu

O TVM&utLXTE PA mí r!'iJJ<;.v umao» do urWdti./ ojuoloo aadmt o mt M.
•mmo IV. do Cvocmoilo o i«ndorm vuio o Cuopomo oa Lm «o 9074, do 7 do pjlnotfo 1903. o ao
Dotrmo o* 2003, do 10 do ootoraara de 199*. bom como o «m ooooto do Prooaoao
rfollOOOOI3)4An^3

•aVtoToRA!

Art I' Fica caanqrnU 1 «mpraaa lueabi ütnM «4Eaoropa S A toaoloaao do OMdo
aom pupboo para aapaxaÇoO du apmiwlo/romiii hMTiairrnto draanilaiim luqftobi om cramM. do riu
JomaLmooCbd. jrwaJnono Do Muaunoo do iLoOfltB. o*dJ3JÍD da trama t Hndmoo.ti do pauasa do
Toomamin do arlorima roatnto dl ecoam fwoúon.

Pwajrato mau A atni oliMM prommdi ui umioroaonJ. oo. lama» da Lo
a»».0»4. da Io*!, e do Doumo o* 2.O0I. do I9»ò

| 1' 0 ttaatfMO dovara mt attoiaao ui praao —-piltif- paia Addjacàt Nardorul de
Eoariia EMtnu - aNEEL, k* paaa de uaotacu da nnnnmilnovdoriadlpormu Datre»

I 2*A noa.immo.-i dt Cl i I a> lfflnmdn ml ma i tan mama mau do
caraaaodo praoodo toowraio. o tumooodo podaraam prorrogado, dai ctooctiãOU duo lonaa —f.'-^—

Art 3* A Conromnrtfdrta podai iiiaficif tmau do oruaaaatofto *——djtl ao
DamaXeU da eoaqpaoMKrvca ooa aeul laoooaovoa tameroo do cargai. oorovi-lho toruhtd* o o^raudo
ooMr.iiali 1*1roopaatrvu aarvuúaa,mamio ooo aa taram do lii-rafl* pubiioo o tateai do a^—^ do
viu puKicoi. com aamego ao» —uriloinontr* idrmiomroaorta.

An. 4* Oi uaa o omila/Ha parai prsducdú oa eamraa aaNnca u umra rafando ao
>i I* iloiai rodarto HrOaiaoMoaa o. llimuani moatum» pri-u • | oucauaolodo aXKKI.

ParloaToro umoo Kmdo o praao do t oin.aU>; Pt «orno o lallainil vaaetaaaka i
mimaocoo do aaaj tjuaaoajg ImlioliifKei. oaaoerao 1 Bamarar o |——Vm da Üatao, aaraauda 1

' - -^**-*"aoaatomlaTal —B ÍÂ Irgilllrfr — vajaa-

An 3' A Coarinminidrla Ctoa ooripao. o uraaãaar u aaipascooa do orsaocao oo mmo

immaua d* conivlrde clica* o ootoau praaonooM leauuoodoru douw dl IfUo. pra>uiai aoart Io)
do Código « Aavoiooa aoyaPacfj OwPoiapioaBa

Ari é" Late Dotrato moaa ora vigor na data do mi pubitcaolo

da abril d» 199» PI-J. li il.i lUlnni . 1111m Tuapuaooo

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Rikkilplio Ivurinho >'«.-.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DllOUTros DE I DE AHPJL DB I»»»

O nrX.li.INTI Da lUTCalUCA. ao lan da «rdawaV cpm Um ooajaro o or. U
lama* IV, da Cuimoodo o oaooai om mu o iniiini. do, noopoavvOl proniil da Mariadno da
iu.Uto.n~rv.

PKCLAKAK

oat*ekmm i*«tjophaui ao Docroaoa atmrao iioinnomalia, a>m doqiroram a pofqa*a miicnaliamli WmUi
ou wu notamill U nti III panai PM loraxadt> m. 12, ( 44,taelao1L K—a Ti-, d* 1"II lllioa
u^ 1 ronata^ dtó p-l ^Jia«« v""««>i**»-J i ^.Ira,. * ). d. I daaiaM do 1990

ALM1DA NAJU3HJ.J irjcan» canaahaali. urav Ou Uw da Sun Caunu. Paotata am I* •
aooaadau Ai rm, Um do MaanoA tvacklii o talAdolarda trirduO^ Docnav curado de 12 do kud át
:«:.^»».i.^fu.w^«uH.lnOi)ii>.Ki)i i iii ifruc iOIW109dn3.tr)

A74TOMIOOOMEi. oono iwamuao Mllirolimnn. laawal do Koudo aa Stp Paulo, aoacldama I de
aioa da ltlt. Ik u. Accoaao Ocota a da Ida Ornam. Da.no tatado dl 11 do liiwl da 1911.
cuutaou aiUauUmi da UuM Ou dl. 12 »i I (Proc o- 1000 Wl! I IrW I

l AXlXrt ZOLTOMl. mau-ormiiiin. aarnlroaiVi cm aoaauu 1 imomi-» CHaKL£3 ICX.YDM).
usnl do ramas do Sao rmda. noemim mm 9 do eamo da 1933. furai da «ok lorroo» a do lieaaa

•uMi. Donuo denota do 3 do bubooto do 1975. paMcmai do Wotlo OAcuI da Dmdo do dm I
• fproc t« aono vonsvni

IOÀO PAULO DDíaMaIlCO HOXO. ^«.«o»»—, ma>inli»»l. ovo pamou 1 lo-o—" KW-
PAUL KOXO. aomaii do Eatado do ido Pada, rioaln ooo 2d do mil aa 1941. |Uaa do Uoyawon *>
StooalW-oiakMimdoLtojiauPiiiiimroolWoo.QammodMaln do lldotabodo 1977. puWiooao
uCUruOlkaoldlVeodododu 14 alipuairo (Pnm. cPtOOõ 01 IHTnai).

PAUtO OALCItm, aonaomouaoo rrlwraliradri, aourat do Saúde da Ud Piauu. imattdo am 17 de
atuamda 19)3.Um doJatem uiltm 4 da Auotirn foa». Daanao amado da 4 dodt«Roljrodo 1974
ftiu^. IX punoOlicul d. l.-iuio U3.1 ajuacijm.. ITioc ar taDD00)3a3/M),

5ILV1D LEVINDO FICUEIKEDO TORJU1S. mioaua, mnunllrmln. cawral do toado dl Mamo
Ocoao, oaacrdoam 24 da ttc*m de t04l, Blao da Amooro Vloaoo da fujultrado Tomo 4 de Aaaiil
riauaaado &0Tonaa. Daoramdatadoda a da mato da 197Í. f oílMarâi no Dlano Ofwial dl (Jauo do du
l ooeouaaen (Pm at MOO 00)S2aAat), o

vlha PHt3» DE OL[VUXa. nano.imerKIM aapaaajaaia, tmo aomou • uunor-ae VeSU m
l«J\TiIP.* U7«N»)*I.0I11. »u^m« laac^oo «^Pado. uaaoilomii IJdl «laao do |04i olpa da
Cdrraca rum do Orlvmra. Datrou ootado do I do rmaoaDro do |v73. publicado ror Oiano Orvetol u
Umdlodo dlt 1 ausaaaumn IProc ir11000.002n2/9I|

Inodam t oe .01-11 d. iwv. i 'i',ia u^voaodooa. I :i*dl loaalill

FERNANDO HENRIQCE CARDOSO
«dfiun Calham

U rWilDI.-l I r Ba ftaVVBUCA. " H «imavlv »a Mo coraVt d ai cai u
loio-o 113 o. l9Uoacacode lOW.ojjondapaU La i? 6 «ao. X V da doeaa.au o. 1911.oktfdo em
vauoowitoamodoPiuvilorla/Oi; W4.de «uiAaioij.lus.iu.™

CXnrijAJl

da tarraaono uuiaal aj I lll ll.li doa orm. M a 71 da Lm •* d913. da 19 dt oaaom dl 19(0.
lUSIICA KU-ANOE lOrtZ lHfX*MMK dt um, du, cto-m. tala do kaono Moaaa Uaaa
SoororoUr o do Doroau Dal Carnauí&ar*aador Varau, oaocoda ora SaraUgo, Chüo. am 24 do (Uao oe
IVftl loa gorai oo Eatado do aro da Joeuero, fxaMO a iduroicgri U aaoMl coiolii inoaU ao

o^aaoaiiaod do ptaa 1«oa oom aoiaat aoPmo ouòbtalraatai paav l^dar aaavaav»

Aovutoa»

Braomo. > dt ateu de I999-. I7«o dk c IIH da

PEJANANDO KEWRJOvJt CAKDOSO
rialaun CaÜHirai
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTO DA DIVISA/MG

AV. AlZlTON PEIXOTO, 72 - CENTRO - SALTO OA DIVISA/MG
TEUFAX (033 725-1110)

LEIN0 092/99
•

•

REVOGA A LEI MUNICIPAL N* 0*0/9».
I
; í

ínr;í!VlARA MWIUPAL OF. SALTO DA DIVISA, por seus representante
legam, APROVA, eeu. Prefeito Municipal SANCIONO aseguinte Lei

t Ari. I1|- Fica revogada aLei Municipal n° 080/98, em iodo o «u teor
I

Ari. J*j. Esta Lei entra em vigor nn data de sua publicação, revogadas às disp^cões
cm contrario.

•

Salto da Divisa/MG, em 26 de Abril de |999.

i
i
* i

ratifica
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Pr^ituru Municipal * S.|to da Divi.a/MG, 27 de Abril de .998.

JMquiihAbaiaroáíoiiveirã
Prcfeiio Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTO DA DIVISA/MG

AV. ALZ1TON PEIXOTO. 72 -CENTRO. SALTO DA DIVISA/MG
TF.L/FAX( 033 725-1110)

LEIN° 080/98

ADJACÊNCIAS COMO AA£A Dt. PAISAGEM NATURAL.

^ciono^^uf1 '̂ dÊ Sall° dd ü'V,SaíMG' 1-4 CCU' **» Municipal
DO TO^O'õr^AÇ^rZ^J?'"ít'm ""^ No,á""' •"CACHOEIRA
Município d. Salto da Divisa e«us Si™ """H pe,os »odw« !*•"• *>

T~*^^^ T T" m*10 ""•»"* *•Pedra do Bodt (m metros acima) beíi cVranÍ LT"? '̂ ""» edo Torabo da F™'v" ***do percurso do Rio t^uZS SSLíâ*"^"'"*""^
r^^W^ÍTtt^ «• to ve^« »rcaliaaçlo do
Tombo da Fumaça-, a pais°8em mlural n0livel da "Cachoeira do

daUde^pubUcaTâT1"'0 " dÍSP°SÍÇÕCS Cm «•*** •l4^ lci «*• •* vigor na
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PREFEITURA MUNICIPAL DE -SALTO DA DIVISA
Cap 30©iM>CO - Eatado d* Min.» G»rai»

ruWç»

üac-LaO/çlo

Daolaro, para faiar parta da doouaantaçíio naceaaáriB à análira do '

P«CI1X) DU LICWgA PRJÉYIA Junto à 7iUU (füTíDAÇÍO KSIADUaL DO ItilO AM
Biatirrx do atoiaoo ca mihas qsjuis) qu-;

A couatruçâo da USIKA HIDBoSL«ÍXiUCA D* IXAPXBI, no aiunloípio d«
IIXPjCBI, no Mo Jaquitinbonha, no looal denominado Oachoeirlana, a'
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE £
0OS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

. I8AMA.

DIRETORIA DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO
•DIRCOF-

^ LICENÇA PRÉVIA N° 020/97

OINSTITUTO 8RAS.LE.R0 00 UB0 AM3.ENU 8£S g^g**
r\ ocunv/Â^iQ irama no uso da$ atribuições que lhe confere aLei r.. 6W9, oe ji ort^n w

com base na Portaria IBAMA n« 486, de 29 de março de 1996. RE50LVE.

Expedir apresente Licença Prévia a:

EMPRESA: EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL SA
COC: 13.204.698/O001-09
ENDEREÇO: alameda Das espatóOías, 915 -PiTUBA
CEP'41827-900 CIDADE: SALVADOR UF:BA
TELEFONE: (071)340-1684 FAX:(Q71)34C1704

fr REGISTRO NO IBAMA: Processo IBAMAA.MA n» 02001.000333/97-04
Relativa aUsina Hidrelétrica de Itapebi, aser ImplanUOa no rio Jequrünhonha. na divisa dot

Estados da Bahia e de Minas Gerais.

Esta Ltenca Prévia éválida pelo período de 730(setecenlcs etrinta) dias apartir desU
d„a obírvdaMM condW discriminadas no verso deste documente • nos dem .s anexosSâS*££5•*" nâo *ans*itos, s*o partes integrantes desta l*ença.

Bffisíl.9. DF, \ a mov '.a^7

Manoerivpgalhici
Diretoria se Controle e F'ecarmação

Diretor
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PUOLICADO NU

BlámO OriCIAL ÜU ESlAUJ

UESOLUCÀO N.' MT1DCÍSUE JULHO l>K l»»7
Auion/í a emissUo do Licença de Lvr«lix:»,#o pari o empreendimento AjIE - itapebi
- aproveitamento liidraklricode Jlapcbi. à Ei*U - bmprnta Petroquímica! do Uras»,
localizada no município di Uapebl.
O CONSELHO ESTADUAL DE MEIU AMIIIENTE - CEPRAM. «o uso da «u
atribuições «,UmlO Cltl Vlila o que consta tioProcesso n.* 96UOO06J6/6.

RESOLVE:

Ac, I * Autorizar a emissão do Licença tk LocoJiuçao, vAlída por 2 (doía) 11109, a
EPB - Empreso* Petroquímicas doBrasil, integrante di) grupo iWcUerclit S. A, inscrito
110 CGC/Mf sob n,* 13.2O4.é»»/000l-0'», relnuva so empreendimento AJ1£
Apioveilaiiienio IHd/elòuicn. localizado no município de liepet>i, para implantação de
iima Usina IlidieléUlcd. mediania o cumprimento dos seguintes ciHidiciunotnenlui:

(y. oprciantw projeto execulivo do aniprectidimenio, «um «mio, o pic-jato compleiu
de esgotamento sanitário, rede de Acuas pluviais, abastecimento de oguo e resíduos
uilitlm do cnnleiro de Obiat:

q) aprnsenlv, ein coitft>nntdoda com oexpusio MBIA (6/1 a6/J8), oplano de atuação
para executou c ncompeuiljamcniii i)o« seguintes programas ambientais: a)
niiinitota/iKiitu pit-Aoinçlrico;^ proteçüo dn» margeii* do icservotóiío e recupetacao
dt aicns degradadas;* c) moniioranremo liiiinológicn e d» qualidude do figita; d)
micr fvi áiiicia com direitos de rnincmçflu. c) iiioniloiaiiicmo ilsmoiugico; 0
moniioiunejiiu liidttr»edlmentoli.elco; b! monitoramento t conservação da tetforaun»;
hi cuiiMilidnçOo de unidavdes de conservação (conforme Resoluçft" Comuim n.' 02/96):

'IjXi.i.peza da bacia da acumulação; j) conumicaçllo ambiental, k) ramariejamerno e
Tudiiiluraiiiciito du popolaçlo dirWMneiUe atingida; I) saúde pública, n.) salvamento do

piiUirnOnio a/iiucvlúpico pió-ltisiítico e histórico culturaJ; n) rediineiisioiiiunciilo e
icloctiçfto do iiifio-e.sUulura. a) monitoranienluda fauna • leadnpll.ào:

fy Idcniilka/ as espécies d» fauna, que sojam veloies e reservaloriu de doenças que
possam de$c!ictrje.'r.r oicloj do elideiiiias na ôrcn do influencia diteis oo
empreendimento, com •iabornçoo de uni ptograma de controle e avio preventivo:
'A, identificar a Ictiorauna do Rio Jequíliulioiilia. na Oiea a itr alaiaiiti pelo
empreendimento, nío apenas notocanic aos estudos sistemáticos, principalmente sobre
a iilirioijiu tieptoduçiro, «JinicjiiBçHo. crescimento) e, aos aspectos comportamentais
(tlligrarSfVo);

(5) realtiur estudos que deliriam os eventuais Sítios de reprodução alimentação, alem da
oca, distancia e M rolas migratóriasdos pusslveia «spícitu que f«em piracama;

£) dermir o grau de efetividade d» barreira do Salto da Divisa na conipartimetiUvoo
ia comunidade) de peixej do Rio Jequilinhonlui',
apresentar pioposla pura a criação de Estação Ecológico d« ocordq com a Resolução

onnnta n.* 02/96;

í. uprcscnli» estudo ptva recuporaçao da aieas díeradodoa e recomposição d» M»m
Atlântica na òreo de influencio direto do empreeiidüirenlo e o jusonlu da bairatetn,
confoi-rne sqtuc. ») prepaira Icvaniamanlo dos lentancíeciiles de Mota Atlântica
visando a recuperação de Matas CUio/M na *»•• de inlluíncia direu», -indicando
etiimativu dos recursos ttecesiâfrOí para essa ptoieçoo: b) preparar um prograina d«
opoio efoiiicnto das iniciativas pari pteacrvaçao erccupçraçflo das Matas Ciliares, nos
uuvgeirs do Rio Jequiiitiltoiilia, no ireclto compreendido enue abanagem «aponte da
HR 11)1, em acnrdti comos proprielirios da» àreos,
"$ apieseaitaí oLicença do Ibtvna porá desmatamemo da íuta de inundaçío e. demais

B, tais conto, a de etnpréslima e huü» foro;
yi apresentar nvnpm de vcgeraçílo, 110 iseaix 1:40000. da Área de influencio, indiieu.

cinprecndimeiilu c de 1:10000, n« arco d» burdn do icseivaldrio.
1J ccaliSaV inventario - coda»Uivm«nlo d«a propriedades (m/al eurbano), que deverão
ser subtraídos pelo emprcttidiinenln, para qua sejam reolizodas as negociações de
iudcnLzoçaes.

flíoprescntar 1'oiccer lécnico. comendo avtdiaçiio das condicOet eslniluraii e de
MÍidaçiO da ponte uiiliwida para travessia do Rio Jequilinlionlui. rremo aos impactos
dos poisivels abalos, resniianle do processo de desmonte das rccbns para construtrio
da Hidroelétrica de llapcbl, bem como, usos de citrgas pesadas;
l\% opietoMini projeio de rtlocacSo de comunidade! das Orea». utbona.«; com todiu as
Vòndiçâes básicos de sobicvlvtèiicio. ptvilindo de uma efetiva gestiVa coriip»tiU>ada pela
yispulaçao c, liijl.iuiçOc)nfuu.

I Ia spicscniur plnito de ironspone de cargas, de ocordu com ai normas de segurança
vigentes;

\
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li5; criar um pior-rama de nmüilizoçoo du* trabalhadores e. desmobilizo', üo de fcxina
jtadsliva a oídi-uada no contcito de obra», na í/ijcde implaiitaçeo.

Tia optesentar prngrnma de edticaçito ambiental pnra as confumdade» da árc»,
uíietainoma alelrtdn (AUA). pelo empreendimento:

<TJ. reali/jir cadosirametilo e opresentar programo aocial para os trabalhadores rurais,
yjeeirvt, aticndaitVins e outros que estátu csubelecido» nas aicas a serem afetadas;
(lí\ pptcscnlar estudo de alternativa* de miiigeçao e compensaçio. pela submersão dos
iombi<s do Rio JcquitinltotvJia, na Cidade de Salto da Uivi<n - MG. enfatizando os
aspectos dn ufv oturd da Arca com turismo e seu potencial futuro, apOs a implantação
do.empreendimento do AHE / Itapebi;

(\Ki apresentar programa de capeciloçíu e formação de mio de obro. local - tegional
ffora o seu oproveiiMittailn piioritAno. no construção e operaçio do AlII'., em
tuneuloçoocom escolas técnicas da regito:

no) definir a melhor tecnologia cicntificanniiu comprovada de retirada do ntoniaasa na
Taffe» doresur votúitu. invciHariondo todo o processo.

njjícriur coniiaaih) consultiva d* acomponliantenlo da Implantação e, inicio d*
Upoiaçilo. composta de Rcptesenionies das ptefeliuras envolvidas, cotiiimidade local t
füs, ounbicntalrsias para irtomtof amenio dos impacto» sôcio-cconômicos ambientais;

prever uma tomoda da água na barragem a ,fí conjinilda para abastecimento de
nc oulia para inigaçaodoplatô de Itnpcbi:
opieacmnr estudos para u^anltcAo das adutoras de água e para projeto de

irrigação referidosno inciso anterior.
Art, 2.* ()s prazos para «unprimeiito dos condicionamento!:, esiabelecidos nesta
Resolução. imando nlo prevliics, (stUo seu tenno flnol quando da apresentação dai
Xoqueiimcnto da I leciiça de l|ii|ilrmtaçâo
Art. 3.' lista liesolnçlto entrará *m vigor na dnia de su.» publicação
CUNS..LI.0 ESTADUAL l/E MEIO AMMEN l E • CEPRAM
Em,25Uçjsib* tlt l>97

rÁvhtâ^Rm%KA7,F.vEi
Presidente em exercício

XI) O

Proc.

m^
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
DA SOCIEDADE POR AÇÕES

SPC - COMPANHIA DE INVESTIMENTO EM ENERGIA

Aos 27 de fevereiro de 1998, às 14:00 horas, na Av. Presidente Wilson, 231 - 27° andar (pane),
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os abaixo-assinados e adiante nomeados
e qualificados, reuniram-se em Assembléia Geral, conforme os termos do artigo 80 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei n° 9.457, de 5 de maio de 1997, com o
objetivo específico de deliberar sobre a constituição de uma sociedade por ações, a ser
denominada SPC - Companhia de Investimento em Energia.

I - Ivetc Fernandes Pereira Figueiredo, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de
identidade nü 08340548 - 0 expedida pelo IFP- RJ e inscrita no CPF sob o n° 505.931.297-68
cOiU domicílio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas,
n- lOa, 36° andar (parte);

7J - Marcos Máximo de Novaes Mendonça, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador
da carteira de identidade n° 08213736-5 expedida pelo IFP e inscrito no CPF sob o n°
004709737-06, com domicílio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na , na
Rua SenadorDantas, n° 105, 36° andar (pane);

HI • Geraldo Sales Marinho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de
idei.tidade n° 03900549-1 expedida pelo IFP e inscrito no CPF sob o n° 48797162787, com
domicílio na cidade do Rio deJaneiro, Estado do Rio de Janeiro, na , na Rua Senador Dantas,
tt° 105, 36° andar (parte);

Assim reunidos, assumiu a presidência da Assembléia a Sra. Ivete Fernandes PereiraFigueiredo,
já qualificada acima, que convidou a mim, Paula Andréa Moraes Giraldez, para secretariá-lo.
Constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou a Assembléia instalada e esclareceu que, como era
do conhecimento de todos os presentes, o objetivo específico da Assembléia era o de deliberar
sobre a constituição de uma sociedade por ações, a ser denominada "SPC - Companhia de
Investimento em Energia".

Em seguida, a Sra. Presidente declarou se encontrar sobre a mesa o projeto do Estatuto Social
que irá reger a sociedade, solicitando a mim, na qualidade de Secretária, que passasse à leitura
daquele projeto em voz alta, para todos os presentes. Concluída a leitura do Estatuto Social,
ofereceu a Sra. Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso. ã\nte o silêncio dos
presentes, determinou a Sra. Presidente que se desse prosseguimento aos trabalhos com aleitura
dos textos do Estatuto Social e do Boletim de Subscrição das ações da sociedade em
constituição. Submetidos a aprovação dos presentes, os textos do Estatuto Social e do Boletim
de Subscrição foram aprovados pela totalidade dos subscritores, sem reserva e/ou ressalva. Em
seguida, a Sra Presidente sugeriu que se desse prosseguimento à Assembléia, com os atos
necessários à constituição da sociedade por ações "SPC - Companhia de Investimento em
Energia.",

solicitando aos presentes que firmassem os Boletins de Subscrição das ações, na medida das
respectivas participações no capital da sociedade em constituição Ficou ajustado que o capital

übdCOÍpgeStalUlO-CIE
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social da sociedade seria de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias
escriturais.

Concluída a subscrição da totalidade das ações representativas do capital social da sociedade,
ficam elas assim distribuídas entre os subscritores:

(i) A acionista Ivete Fernandes Pereira Figueiredo, (quatrocentas) ações ordinárias,
subscritas e mtegralizadas na forma do Boletim de Subscrição, em moeda corrente
nacional, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais);

(ü) O acionista Marcos Máximo de Novaes Mendonça, com 300 (trezentas) ações
ordinárias, subscritas e integralizadas na forma do Boletim de Subscrição, em moeda
corrente nacional, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais);

(ia) A acionista Geraldo Sales Marinho, com 300 (trezentas) ações ordinárias, subscritas e
integralizadas na forma do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, do
valorde R$ 300,00 (trezentos reais);

A totalidade das ações ordinárias nominativas subscritas neste ato foi integralizada na forma do
BoWtm de Subscrição, em moeda corrente nacional, pelos subscritores, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), equivalentes a totalidade do capital social neste ato subscrito, de acordo
'-om os art. 80, inciso TU da Lei 6.404/76, alterada pela Lei n° 9.457, de 5 de majo de 1997,
depositados na forma da lei.

Prosseguindo-se os trabalhos, pediu-me aSra Presidente que procedesse novamente àleitura do
Boletim de Subscrição e do projeto de Estatuto Social que irá reger a sociedade. Concluída a
leitura, o Sr. Presidente submeteu os documentos lidos à apreciação dos presentes, facultando a
palavra aquem dela quisesse fazer uso para quaisquer esclarecimentos. Não havendo qualquer
manifestação dos presentes, foi colocada em votação aconstituição, em definitivo, da sociedade,
tendo sido ela unanimemente aprovada pela totalidade dos subscritores. Face ao resultado da
votação, a Sra Presidente declarou definitivamente constituída a sociedade por ações, que será
regida por seu Estatuto Social, aprovado pela unanimidade dos presentes, nos seguintes termos:

bbd008pE«iatutú-CrE
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Parágrafo 3o - As reuniões do Conselho de Administração somente se insularão
de metade de seus membros, no mínimo, e somente deliberarào mediante o voto

com a presença

da maioria dos

membros presentes.

Artigo 11 - Em caso de vacância no cargo de Conselheiro, caberá ao Conselho de
Administração escolher o substituto, que servirá até a primeira Assembléia Geral a se
realizar.

Parágrafo Io - No caso de vaga da maioria dos membros do Conselho de Administração será
convocada umaassembléia geral dos acionistas parapreenchimento dos cargos.

Parágrafo 2o - Em caso de ausência ou impedimento temporário, a Assembléia Geral
Extitordinária convocada pelo Presidente do Conselho de Adrrúnistraçio especialmente para
este fim indicará o substituto.

Parágrafo 3o - Nas hipóteses previstas neste artigo, de vaga, ausência ou impedimento
temporário, o substituto ou representante agirá, inclusive para efeito de votação em reuniões
uo Conselho, por si e pelo substituído ou representado.

Artigo 12 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será global e
?nu?lmente fixada pela Assembléia Geral, para ser satisfeita em duodécimos, que homologará,
também, quando for o caso, o montante da participação que lhes deva caber no lucro; o
Conselho de Administração, em reunião, distribuirá tal remuneração entre seus membros.

Artigo 13 - Compete ao Conselho de Adrnirüstração-.

(a) estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia;

(b) convocar a Assembléia Geral Ordinária e, quando necessária, a Assembléia Geral
Extraordinária;

(c) nomeare destituiros Diretoresda Companhia, fixando-lhes atribuições;

(d) manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as
demonstrações financeiras do exercício;

(e) fiscalizar a gestão dos Diretores;

(fj examinar atos, livros, documentos e contratos da Companhia;

(g) deliberar aemissão de ações e bônus de subscrição , até o limite do capital autorizado;

(li) deliberar sobre o aumento do capital social até o limite previsto neste estatuto, fixando as
condições de emissão e de colocação das ações;

(i) deliberar a emissão de notas promissórias para subscrição pública, nos termos da Resolução
n° 1.723/90, do Conselho Monetário Nacional;

bbdoOSpgestaiuto-CrE
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(j) deliberar sobre a exclusão do direito de preferência dos acionistas à subscrição de novos
valores mobiliários emitidos pela Companhia, nas hipóteses previstas pelo artigo 172 da Lei n°
6.404/76;

(k) submeter àAssembléia Geral odestino aser dado ao lucro líquido do exercício;

(1) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, constituição de ônus reais, prestação de
avais, fianças ou de quaisquer outras garantias e celebração de empréstimos;

(m) escolher e destituir auditores independentes;

(n) autorizar a compra de ações da Companhia, para sua permanência em tesouraria ou
cancelamento, nos termos da lei e das disposições regulamentares em vigor.

SEÇÃO II
Da Diretoria

Artigo 14 - A Diretoria é composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) membros,
acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração. A
diretoria será competente para exercer os atos da vida social, nos seguintes termos:

(a) Do Diretor-Presidente - a execução da política, das diretrizes e das atividades relacionadas ao
objeto social da Companhia, conforme especificado pelo Conselho de Adrniriistraçào;

(b) Do Diretor Financeiro - a execução da política, das diretrizes e das atividades econòinico-
financeiras e contábeis da Companhia, conforme especificado pelo Conselho de
Administração;

(c) Do Diretor Jurídico - responsável pelos assuntos jurídicos internos da Companhia e
acompanhamento dasquestões jurídicas que envolvama Companhia e terceiros;

(d) Do Diretor Comercial - aexecução da política comercial da Companhia.

Parágrafo Io - O prazo de gestão de cada Diretor seráde 2 (dois) anos, permitidaa recondução.

Parágrafo 2° - Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos
respectivos cargos, até a eleição e possedos novos Diretores.

Parágrafo 3o - Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, poderá o Conselho de Administração
designar substituto, cujo mandato expirará com os demais Diretores.

Parágrafo 4o • Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de uin terço,
poderão ser eleitos para cargos de Diretores, com exercício cumulativo de funções. Ocorrendo
esta hipótese, ao conselheiro-diretor, "ad honorern", caberá optar pela remuneração que fizer
jus, como Conselheiro ou administrador-executivo.
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Parágrafo 5o - Emcaso de ausência ou impedimento temporário, osDiretores substituir-se-ão,
reciprocamente, por designação da Diretoria.

Parágrafo 6o - O Diretor-Presidente acumulará as funções do Diretor de Relações com o
Mercado.

Artigo 15 - Compete à Diretoria exercer a atribuições que a lei, o estatuto e o Conselho de
Administração lhe conferirem para a prática de atos, por mais especiais que sejam, desde que
emdireitos permitidos, necessários ao regular funcionamento da Companhia.

Artigo 16 - A Diretoria, exercerá as seguintes atribuições:

(a) executar os trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração;

(L) elaborar, anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo econômico-financeiro
co exercício, bemcomo balancetes, se solicitados pelo Conselho de Administração;

(c) preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da Companhia;

(d) submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia,
inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anual e plurianual a que os
membros se referirem;

(e) ..provar, para referendo doConselho de Administração, a nomeação de titulares para cai-gos
cia Administração Superior;

(í) aprovare modificar organogramas e regimentos internos.

Artigo 17 -Arepresentação ativa e passiva da Companhia, em atos e operações que impliquem
em responsabilidade societária é, como regra, privativa de dois diretores, em conjunto. A
Diretoria, no entanto, poderá autorizar que a representação se cumpra por 1 (um) so Diretor,
por designação do órgão, ou 1 (um) só procurador, este com mandato especial, outorgado em
nome da Companhia por 2 (dois) diretores.

Parágrafo Io - A representação da Companhia, em juízo e fora dele, ativa ou passivamente,
perante repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, compete
ao Diretor de Relações com o Mercado indicado pelo Conselho de Adininistração na forma do
Anigo 5oda InstruçãoCVM n° 202/93, observado o disposto no parágrafo 6o do Artigo 14.

Parágrafo 2o - A Companhia será representada por qualquer Diretor, isoladamente, sem as
formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou notificações
judiciais e na prestação de depoimentos pessoais; e será representada nos casos permitidos em
lei, por prepostos nomeados, caso a caso.

Artigo 18 - Nos limites de suas atribuições, 2 (dois) Diretores poderão constituir procuradores
ou mandatários para, em conjunto ou separadamente, na forma estabelecida nos respectivos
instrumentos, representar a Companhia na prática legítima de atos e operações. Os mandatos
definirão, de modo preciso e completo, os poderes outorgados.
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Parágrafo Único- Os mandatos 'ad negotia' serão outorgados, sempre, por prazo determinado.
Artieo 19 -Aremuneração dos Diretores será fixada global eanualmente pela AssembléiaSque tambTm fixará! quando for ocaso, omontante da participação da diretoria no lucro
da Companhia.

Parágrafo 1° -Averba para honorários "pro-Ubore" paga em duodécimos, assini corno ade
paíSpação, será partilhada aos Diretores, por deliberação do Conselho de Adxninistraçlo,
consignada, por termo, no livro próprio.

Parágrafo 2o -Oempregado de alto nível, eleito pelo Conselho de Administração para ocargo
de Diretor, enquanto no exercício do cargo, terá seu contrato de trabalho suspenso, passando a
receber honorários e eventual participação nos lucros na forma estabelecida neste estat™
ficando-lhe assegurado oretorno ao cargo anteriormente ocupado, de acordo com alegislação
social vigente.

.Artigo 20 -ADiretoria reunir-se-á sempre que necessário eas suas reuniões serão presididas
pelo Diretor-Presidente.

Parágrafo 1° -As reuniões serão sempre convocadas por quaisquer 2(dois) diretores ou pelo
Diretor-Presidente no caso de haver apenas 2(dois) Diretores. Para que possam ser instaladas e
vdid^ente deliberar, será necessária a presença da maioria dos diretores que na ocasião
estiverem no exercício de seus cargos, ou de dois diretores, se so houverem dois diretores em\

c

exercício.

Parágrafo 2o -As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro próprio eserão
tomadas pormaioria de votos.

Parágrafo 3o -Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer diretor, este poderá
indicar um substituto, ficando oato sujeito àaprovação da Diretoria. Osubstituto aprovado
exercerá todas as funções, com todos os poderes, inclusive o direito de voto e deveres do
diretor substituído.

Parágrafo 4o Osubstituto poderá ser um dos demais diretores que, neste caso, votará nas
reuniões da Diretoria por si epelo diretor que estiver substituindo.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Fiscal

Artigo 21 -ACompanhia terá um Conselho Fiscal composto de 3(três) membros efetivos e
igual número de suplentes, oqual funcionará em caráter não permanente.

Parágrafo Io -Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país legalmente
qualificados, serão eleitos pela Assembléia Geral que deliberar ainstalação do órgão, apedido
de acionistas que preencham os requisitos estipulados no parágrafo 2° do artigo 161 da Le_. n
6404/76, com mandato até aprimeira assembléia geral ordinária que se realizar após aeleição.
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Parágrafo 2o - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus a remuneração que lhe for
fixada pela .Assembléia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e estiverem no
efetivo exercício das funções, observado o parágrafo 3o do Anigo 162 da Lei n° 6.404/76, com
redação dada pela Lei n° 9.457/97.

Parágrafo 3o - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo
mdelegáveis as funções de seusmembros.

CAPÍTULO V
Das .Assembléias Gerais

Artigo 22 - A Assembléia Geral dos Acionistas, nostermos da lei, reunir-se-á:

I Ordinariamente: nos quatro primeiros meses, depois de findo oexercício social para:

r.) -ornar as contas dos adininistradores, discutir t votar as demonstrações financeiras;

h) -leger oConselho de Administração nas épocas próprias eoConselho Fiscal, quando for o
ciso;

c) deliberar sobre adestinação do lucro líquido do exercício, se houver, e adistribuição de
dvvidendos, quando for o caso;

d) fixar a remuneração dos administradores;

n - Extraordinariamente: sempre que, mediante convocação legal, os interesses sociais
aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas.

Anigo 23 - AAssembléia Geral será instalada e dirigida por um Presidente escolhido pelos
Acionistas. O secretário da mesa será de livre escolha do Presidente da Assembléia.

Artigo 24 -Os anúncios de convocação, publicado na forma enos termos da lei, conterão, além
do local, data e hora da Assembléia, a ordem do dia explicitada e, no caso de reforma do
estatuto, a indicação da matéria.

CAPÍTULO VI
Do Exercício Social

Artigo 25 - O exercício social termina em 31 de dezembro.

Artigo 26 -Ao final de cada exercício social adiretoria fará elaborar oBalanço Patrimonial eas
demais demonstrações financeiras exigidas em lei.

Anigo 27 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer panicipaçâo, os
prejuízos acumulados e aprovisão para o imposto de renda.

Anigo 28 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria
apresentará à Assembléia Geral para aprovação proposta sobre a destinação do lucro
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líquido do exercício que remanescer após as seguintes deduções ou acréscimos, realizadas
decrescentemente e nessa ordem:

a) 5% (cinco por cento) do lucro Uquido para aformação da Reserva Legal que não ««dera
de 20% (vmte por cento) do capital social. Aconstituição da Reserva Legal poderá serdtpenlda no exercício em que osaldo dela, acrescido do montante das reservas de capital,
exceder a30% (trinta por cento) do Capital Social;

b) Importância destinada aformação de Reservas para Contingências ereversão das formadas
em exercícios anteriores;

c) Lucros a Realizar c Reversão dos Lucros anteriormente registrados nessa reserva que
tenham sido realizados no exercício;

d)' 25% (vinte t «nco por cento) do lucro Uquido após realizadas as deduções V™K*J»
a-ineas (a), (b) e(c) acima, para pagamento do dividendo mínimo obrigatório dos titulares de
ações da Companhia;

c) RI 0,01 (um centavo de real) por lote de 1.000 (hum mil) ações, atítulo de pagamento de
ôi«idendo fixo aos titulares de ações preferenciais de qualquer classe.

Artigo 29 - ACompanhia levantará balanços semestrais edeclarará dividendos àconta de lucro
ScurLo nesses balanços. O Conselho de Administração poderá declarar dividendos
intermediários, á conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no ultimo
balanço anual ou semestral.

C/aPÍTULO VII
Da Liquidação, Dissolução e Extinção

Artigo 30 -ACompanhia entra em liquidação, dissolução eexrinção nos casos previstos em lei.
Parágrafo único -OConselho de Administração nomeará oliquidante, aAssembléia Geral
detenrunará omodo de Uquidação eelegerá oConselho Fiscal, que deve funcionar durante o
período de liquidação.

CAPÍTULO VIU
Das Disposições Gerais

Artigo 31 - ACompanhia, a qualquer tempo, tendo em vista aperfeiçoar seus serviços e
adaptar-se às novas técnicas de administração, poderá adotar processos mecânicos de emissão e
autenticação de documentos de efeitos mercantis, obedecendo apadrões esistemas consagr
pelos usos ecostumes do comércio.
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Retomando a palavra, o Sr. Presidente esclareceu que competia aos Srs. Acionistas eleger os
membros do Conselho de Administração. Posta a matéria em votação e colhidos os votos,
foram eleitos, por unanimidade, para ocupar ocargo de Conselheiros: Ivete Fernandes Pereira
Figueiredo (Presidente do Conselho de Administração), Marcos Máximo de Novaes Mendonça
e Geraldo Sales Marinho, todos já qualificados acima, empossados desde já em seus cargos, nos
termos das disposições legais, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária, a ser reaUzada
no ano de 1998.

Os acionistas subscritores do capital social inicial da Companhia fixaram a remuneração global
anual dos administradores da Companhia em R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo oConselho
de Administração o órgão competente para efetuar a divisão.

Nada mais havendo atratar, oPresidente agradeceu apresença de todos, oferecendo apalavra a
qierr. dela quisesse fazer uso. Ante Osüêncio dos presentes, encerrou os trabalhos suspendendo
ase.são pelo tempo necessário àlavratura desta Ata, aqual, depois de Uda eachada conforme,
"ai «sanada por todos, juntamente com as duas testemunhas presentes a reunião.

prclftocrtsuiuio

Rio deJaneiro, 27de fevereiro de 1998.

Pereira Figueiredo

Presidente ,
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poTl^OO (núl) ações ordinárias escriturais, sem valor norninaL
Importância

Nome do Subscritor

fr^ggjg P-reira Figueiredo
Marcos Máximo de Novaes
Merooiça

Geraldo Sales Marinho
TOTAL

N* de Ações

Subscritas

400

300

300

1000

Valor Total da
Subscrição

R$4OC,00__
R$300,00

R$300,00

R$1000,00

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1998

\l\MM5*
Marcos Máximo de Novaes Men

bbii008pgesututo-QE

Integralizada

R$400,00 .
R$300,00

R$300,00

R$1000,00
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°oiMi /99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Prezado Senhor,

Apesar de não ter sido aceita, por esse Conselho, a prorrogação de prazo para manifestação,
por este Instituto, quanto à Notificação de Tombamento do Conjunto Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da
Fumaça, município de Salto da Divisa/MG, não podemos deixar de nos manifestar quanto ao referido assunto.

Desta forma, esclarecemos que se encontra em processo de licenciamento ambiental a Usina
Hidrelétrica - UHE de Itapebi, neste IBAMA, desde janeiro de 1997, tendo recebido a Licença Prévia, em 18 de
novembro de 1997, após a análise do EIA/RIMA, por este IBAMA e pelos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente dos
estados da Bahia e de Minas Gerais. Atualmente, esta Instituição está finalizando a análise do Projeto Básico
Ambiental - PBA, com previsão de emissão da Licença de Instalação do empreendimento para a segunda quinzena
do mês em curso. Ressalta-se que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN está
participando, também, dessa segunda fase do processo de licenciamento.

Conforme o Decreto N° 99.274, de 06 de junho de 1990, que regulamentou a Lei N° 6.938, de
31 de agosto de 1981, que dispõe sobre aPolítica Nacional de Meio Ambiente, aLicença Prévia éobtida na fase
preliminar do planejamento do empreendimento, 'contendo requisitos básicos aserem atendidos nas fases de
localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo". A
Resolução CONAMA N° 237, de 19 de dezembro de 1996, que revisou os procedimentos ecritérios utilizados no
licenciamento ambiental, dispõe que a Licença Prévia é "concedida na fase preliminar do planejamento de
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisistos básicos econdicionantes aserem atendidos nas próximas fases" (grifo nosso).

O IBAMA, ao conceder a Licença Prévia à UHE Itapebi, observou, entre outros aspectos, a
questão da submersão da Cachoeira do Tombo da Fumaça, condicionando a referida Licença àapresentação de
estudos de alternativas de mitigação ecompensação em função da "submersão dos Tombos do Rio Jequitinhonha,
na cidade de Salto da Divisa/MG', bem como à apresentação de avaliação ambiental quanto às perdas de locais
de pesca, recreação elazer. Oatendimento aestas questões foi apresentado no PBA, que está em análise.

À Sua Senhoria o Senhor
Flávio Lemos Carsalade
Presidente do Conselho Curador do Instituto do Patrimônio Artístico de Minas Gerais - IEPHA
Praça da Liberdade s/n° - Edifício SETOP -4o andar
30140-071 - Belo Horizonte/MG
fax:31.213-5939

^X

G.VDCA99\Of ICIOMEPKA2 DOC

Brasília-DF, 03 de agosto de 1999.
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Acrescentamos que, o tombamento do Conjunto Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da
Fumaça, município de Salto da Divisa/MG, certamente, inviabilizará a construção do empreendimento.

Neste sentido, considerando que: já foi emitida a Licença Prévia para o empreendimento,
estando a emissão da Licença de Instalação em processo conclusivo de análise; e que a Prefeitura Municipal de
Salto da Divisa, em 26/04/99, revogou a Lei n° 80/98, que declarava a Cachoeira do Tombo da Fumaça e
adjacências como área de paisagem natural e se manifestou, recentemente, favorável ao empreendimento e às
medidas mitigadoras apresentadas no PBA, este Instituto considera extemporâneo o tombamento em questão,
nestafase do processo de licenciamento ambiental.

Lembramos ainda, que, caso o tombamento venha a ocorrer, deverá ser previsto o
ressarcimento, de pleno direito, das despesas já efetuadas pela Itapebi Geração de Energia S.A., ganhadora de
licitação empreendida pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários,
subscrevemo-nos.

G:\DCA99\OFICIOVIEPHA2.DOC

Atenciosamente,

S- r n
<^3>rú
Gisela Damm Forattini

Diretoria de Controle Ambiental

Diretora

.
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IBAMA.
SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL

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

DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS - DIREC
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - DEUC

Memo. n° 050 / 99-SCA/DEUC

Ao : Chefe do DEREL - Substituto
Dr. Rodney Ritter Morgado

As5;unto : Solicita informações

Senhor Chefe,

Brasília, 12 de agosto de 1999.

Venho pelo presente, solicitar os bons ofícios de V.Sa., no sentido de interceder
junto aos empreendedores dos empreendimentos abaixo discriminados, no sentido de
obter posição dos mesmos no que diz respeito à concordância da aplicação dos
recursos da compensação conforme proposta enviada via DEREL por este
Departamento de Unidades de Conservação.

J 1. LT Garabi-ltá - CIEN - foi enviado Projeto, Convênio e Plano de Trabalho;
& 2. Usina Nuclear de Angra II - Eletronuclear - foi enviado Proposta para

aplicação dos recursos;
' - 3. UHE Machadinho - foi enviado Proposta para aplicação dos recursos;
A 4. Ferronorte - foi enviado Projeto, Convênio e Plano de Trabalho;
"y 5.UHE Itabepi - foi enviado Proposta para aplicação dos recursos;
i 6. Rodovia BR-230 - foi enviado Proposta para aplicação dos recursos;

Aguardamos portanto posição, para que possamos dar início formalmente à
concretização da aplicação dos recursos, mediante assinatura do Termo de Convênio.

Benita Maria Monteiro Mueller Rocktaeschel

Responsável pelo SCA/DEUC

Atenciosamente,

F \BtNITAlMEMO\DEREL50 DOC
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

/99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

f-*. âJO
Proe. 3?>3)^

Senhor Diretor,

Brasília-DF, ou de agosto de 1999.

Em continuidade ao Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi convidamos Vossa
Senhoria eos^cnicos envolvidos no processo para^^V^o^E
08 de setembro às 14:00 h, na sala de reuniões do DEREL (SAIN Av. L4 Norte, lote <♦,Sede do IB^ Boco C> andar -Brasília/DF), para tratar da continuidade doprocesso de^^^^.bem como dirimir as dúvidas, porventura, amda existentes
sobre a questão.

Assim sendo, solicitamos a confirmação da participação dos técnicos^ desta
instituição eesclarecemos que, também aFundação Estadual de Meio Ambiente -FEAM/MG
foi convidada paraa reunião.

Atenciosamente,

Gisila Damm Forattini
Diretorija de Controle Ambiental

Diretora

A Sua Senhoria o Senhor
Fausto Antônio Azevedo «da/da
Diretor Geral do Centro de Recursos Ambientais - CKA7BA
Rua Rio São Francisco, 01 - Mont Serrat
40.425-060 - Salvador/BA
fax: (71) 312 7198

X
G:\DCAVOF ICIOUTAPEB! DOC



-.'♦■»

EM BRANCO



i

UMsmm

MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

(Ü ôJl
Proc. 333^
RuM. S~*P

OFN°0J. 163 199- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, 50 de agosto de 1999.

Senhor Presidente,

Em continuidade ao Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi, e conforme
entendimentos mantidos na reunião ocorrida neste Instituto, convidamos Vossa Senhoria e os
técnicos envolvidos no processo para uma reunião, proposta para o próximo dia 08 de setembro
às 14:00 h, na sala de reuniões do DEREL (SAIN Av. L4 Norte, lote 4, Ed. Sede do IBAMA,
Bloco C, Io andar - Brasília/DF), para tratar da continuidade do processo de licenciamento do
empreendimento, bem como dirimir as dúvidas, porventura, ainda existentes sobre a questão.

aAssim sendo, solicitamos a confirmação da participação dos técnicos desta
Instituição e esclarecemos que, também o Centro de Recursos Ambientais - CRA/BA foi
convidado para a reunião.

• - •

Atenciosamente,

iIAj^
Tiselh Damm Forattini

Diretoria/de Controle .ambiental
/ Diretora

A Sua Senhoria o Senhor

José Cláudio Junqueira Ribeiro
Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM
Av. Prudente de Morais, 1671 - 3oandar - Santa Lúcia
33380-000 - Belo Horizonte/BH
Fav:(31>2W6570
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBÂMA; prot©o«»i.
iBAMA/DIRf"

Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

N° Documento: 10100.004093/99

t?t>c».».M</
N° Original: S/N°

Interessado : CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS

Data: 27/08/1999

n». 6J3>
pmc. 333 \<n
RuW. Xf9

Assunto : ENCAMINHA COPIA DA RESOLUÇÃO N° 1472/99, DE 25/07/97, QUE AUTORI2A A~
EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO PARA O EMPREENDIMENTO AHE-ITAPEBI -
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE ITAPEBI E A EPB - EMPRESA PETROQUÍMICAS

DO BRASIL.

De: GABIN

^*ára: DIRCOF

Data de Andamento:

^íoObservaçâ0:

-&ÜOQ/QQ
Aatlnatur* ™

'-*0i4

Projelo IBAMA-F1A/USP

ANDAMENTO

30/08/1999 16:08:00

À DRA. GISELA, CONFORME DESPACHO DA SENHORA PRESIDENTE.

U.;.flí

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

tora GaUarros SSueao Omitira
.ele

IBAMA

Página :1
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis IIfdrícose da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Controle de Processos c Documentos

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

N" Documento : 10100.004093/99

N° Original: S/N°

Interessado : CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS

Data: 27/08/99

Assunto : ENCAMINHA CÓPIA DA RESOLUÇÃO N° 1472/99, DE 25/07/97, QUEAUTORIZA A
EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO PARA O EMPREENDIMENTO AHE-ITAPEBI -
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE ITAPEBI E A EPB - EMPRESA PETROQUÍMICAS

DO BRASIL.

De: GABIN

'ara : PRESID

Data de Andamento:

Observação:

27/08/99 17:08:00

PARA CONHECIMENTO.

ANDAMENTO

fi». 613 ,
Proc 333kM
RuW. ^u/P

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

Projelo IBAMA-FIA/USP Página :1
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PUBLICADO NU

DIÁRIO 01'ICIAL ÜÜ ESlÁuü

«*-•»-

I J. XCl-JD

RF.SOLUÇAo N.* 1472 DF.25 DE JULUÜ UF. 1997
Autoru.a a emissão du Licença ü« Localização pura o empreendimento AHE - llupebi
• apiovcitamcnlo liidreléu-ico de llapebi, AEl'l> - Rmprtiai rctroqnlmlc»* dn limil,
i.ii..,ii/.i.hi no município lie llapebi.
O CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMIIIENTE - CEPRAM, no uso de suas

oU-ibuivOvo C. lendo cm visto o sue consta no 1'roccsso n.° 960000646/6,
RESOLVE-,

An l.° Auloruar a cuüsslto tln Licença de Localização, valida por 2 (dois) anos. à
LPU - Empreso; Peuoqulmicas dn Hrosil, integronlc do gnjpn Odcbrcc.lii S A. inscrita
no <":<;C7MF imh n.° I3.2O4.698/000I-Q9, relniivo «o empreendimento AHE
Apiovcitamcuto Hidrclítnco, locollrado no município do llupebi, potu uii^Inj.laçBo de
nina Usina llidieliíüioa, mediante <> cuutpiintento dos seguintes condicionamentos:
1. apresentar projeto executivo do empreendimento, assim como. o projeto completo
de esgotamento saiiiia/io, rede de ngutis pluviais, abastecimento de Água c resíduos
sólidos do eunteiio de obras;

2. apresentar, cm coii(ormíd"de umi o e*|>osto nobJA (<5/l a 6/38), o plano de atuação
pina r.sccuç.lo e acompanhamento dos seguintes programas ambientais: a)
inuiiiloi.unentu piCKWltftricn, b) proteçOu dos malgcns do reservatório c recuperaçílo
de fiicir.; de|;iadidas; e) monitoramento liuiuulògiCu C dn qualidade de Jguo, d)
iiitvifeiÉueiu com diicitos de mineração; e) monitoramento sismológico; 0
monitoramento liidmssedimciilológicu, g) monitoramento e conservuçüo da iCliofmma'.
li) consolidação de unidades de conscrvaçío (conlonnc kesulução Conama ».* 02/Vó),
I) limpeza d« bacia de ucuinulaçSo; j) comunicação ambienta]; k) icmancjiuiicnlo c
monitoramento du população diiciojiicnte atingida; I) saúde pública; m) salvamento do
pairimOnio orqucológico pié-liiilúncO 0 l)i$l6rieo cultural, u) redimensionamento C
icUKoy.lo dn inlro-esmitura, o) monilutamcnto da lrtiina - readaptação;
7 identificar as espécies du fjun.i. mie tOJIUH vetores c rcscrvotôrio de duen.ftS que
iiuawim desencadear ciclos de chdcmias na Arca de influencio direta do

1'nipiccndimcnlo, com elaboração de um piotrama de controle c ação prevenlivu;
•I identificar a iciioftmuu ihi Rio Jequttinhoitha, na Arca a ser ufetudu pelo
empieemlimeiiu), n3o apenas no tocante nos estudos sistemáticos, ptmcipaJincnte sobre
.i timloi;ia i.icprodnçflo, alimentaçAo, crescimento) c. aos aspectos comporiuniciitujs
(llllg.ltiyiHl),

5 ícaluar estudos que dcfíu.uii 04 eventuais sítios de reprodução uliiimiluçJo, ulem da
Época, JialfilKòia c as rotos migrulóiitu das possíveis espácies que fazem piruCvinO;
0 definir o Rrnii de eretividade da bnnciru do Salto dd Divisa na Cõnipartmicutoçüo
dus comunidades de pei.scs do Rio Jcquilinlmnlin;
7 aprcsenliir piopu.lu puiu « ClirtÇSo ílc l-.siaçlo Lcclogica de acordo, com « llesnluçáo
Conama n.° 02/96;

8. apresentai estudo para rccupcroçüo de óieoi dcgittdadas e recomposiçNo da Mala
Allúntieu nu uiea dc inlluffnciu diietu do einpiccndimcnto e a jusante do banagem,
conlbnne segue: a) preparur levauluiueiito dos rcmunc.centes dc Mala Atlântica
visando a recuperação de Mulu> Cili.ucs nn orca de influência direta, .indicoindo
cslininiivus dos recursos necessários pinii essa proteção, h) piepuiar um programa dc
apoio o fomento das iniciativas paia preservaçãoc iccupcraçSo dos Motas Ciliares, nos
margens do Rio JcqtlitllllllMi.Ua, no trecho compreendido entre a banagem e a ponte da
UR 101, em acordo com os proprietários dos á/cus,
9 apresentar a Licença do Ibania pnrn desmutuniento da área dc inunda,Jj e, dcmaÍ3
arcas, tais como, a dc empréstimo e botn fora;
10 apresentar mupie. de vegetação, no escola I 50000. ds Arca dc influencia indireto
do empreendimentoe dc I 10000, na Arca <lo bordu du lescrvatôrio,
11. ieiili/u/ InvoilUtrio - cntltisutuuiítilu das propriedades (rural e ujb.nno). que deveruu
ser subliiüdas pelii empiuciidlmcnto. para que sejam realizadas as negociações de
indenizações;
l? nprcseiiluí PaiCCeí Tícníco, contendo uv.diaçSo das condiçi»cs csusiturliS « de
fiindjçüu du ponte UlIlioUnlB paru truvesoia do Rio Jequilinlionlia, fienle aos uiipaetns
ilns possíveis abalos, resultante do pioccsso de desmonte das ruebas paru consrniçSo
dn 1lidioeléüic.i de llnpebi, bem como, ujus dc cargas pesadas,
13. iipiesenlui ptojclo dc rclocação de comunidades das áreas urbanas com todos ss
condições bAsitus dr jobrcvivíitcin, punindo de uniu efetiv. gcstüo esnípartiUiatlo pela
populaçãoe, Instituiçõesnfuis;
14 apresentar plano de tiansponc dc cargos, de acoido com ris nomuis de segurança
videntes.
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFN" \Z<%\ /99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Senhora Diretora,

Brasília-DF^ de setembro de 1999.

Em continuidade ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi, reiteramos
a solicitação expressa no Ofício n° 992/99 - IBAMA/DIRPED/PALA, de 09/07/99,
que solicitou a manifestação desse IPHAN quanto ao Projeto de Salvamento do
Patrimônio Arqueológico Pré-Histórico e Histórico Cultural do empreendimento.

Esclarecemos que o IBAMA está em fase de conclusão do Parecer
Técnico que subsidiará a decisão sobre a emissão da Licença de Instalação para a
hidrelétrica.

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

Atenciosamente,

i

Rodnéy RitterMorgádo
Chefe! do DEREL O

Interino

A Sua Senhoria a Senhora

CÉLIA MARIA CORSINO
Diretora do Departamento de Identificação e Documentação
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

SBN - Q. 2 - Ed. Brasüia, Io subsolo
70.000-000 Brasília/DF

G:\OERB.S9\OF ICIO\JPHAN.DOC
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Ofício n° 162/99 GAB/DaB/IPHAiN

i'f:-.:.:.v -.!• • r = i, i:.. .«.>-. 11.1...1 .. --, ,,..v..

MÍN i..\...!i. >"• ! .:.>.•.:!..'I IWaMllj

-• -.ü.IWtt». Iti-.-.'.-... £>r - T-l: 'I •*.-• •'

F..<.. i* '';i'* 1 l.»»t.Uí immrp.v. .-^v-vi|-.i-:' ,-(a.'..

íiiasiliíi. c> de setembro de 1999

Senhora Coordenadora Geral

Lm atenção ao ofício n° 992/99 - IBAMA/DlRPüD/PfLA, encaminhando para
análise o documento intitulado "Projeto de Salvamento do Patrimônio Arqueológico ePie-
Historico eHistórico Cultural'1 integrante do Projeto Básico Ambienta) da UHE de Itapebi,
temos a informar que verificamos que, embora o titulo do projeto mencione o patrimônio
histórico cultural este não se encontra contemplado no mencionado projeto, que traia
apenas do patrimônio arqueológico

Nesse sentido, solicitamos a VS. que se reporte ao nosso oficio n° 095/99 -
GAB/DID/PHAN (copia em anexo), no qual foi apontada a insuficiência dos Estudos
Ambientais realizados esolicitada sua complementaçâo no tocante ao patrimônio culiuial

No que se refere ao "Projeto de salvamento do patrimônio arqueológico"
propriamente dito, este, além de nào conter indicação de autoria ou identificação da
equipe responsável por sua elaboração, nos parece por demais sumario no detalhamento
metodológico. O cronograma não apresenta etapas imprescindíveis a produção do
conhecimento, como a analise do material-'coletado, estudos de gabinete, elaboração de
relatório final c sua publicação

Nesse sentido, estamos consultando oDepartamento de proteção do 1P1LAN para
vermear se deu entrada naquele Departamento, projeto de pesquisa na forma determinada
pelo anigo 5° da Portaria nv 07/88.

Considerando oexposto, solicitamos nos seja informada aetapa de licenciamento
em que se encontra a UHE de Itapebi. c se anecessidade do trai, ao pammnmo histórico
cultural da área aser imputada Ibi colocada para oempreendedor

No aguardo dc um pronunciamento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

../
-v-vil C-Ia I ...

Célia Maria Cortino
Diretora

Departamento de Identificação eDocumentação - IFHAN

A ilustríssima Senhora
Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora Geiai

Programa de Análise eLicenciamento Ambiental
IBAMA

70.400-800 - Brasília, Df-

^Recebido

A*«(ri8tura

IBAMA
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Ministério t> * C u i t u r a

Depaki

SUN Quadra 02 - Ei Central B

70.040-904 - Brasília DF -TO: (061) 414.6137

l;.i\ (061) 414.6154 e honwpage: www.iphan.gov.br

^j^pfícion0 162/99 GAB/DID/IPHAN

RECEBI
Brasília, 6 de setembro de 1999 iProc 333/?*

IBAMA

Rubt.

"Senhora Coordenadora Geral,
oUD

Em atenção ao ofício n° 992/99 - IBAMA/DIRPED/PALA, encaminhando para
análise o documento intitulado "Projeto de Salvamento do Patrimônio Arqueológico e Pré-
Histórico eHistórico Cultural" integrante do Projeto Básico Ambiental da UHE de Itapebi,
temos a informar que verificamos que, embora o título do projeto mencione o patrimônio
histórico cultural este não se encontra contemplado no mencionado projeto, que trata
apenas do patrimônio arqueológico.

Nesse sentido, solicitamos a V.S. que se reporte ao nosso ofício n° 095/99 -
GAB/DID/IPHAN (cópia em anexo), no qual foi apontada a insuficiência dos Estudos
Ambientais realizados esolicitada sua complementação no tocante ao patrimônio cultural.

No que se refere ao "Projeto de salvamento do patrimônio arqueológico"
propriamente dito, este, além de não conter indicação de autoria ou identificação da
equipe responsável por sua elaboração, nos parece por demais sumário no detalhamento
metodológico. O cronograma não apresenta etapas imprescindíveis à produção do
conhecimento, como a análise do material coletado, estudos de gabinete, elaboração de
relatório final e sua publicação.

Nesse sentido, estamos consultando o Departamento de Proteção do IPHAN para
verificar se deu entrada naquele Departamento, projeto de pesquisa na forma determinada
pelo artigo 5o da Portaria n° 07/88.

Considerando o exposto, solicitamos nos seja informada a etapa de licenciamento
em que se encontra a UHE de Itapebi, e se a necessidade do trato do patrimônio histórico
cultural da área a ser impactada foi colocada para oempreendedor.

No aguardo deum pronunciamento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Célia Maria Corsino
Diretora

Departamento deIdentificação e Documentação - IPHAN

À ilustríssima Senhora
Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora Geral

Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
IBAMA

70.400-800 - Brasília, DF
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MMA

Local:

Dos Técnicos:

Período:

Assunto:

RELATÓRIO DE VIAGEM

Salto da Divisa/MG e Itapebi/BA

Frederico Araújo Ramos
Mariângela Borges de Araújo
Maria de Lourdes Monte de Oliveira

20 a 23 de julho de 1999

Vistoria técnica à Usina Hidrelétrica de Itapebi

[Fb. 63D.
Proc.

3

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar o resultado da vistoria técnica
e subsidiar a etapa de licenciamento para concessão da Licença de Instalação.

•

2. PROGRAMAÇÃO

Em 20/07/99 chegamos em Porto Seguro às 15:20 e no hotel às 16:00 hs.
No final de tarde, devido ao atraso da chegada do vôo a Porto Seguro, pudemos
apenas realizar uma reunião, juntamente com o empreendedor e a empresa de
consultoria, no sentido de ajustar a programação da vistoria. (Eng. Roque da
Odebrech, consultores Cassandra, Tarcísio, Marcele, Eleonora).

Em 21/07 saímos do hotel às 7:30 para Salto da Divisa, onde visitamos a
cidade, a área que será afetada, o Tombo da Fumaça e nos reunimos na
Prefeitura. À tarde, foi realizado sobrevôo de helicóptero na área do futuro
reservatório.

Em 22/07/99 foi realizada vistoria de barco no rio Jequetinhonha, da ponte
da BR 101 até cerca de 2 km a montante do eixo da barragem, em localidade
conhecida como Cachoeirinha. À tarde, parte da equipe visitou a cidade de
Itabepi, enquanto que outra parte visitou a reserva da Veracel

Dia 23/07/99 realizamos uma reunião conclusiva sobre a vistoria, onde
também foram esclarecidas algumas dúvidas sobre os programai ambientais.

y
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3. COMENTÁRIOS iJ* ^'^1
:"?••,;.•!.

Meio biótico

O sobrevôo de helicóptero permitiu visualizar que a paisagem natural da
região já está totalmente descaracterizada, devido a retirada de madeira e
instalação de pastagens. Os fragmentos de Mata Atlântica existentes encontram-
se próximos ao eixo da barragem e próximos a Salto da Divisa. No primeiro caso,
além de alterados, os remanescentes estão averbados, segundo informações da
consultoria, para retirada de madeira. Apesar da proximidade do eixo da
barragem, a maioria destes fragmentos não serão inundados.

Está sendo proposto que os fragmentos próximos a Salto da Divisa sejam
incorporados em uma Unidade de Conservação. Da região vistoriada, realmente
foram os fragmentos em melhor estado de conservação observados. Dentro da
área de inundação do futuro reservatório, pudemos observar pouquíssimos
fragmentos florestais, de tamanhos diminutos e em péssimo estado de
conservação.

Na vistoria de barco, pudemos constatar algumas observações feitas no
sobrevôo, como o vale encaixado e a pobre vegetação natural das margens e
encostas. Também pudemos constatar que o rio é muito raso e que segundo
informações dos barqueiros, mesmo estando no período de estiagem, em outras
épocas o rio era mais fundo. Esta situação pode ser uma ação combinada de
perda do volume de água e assoreamento.

Também foi feita uma visita à Reserva da Veracel, uma RPPN localizada
às margens da rodovia BA 367 já próximo a Porto Seguro, que juntamente com a
área da CEPLAC, forma um remanescente de Mata Atlântica de cerca de 6.500
ha contínuos. Além desta área contínua, o proprietário também possui vários
fragmentos isolados e um grande projeto para unir os remanescentes através de
corredores ecológicos. Esta é uma área de interesse para o empreendimento,
uma vez que o PBA a indica como uma possível área de soltura de animais
resgatados quando dos desmatamentos e enchimento do reservatório.

Meio sócio-econômico

Em vistoria às áreas de influência do empreendimento, pôde-se observar
alguns aspectos do meio sócio-econômico, visando o conhecimento dessas áreas
para urna análise mais apurada dos Programas Ambientais propostos pelo
empreendedor.

Dentre as ações consideradas de grande interesse, no que concerne ao
licenciamento, na questão sócio-econômico estão a relocação ou indenização de
propriedades a comunicação social com a comunidade, parceiros entre
empreendedor/prefeitura, objetivando o apoio à infra-estrutura das localidades
que sofrerão a influência do empreendimento.

Em Salto da Divisa, cidade mais afetada, verificou-se, por terra e, na
medida do possível, as áreas a serem inundadas, constatando-se assim, , .
moradias de construção precária, cujos moradores são de baixa renda. hA\A^.
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Proc. 332)1^.

Em contato com algumas pessoas que serão afetadas, pôde-se observar""
que essas tinham conhecimento do empreendimento, no entanto não sabiam de
maiores informações com relação a relocação ou indenização, assunto de maior
interesse, apesar do empreendedor ter informado que a pesquisa sócio-
econômica teria sido feita em todas as moradias atingidas, bem como reunião
com a comunidade. O empreendedor tem tido certa resistência quanto ao contato
com essa população, pois as representantes de associação, como a ex-
vereadora Dalva e a Irmã Rosa, determinam a postura da população, que no caso
desse empreendimento, vem sofrendo algumas críticas negativas, deixando a
comunidade insegura. No entanto, a proposta do empreendedor indica uma
grande melhoria na infra-estrutura da cidade, bem como a construção de novas
moradias para a população atingida.

Em contato com o Sr. Reinaldo de Oliveira, que retira pedras do leito do rio
para calçamentos, meios-fios, alvenaria, etc e outras pessoas que fazem o
carregamento dessas pedras através de jegues, foram informados que após o
enchimento do reservatório, eles terão outro local para a extração de pedra, o
que foi confirmado pelo empreendedor, sendo que essa extração será localizada
próximas ao córrego Lava-pés, na rua Beira - Rio onde está situado o maior
número de casas que serão relocadas e o córrego será aterrado e os efluentes
canalizados para construção de área de lazer e cultura.

O contato feito com a Prefeitura de Salto da Divisa serviu para confirmar a
grande expectativa e desejo da Usina, demostrando estar a disposição para
ajudar no que lhe couber.

Através do sobrevôo pôde-se verificar a área que será inundada pelo
reservatório, do eixo da Barragem a cidade do Salto da Divisa. Na área,
encontram-se pequenas fazendas e algumas serão relocadas, Dróximo a cidade
de Salto da Divisa pôde-se ver as corredeiras/cachoeiras do Tombo da Fumaça.

Na vistoria de barco, com uma visão detalhada do rio e suas margens,
verificou-se partes mais largas, partes bem mais estreitas do rio, partes com
bastante rochas e outras assoreadas. O rio apresenta-se bem encaixado, entre
montanhas. Pescadores falaram daquela região e de suas vidas. A maioria deles
conhecem a muito tempo aquele rio e são a favor do empreendimento já que irá
melhorar a cidade e a vida das pessoas, segundo eles.

Na cidade de Itapebi foram vistos o Centro de Saúde, o Porto de Saúde,
dois colégios, igrejas, pôde-se conversar com o Secretário de Saúde da cidade
que se mostrou interesse nas informações sobre o empreendimento e comentou
sobre a vida das pessoas naquela cidade e a influência do turismo de Porto
Seguro, achou que o empreendimento será de grande valia aquela comunidade.

Meio físico

Na cidade de Salto da Divisa, pudemos ter uma vista do rio e dos tombos
da Fumaça. O alinhamento de casas contorna o rio que nesta época de soca
dfcixa aparecer as pedreiras. Esta parte do rio é encaixoeirada, com os tombos a
grande distância da margem direita. MUaÍH
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O sobrevôo para conhecimento da área do reservatório permitiu visualizar-" -
o vale do Jequitinhonha na região toda, que é encaixado formando um ucanyorí\
com montanhas nas duas margens.

Visão do nível máximo de reservatório no topo das montanhas que
margeiam o rio. Existem locais de nascentes. Não foi visto processos erosivos,
tipo vassorocas em progresso, foi verificado processos já estabilizados, pois a
região não existe mata ciliar, só com pastagens e região de pecuária. Não foi
visto pequenas áreas com agricultura, pois a região é bem acidentada. Na região
do reservatório existem poucas estradas.

A vistoria realizada de barco permitiu visualizar que a região de Itapebi é
totalmente diferente de Salto da Divisa, pois é menos degradada, com o rio com
areia branca formando ilhas com vegetação nas montanhas melhor preservada^
que em Salto da Divisa e no perímetro do reservatório.

Na subida do rio, em direção às corredeiras, foi contatado empresa,
efetuando sondagem ao local, com 26 pontos de sondagem no local da barragem
e dos três túneis que farão o desvio do rio e das ensecadeiras.

À consideração superior,

aAò
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iProe. 333/^/

Área proposta para criação de Unidade de Conservação

/4rea proposta para criação de Unidade de Conservação.
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/.rea proposta para criação de Unidade de Conservação.

Pu*. 03314=1
L«ubi, .^£_ j

Fragmento florestal próximo ao eixo da barragem. Não será inundado, mas está
sendo proposta a translocação de algumas espécies ameaçadas e de interesse
para conservação.
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Reserva da Veracel, próxima à Porto Seguro/BA

Reserva da CEPLAC, próxima a Porto Seguro/BA
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Proe. ?33fcM

Remanescentes de Mata Atlântica da Veracel, em meio a refíorestamentos, onde
sugere-se realizar a soltura de animais resgatados.

Rio Jequetinhonha, mostrando o leito rochoso e a margem, bastante antropizada.
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Idem anterior

Idem anterior
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Vista do rio Jequetinhonha, mostrando propriedades rurais que serão afetadas.

Idem aterior
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Vista do rio Jequetinhonha ajusante da barragem
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Idem anterior, podendo-se vera ponte da rodovia BR 101.
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1

/?/b Jeqetinhonha a jusante do barramento, podendo-se observar bancos de
areia.

i ' ; C a-f

R/o Jeqetinhonha a jusante do banamento.

axesis ..Kr.tisuTAPFBi >xx.-
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Rio Jeqetinhonha a jusante do barramento.

Povoado de Cachoeirinha, aníiga Itapebi.
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Local do barramento.
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/dem anterior.

-

Idem anterior, podendo-se ver trabalhos de sondagem.

(fctfSLW.HITOSVTIAPMH. ÍXX.

Ír». é 37 .
' Proc. a>33W

; :...

15



kW
vEW1SRAN



Rio Jequetinhonha a montante do barramento.

Idem anterior.
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r ' " — um i|

\ Proc 333R1

16



EM BRANCO



Idem anterior.
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R». 62>%
Proc. 338 W

Rio Jequetinhonha a montante do barramento, até onde se tem acesso por barco.
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Idem anterior.
..-.,.

ÍFte. (AO \
\Proc. 3^1
' RuW. ^Uf

'AO ,"

.---;• ' •"

R/o Jequetinhonha. Observar o estado de degradação e antropização das
margens.
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Idem anterior.
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Idem anterior.

/dem anterior.
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Idem anterior.
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Calha do rio Jequetinhonha vista dacidade de Salto da Divisa.

/dem anterior.

owsi wHno',.:iAi'i iiinoc

R«. ,544
*oc. 333P
RuM. J^AD

laJ



mh
... Qí\n



rt

Idem anterior.

• • -

Salto da Divisa/MG, mostrando residências que serão atingidas pelo remanso do
reservatório.
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Idem anterior.

/dem anterior.
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Idem anterior.

Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG.
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Idem antenor. \i

Estratores de pedras em Salto da Divisa/MG.

itvnv >imis\iTAPhF.iJxx:

Ri.

Proc,

649
. ò3*TH

| RuW. ^èQ-

27



EM IRANCO



Idem anterior.

idem anterior.
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mZLnêTdai C'dade dG Salt° ^DÍMMG-temargens do no Jequetinhonha
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SALTO DA DIVISA

. %àm

Tombo da Fumaça - Vista da Travessa do Tombo - Mar/99
Fotol

Tombo da Fumaça - Vista da Travessa do Tombo - Mar/99
Foto 2

R.. 6SSLt
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SALTO DA DIVISA

Travessa Sobre o Córrego Lava-Pés (Liga o Bairro da Saudade com Barro Preto) - Mar/99
Foto 3

Travesia no Final da Rua Bela Vista - Bairro da Saudade (Liga Rua Bela Vista com a Travessa
Do Tombo Onde Está o Centro Comunitário) - Mar/99
Foto 4

R.. 653,
Proc 3Òòm
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SALTO DA DIVISA

Rua Áureo de Oliveira (Esquina com Rua Beira Mar) - Mar/99

Foto 5

Rua Clemente Martins (A Partir do Mirante)
Foto 6

,Rt. 6S<4
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Rua Emílio Lago Pimenta - Mar/99
Foto 7

SALTO DA DIVISA

Praça Cel. Orozimbo Teixeira - Ao Fundo Torre do Campanário da Igreja São Sebastião - Mar/99
Foto 8

Ir.. 6ss-
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SALTO DA DIVISA

Centro Comunitário do Bairro da Saudade

Foto 9

Ilha de Pedras no Rio Jequitinhonha - Vista a Partir do Mirante no Final da
Rua Clemente Martins - Mar/99

Foto 10
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SALTO DA DIVISA

Córrego Lava-Pés - Vista a Partir do Bairro da Saudade
Foto 12

Córrego Lava-Pés - Vista da Rua Belo Horizonte - Mar/99
Foto 13

Ro. 6SÍ.
Proc 353/^
Rubi. ^p



B BRANCO



SALTO DA DIVISA

Encontro do Córrego Lava-Pés com Rio Jequitinhonha (A Esquerda) - Mar/99
Foto14

Pedras (Ilha) no Rio Jequitinhonha (Próximo Rua Áureo de Oliveira) - Mar/99
Foto 15
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SALTO DA DIVISA

Rio Jequitinhonha - Vista a Partir do Mirante - Mar/99
Foto16

Rio Jequitinhonha - Vista a Partir da Esquina da Rua Rio Grande do Sul com
Travessa do Tombo (Piuia do Tombo) - Mar/99
Foto 17

Rt. 660.
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SALTO DA DIVISA

Tombo da Fumaça - Vista da Travessa do Tombo -Mar/99
Foto18

Tombo da Fumaça - Vista da Travessa do Tombo - Mar/99
Foto 19
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SALTO DA DIVISA

Rio Jequitinhonha - Vista a Partir do Mirante - Mar/99
Foto 20

Rio Jequitinhonha - Vista a Partir do Mirante - Mar/99
Foto 21
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SALTO DA DIVISA
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Vista Salto da Divisa a Partir da Estação Repetidora - Jul/99

Vista Salto da Divisa a Partir da Estação Repetidora - Jul/99
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SALTO DA DIVISA *..W.
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Vista Área Rural Salto da Divisaà Leste da Estação Repetidora - Jul/99

Vista Área RuralSalto da Divisa à Leste da Estação Repetidora - Jul/99
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SALTO DA DIVISA

Vista Aérea da Área Rural Salto da Divisaà Leste da Estação Repetidora - Jul/99

Vista Área Rural Salto da Divisa à Leste da Estação Repetidora
AoCentro estrada que Liga à BR-101 -Jul/99
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SALTO DA DIVISA

Vista Área Rural Salto da Divisa à Leste da Estação Repetidora
A Esquerda Inicio da Área Urbana - Jul/99

AreaUrbana de Salto da Divisa - Vista a Partir da Estação Repetidora - Jul/99
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SALTO DA DIVISA

|Pb. & 2~

Área Urbana de Salto daDivisa -Vista a Partir daEstação Repetidora - Jul/99

Final do Reservatório à Esquerda da Cidade de Salto da Divisa- Jul/99
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SALTO DA DIVISA

-^M

Área Urbana de Salto da Divisa - Vista a Partir da EstaçãoRepetidora - Jul/99
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