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

COORDENAÇÃO GERAL DEINFRAESTRUTURA DEENERGIA ELÉTRICA
COORDENAÇÃO DE HIDRELÉTRICA

TERMO RESSALVA

Ressalvamos que o Processo de n° 02001.000333/1997-04, volume III contém a(s)

seguinte(s) irregularidade(s):

(X) O volume III encerra-se com mais de 200 folhas.

( ) Há duplicidade de numeração entre as páginas a .

(X) Lapso de numeração entre as páginas 734 a 736 e 776 a 778 e 791 a 792 (três folhas

não numeradas).

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

() Documentos com folhas menores queA4.

() Outro:

No volume I despacho manuscrito na página 155 justifica o lapso entre as (144a 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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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL- DEREL

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 09/09/99

Local: IBAMA - Brasília

Assunt: Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi

Participantes:

Lista de presença em anexo

Assuntos Tratados/Decisões Tomadas:

O Ministério Público manifestou o desejo de ouvir as partes envolvidas

A FEAM/MG manteve sua posição: indeferir a Licença de Instalação da UHE Itapebi e
proceder à revisão da Licença Prévia

O CRA/BA confirmou que não existe, por parte daquele órgão, nada que impeça a emissão
da LI e acrescentou que, à época da emissão ^da Licença de Localização, o CRA possuía as
informações constantes no ELA/RIMA (afogamento parcial da Cachoeira do Tombo da
Fumaça)

O IBAMA confirmou que, quando da emissão da LP, o Instituto já sabia do afogamento
total dos tombos, através de informações fornecidas peloempreendedor e que a questão foi
devidamente abordada na LP. E propôs a continuidade do processo de licenciamento,
avaliando as propostas de mitigação desse impacto apresentadas pelo empreendedor

O Ministério Público afirmou que precisava aguardar manifestação oficial do Governo do
Estado de Minas Gerais para avaliar as medidas a serem tomadas.

G:\PaD9\MEM0REUUTAPEBI1.DOC
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itapebi
GCflAÇAO D€ EMERCIA SA.

ITAPEBI

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX
N° 008/99

OESTINATARIO/EMPRESA :

IBAMA / DF

FAXN" í

(61) 316-1306

REMETENTE:

AFRÂNIO &AVTÃO

INTERESSADO :

Sr. FREDERICO

DATA :

25/08/1999

TEL.CONTATO l
(071) 370-5188

TOTAL DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 04

COMENTÁRIOS : .. :-> ii.v

PAGE 01

Conforme combinado, estamos encaminhando cápia do Laudo de Vistoria do IBAMA/êUNApOUS a
respeito da supressão de vegetação do canteiro de obras e acesso do lado direito do AHE
rrApe&i.

Atenciosamente,

Diretor de Meio Ambiente

'

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900
Salvador- Bahia
• (071)370-5367

Fax (071) 370-5424
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Eunapólis (Ba) 19.08.99

Of; 047/99

Do ffiAMA/EUNAPÓLIS/BA
A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA
MD. José Maurício S. Bonallo

Prezado Sr.

•

Comunicamos à V. s. que asolicitação de vistoria que foi encaminha
da ao Órgão, pela Empresa ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA, foi protocolada
sob onúmero 02006.002081/99-11, sendo também, efetuada avistoria técnica pe
lo Eng° Agrônomo Hévio Luiz Côvre na «lata de 23.07,99, onde por ocasião da
vistoria, foi identificada uma área de 2,40 há como fazendo parte do traçado que
dará acesso ao Empreendimento (Canteiro de Obras) acesso este, que está localiza
do na margem direita do Rio Jequitinhonha, Mim. de Itapebi (Ba), indo pela BR-
101 antes da ponte do referido rio.

ACobertura Vegetal que foi encontrado notraçado, constitui-se de
pastagens com gramineas cultivadas.

Deverão serem observadas as condicionantes ambientais, sobretudo,
no que se refere acontenção de erosão, estabilização e vegetação de taludes.

•

-

Portanto, considerando que não vai haver Supressão Florestais, somos
também favorável a realização dos trabalhos na área do traçado (2,40 há).

Gosme ÇDamião jA Qctàaloankí
•

•

1

'

'
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tme zAsamião
Eng*. Florestai / IBAMA / E3A.
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«3AMA/EUNÀP0ÜS-BA

UUOO DE V.STOR.A TÉCNICA

pfB^^«ooftoo2oaM8.11d.2aw>99 ;

obras

Soíicitante: Itapebi Geração de EnergíaS.A.
•

sr-s:mrr—--—-
«amrtto,, adindo pane do município de Sete11 ^ * "^ "^,Mm *
na sua fase oa ,ccafeaçao 2^^ ZT'7*""""^**"**
0200,000333/97-04 BSB 0CEP^Lciou ^ t ^ 9^^ ""
1472*7acatada25/7/97 " "" ""-"*»«"' —* * ^

Apresente vistoria refere-se aabertura ameirioramanlo da estrada da acesso ao futura canteiro
deobras do empreendimento, conforme croqui a mapas em anexo

O trecho constitui-se em traçado que se constituirá em acesso permanente ao empreendimento,
numa extensão total aproximada de 2 km e largura de 12 m ( total aproximado de 2,4 ha),
localizado na margem direita do rio Jequitinhonha, município de Itapebi, indo da BR 101, antes da

•jponte sobre o rio Jequitinhonha, ao local determinado para o canteiro de obras.

!

àee.
ví
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A cobertura vegetal atual no traçado previamente definido constitui-se de pastagem com

grjimineas cultivadas. Estão previstos cortes e aterros em alguns pontos visando adequar as
condições de inclinação de rampas.

Como condicíonantes ambientais, deverão ser adotados todos os critérios de segurança para

construção da estrada e futuro tráfego na mesma, além das medidas preventivas de preservação
e compensação ambiental incluindq obras de arte para contenção de águas pluviais, contenção de
erosão, estabilização e vegetação de taludes e outras que se fizerem necessárias.

•

Caso haja necessidade de mudança do traçado previamente definido, por impedimentos técncos
de construção ou segurança da estrada, deverá ser feita comunicação antecipada ao IBAMA.

Para a construção dos trevos na BR 101 e intervenção na sua faixa de segurança, deverá ser

obtida a anuência do DNER.

O empreendedor devera apresentar antes do inicio dos trabalhos de abertura dos acessos a
documentação de compra ou posse do imóvel, referente a faixa onde serão construídos os
acessos, ou documentação do proprietário da terra que os autoriza a executar os trabalhos e

utilizar a passagem no mesmo.

Nosso parecer é favorável a liberação da área vistoriada e analisada para os fins mencionados
neste laudo

Eunápolis, 30 de julho de 1999

2/2
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itapebi
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Auinetura

ITAFEBI

IBAMA.
FOLHA DE TRANSMISSÃO DÊ FAX

N° 008/99

DESTINATÁRIO/EMPRESA :

IBAMA / DF

/vCY A/* i
(61) 316-1306

REMETENTE '.

AFRANIO GAVIÃO

r<?7*/. D5 PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 0

<rOK£/vT/4/UttS .'

INTERESSADO :

Sr. FREDERICO

aura ;

25/08/1999

TEL.CONTATO :

(071) 370-5188

PA3E 01

\^6\
I Proc. 7

tubi,
53/W

Conforme combinado, estamos encaminhando documentação relativa ásupresscio de vegetação do
canteiro de obras e acesso do AHE ITAPEBI

Atenciosamente,

Diretor de Meio Amb/énte

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900
Salvador - Bahia
t (071'» 370-5367
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Salvador, 25 de agosto de 1999
20/DT

INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA.

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

At.: Dra. Gisela Damm Forattini
Diretora

Assunto: Licenciamento AHE Itapebi - Supressão de vegetação

Solicitamos que no processo de concessão da Licença de Instalação do
empreendimento AHE Itapebi, sejam incluídas as Autorizações para Supressão de
Vegetação econstrução das estradas de acesso, ocanteiro de obras e barragem do
referido empreendimento. Todas estas obras estão localizadas apenas no município
de Itapebi no estado da Bahia. As áreas apresentam as seguintes características .

Canteiro de Obras e Barragem

- Área total de 312 ha;
- Localização às margens do rio Jequitinhonha;
- Vegetação de Preservação Permanente, em estádio inicial de regeneração .

- Cobertura vegetal de pasto sujo (macega) com árvores e arbustos esparsos :

- Bio^ssa total estimada na Macega foi de 11,83 t/ha eno Estádio inicial fo.
- Volume de fuste e galhos aproveitáveis estimado =80 m3/ha na areada

estádio inicial, totalizando 640 m3. Este material vegetal deverá ser utilizado
na própria obra.

-Acesso do Lado Direito do Rio Jequitinhonha

- Extensão aproximada 2 km;
- Área de trabalho 2,4 ha;
- Cobertura vegetal de pastagem cultivada;
- Não atravessa área de preservaçãopermanente,

CNPJ - O2.M.7.OKVOOO1-0*
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Salvador, 26 de agosto de 1999
20/DT

ITAPEBI PAGE 02

«NSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA.
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

At: Dra. Gisela Damm Forattinl
Diretora

:Ucenc.amento AHE Uapebi - Supre.*ao d* v.9.«ac»o
Assunto:

„*« rtft I icanca de Instalação do
Solicitamos que no processo de «nç«tfo Zri&S* P« W**60 *
empreendimento AHE Itapebi, X^»«°*as ebarraaem d°
Vegetação aconstrução das ~W^*££* ^aaáa* apsnaS "° ™n'C'P

- Canteiro de Obras e Barragem

"• SSS^o--rtes.dio inica, de regenerado :
. &ra vegeta, de pasto sujo (mac^a, com arvores earbustos esparsos :

£ÍS- tota, estimada na Macega foi 111»*.•no Estádio «a, »

na própria obra.

.Acesso do Lado Direito do Rio Jequitinhonha
- Extensão aproximada 2 km;

Área de trabalho 2,4 ha;

_JL_Nao_aira . . «^c-b—tM-i--*-*-.—«-—-•*
C^pj - 02.3S7 oeow»i-«s
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-Acesso do Udo Esquerdo do Rio Jequitinhonha

- Extensão aproximada 4 km;
- Área de trabalho 4,8 ha;

: SSttWSSi-H- — «5
. pKÍr^riosupressão de vegetação em 1hOem^âreade

cobertura vegetal de estádio inicial de regeneração, com a meama
característica do canteiro de obras

Sobre estas áreas »*™«-£"»£SS^^^SK<^^««ando sido emitidc, «.laudos feneo., a*££%£%&, pa8sagem em

pelo setor técnico e jurídico.

obras e construção dos acessos necessários.
Desde já colocamo-nos à disposição do IBAMA para prestar todos os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciqaalfnente,

CNPJ - M.397.0«0«»1-«
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Eunapólis (Ba) 19.08.99

Of.: 047/99
Do ©AMA/EUNAPOLIS/BA

! A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA
M.D. José Maurício S. Bonalto

Prezado Sr.

Co,—*^«-^áMftS*
sob o numero 02OO6.WKU»i^ *»> d ocasltt0 aa

101 antes da ponte do referido no.
ACobertura Vegetal que foi encontrado no traçado, c^tvp-se de

pastagens com gramíncas cultivadas.

r,

rm.iO
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA

IBAMA/EUNÁPOLIS-BA

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Documento n° 02006.002086/99-11 de 23707/99

Rubi. Ç2

Assunto : Pedido de autorização de abertura e melhoramento de acesso para o canteiro de obras

da UHE Itapebi.

Soiicitante ; Itapebi Geraçãode Energia S.A.

O empreendimento UHE Itapebi, de propriedade da empresa Itapebi Geração de Energia S.A .
localizado no extremo sul do Estado da Bahia em áreas dos municípios de Itapebi, Itagimirim e
Itarantim, atingindo parte do município de Salto da Divisa em Minas Gerais, encontra-se licenciado
na sua fase de localização pelo IBAMA - SEDE, através da LP 020/97 e Processo n°
02001.000333/97-04 BSB. O CEPRAM licenciou também este empreendimento através cia LL

1472/97 em data de 25/7/97.

Apresente vistoria refere-se a abertura e melhoramento de estrada de acesso ao futuro canteiro
de obras do empreendimento, conforme croqui e mapas em anexo.

O trecho constitui-se em traçado que se constituirá em acesso permanente ao empreendimento,
numa extensão total aproximada de 2 km e largura de 12 m ( total aproximado de 2,4 ha),
localizado na margem direita do rio Jequitinhonha. município de Itapebi, indo da BR 101, antes da
ponte sobre o no Jequitinhonha, ao local determinado para ocanteiro de obras.

Jaé#
1/2
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A cobertura vegetal atual no traçado previamente definido constrtui-se de pastagem com
gramíneas cultivadas. Estão previstos cortes e aterros em alguns pontos voando adequar as
condições de inclinação de rampas.

Como condiconantes ambientais, deverão ser adotados todos os critérios de segurança para
construção da estrada efuturo tráfego na mesma, além das medidas preventivas de preservação
ecompensação ambiental incluindo obras de arte para contenção de águas pluviais, contenção de
erosão, estabilização evegetação de taludes eoutras que se fizerem necessárias.

Caso haja necessidade de mudança do traçado previamente definido, por impedimentos tecn.cos
de construção ou segurança da estrada, deverá ser feita comunicação antecipada ao IBAMA.

Para a construção dos trevos na BR 101 e intervenção na sua faixa de segurança, deverá ser
obtida a anuência do DNER.

Oempreendedor deverá apresentar antes do início dos trabalhos de abertura dos acessos a
documentação de compra ou posse do imóvel, referente a faixa onde serão construídos os
acessos, ou documentação do proprietáno da terra que os autoriza a executar os trabalhos e
utilizar a passagem no mesmo.

Nosso parecer e favorável a liberação da área vistoriada e analisada para os fins mencionados
neste laudo.

Êunápolis, 30 de julho de 1999

2/2
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itapebi
ÜtH^AO K CNtWilA S.A.

:.

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX
N° 008/99

DESTINATÁRIO/EMPRESA :
IBAMA / DF

FAXN* •
(61) 316-1306

REMETENTE i
AFRANIO GAVIÃO

TOTAL DEPAGINAS INCLUINDO ESTA: 0

COMENTÁRIOS -

INTERESSADO :

Sr. FREDERICO

25/08/1999

TEL.CONTATO t

(071) 370-5188

•

1

PAGE 01

01

Conforme combinado, estamos encaminhando documentação relativa 6supressão de vegetação do
canteiro de obras e acesso do AHE ITAPEBI.

Atenc

ATPaj

Diretor de Meio Ambiente
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Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900
Salvador - Bahia
• (071)370-5367

Fax (071) 370-5424
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Salvador, 25 de agosto de 1999
20/DT

•:•!
•

INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA.

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

At: Dra. Gisela Damm Forattini
Diretora

Assunto: Licenciamento AHE Itapebi - Supressão de vog&taçâo

Solicitamos que no processo de concessão da Licença de Instalação do
empreendimento AHE Itapebi, sejam incluídas as Autorizações para Supressão de
Vegetação e construçãodas estradas de acesso, o canteiro de obras e barragem do
referido empreendimento. Todas estas obras estão localizadas apenas no município
de Itapebi no estado da Bahia. As áreas apresentam as seguintes características :

- Canteiro de Obras e Barragem

- Área total de 312 ha;
- Localização às margens do rio Jequitinhonha;
- Vegetação de Preservação Permanente, em estádio inicial de regeneração :

8,0 ha,

- Cobertura vegetal de pasto sujo (macega) com árvores e arbustos esparsos :
304 ha;

- Biomassa total estimada na Macega foi de 11,83 t/ha e no Estádio inicial foi
de 47,05 ton/ha;

- Volume de fuste e galhos aproveitáveis estimado = 80 m3/ha na área de
estádio inicial, totalizando 640 m3. Este material vegetal deverá ser utilizado
na própria obra.

• Acesso do Lado Direito do Rio Jequitinhonha

Extensão aproximada 2 km;
Área de trabalho 2,4 ha;
Cobertura vegetal de pastagem cultivada;
Não atravessa área de preservação permanente;

f>>
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- Acesso do Lado Esquerdo do Rio Jequitinhonha

- Extensão aproximada 4 km;
- Área de trabalho 4,8 ha;
- Cobertura vegetal de pastagem cultivada;
- Atravessa área de preservação permanente em três pontos, com extensão

aproximada de 150m;
- Poderá ser necessário supressão de vegetação em 1 ha, em área de

cobertura vegetal de estádio inicial de regeneração, com a mesma
característica do canteiro de obras.

Sobre estas áreas já foram feitas vistorias pelo escritório do IBAMA de Eunápolis,
tendo sido emitido os laudos técnicos e autorizações conforme documentos em
anexo A solicitação do acesso do lado esquerdo, como envolve passagem em
áreas de preservação permanente, foi encaminhada para Salvador para análise
pelo setor técnico e jurídico.

Solicitamos que, mesmo considerando a documentação emitida pelo IBAMA local,
seja referendada na LI as autorizações de supressão de vegetação do canteiro de
obras e construção dos acessos necessários.

Desde já colocamo-nos à disposição do
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atendo

IBAMA para prestar todos os

iTAPea ceRAÇAO De BNOwa*. S/A - Av. edganj Santo». 300 •Bd. Safeda coalba -tu A4 -1«M*r.tfcran«w«tM4w-IA
C«P 41186.900- PoM (71)370-SM7 - Pax(71)370-5424

CNPJ - 02.397.080/0001-íe

Cobertura vegetal de pastagem cultivada-

TAPC8J MKAÇAO DC ÍNeKGIA S/A -Av Bfcut « ^_ ^
---"'WW Sanio., 300 - Pd fiada lia f^J,— Ha



.

w branco



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

NOTA INFORMATIVA N" 68/99 - IBAMA/DCA/DEREL

Assunto: Licenciamento Ambientalda UHE Itapebi

Data: 16 de setembro de 1999

D.-LI c . 'iRubl

HISTÓRICO

Ein 18/11/99 o IBAMA emite a Licença Prévia n° 20/97. Quando do encaminhamento da Licença,
através do Oficio n° 01.480/97-IBAMA/DIRCOF, tece considerações que deverão ser observadas no
detalhamento do PBA.

Em 19/11/97, a Câmara de Bacias Hidrográficas do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM/MG, através do OF/SE/COPAM/N0 747/97, referendou a viabilidade ambiental da UHE Itapebi.

Em 19/11/97, a comunidadede Salto da Divisa/MG encaminhaao empreendedor, por meio da FEAM,
seis documentos reivindicatórios referentes aos moradores de Carreira Comprida, aos moradores atingidos na
cidade, aos pescadores, aos extratores de pedra,às lavadeiras e aos trabalhadores do município.

Em 27/11/97 o empreendedor comunica ao IBAMA que está em estudo a alteração da potência
instalada de 375 MW para 450 MW, mantendo-se as demais características do projeto. Esta proposta é
confirmada em 26/02/98. Em 24/03/98, o IBAMA, através dos faxes n° 071/98 e 072/98, solicita à FEAM e
CRA, respectivamente, posicionamento técnico quanto à alteração da potência instalada. A Nota Informativa
DIAP n° 08/98, de 03/04/98, conclui que não há impedimento técnico que inviabiliza a alteração da potência
instalada. O CRA, através do Parecer Técnico n° 120/98-SAP, de 13/04/98, conclui que a alteração da
potência instalada não alterará as características ambientais do empreendimento, permanecendo válidas as
análises e condicionantes realizadas até então. Sendo assim, em 16/04/98, através do Oficio n" 155/98-
IBAMA/DIRPED/DEREL, o IBAMA comunica ao empreendedor que concorda com a alteração e ratifica a
LP n° 7.0/97 e suas condicionantes.

Em 21/05/98, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA de Salto da
Divisa/MG, encaminha ao IBAMA a Lei Municipal n° 080/98 e Resolução n° 001/98 do CODEMA, an;;)as
versando sobre a proteção das cachoeiras do Tombo da Fumaça, ameaçadas de descaracterii-açâo pelo
empreendimento. O PALA, através do Memorando n° 413/98-IBAMA/DIRPED/PALA, de 11/12/9$, solicita
à PROGE pronunciamento sobre a eficácia destes instrumentos. Paralelamente, através do Ofício n° 200/99-
IBAMA/DIRPED/PALA, encaminha ao empreendedor os referidos instrumentos legais e solicita que seja
estudada uma alternativa para atender à legislação municipal. A PROGE, através do PARECER/PROGE n°
879/98, de 29/12/98, e n° 182/99, de 24/03/99, conclui que a viabilidade ambientai do empreendimento está
condicionada à não alteração/descaracterizaçãoda cachoeira, e sugere ouvir o CONJUR/MMA. Em 26/04/99,
a Câmara Municipal de Saltoda Divisaaprova e o Prefeito Municipal sansionaa Lei n° 092/99, que revoga a
Lei Municipal n° 080/98.

Em 04/02/99 o empreendedor comunica ao IBAMA alteração da razão social de Empresas
Petroquímicas do Brasil S/A - EPB para Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA. A razão
social foi novamente alterada para Itapebi Geração de Energia S/A, comunicada ao IBAMA em 25/03/99
quando ôj entrega de documentos para atendimento das condicionantes da LP n° 20/97

Em 07/04/99 o empreendedor solicita ao IBAMA documentação do processo de licenciamento
ambxntal da UHE Itapebi para atualização de arquivos e solicita informações sobre a condução do
licenciamento. Em resposta, através do Ofício n° 047/99-IBAMA/DIRPED/PALA/PSE de 30/04/9& o
IBAMA informa que procederá ao licenciamento após considerar o exame técnico dos órgãos de meio
ambiente dos estados envolvidos.
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Em 14/04/99 o Governador do Estadoda Bahia, através do Ofício n° 043/99-GE, solicitaao Ministro
do Meio Ambiente especial obséquio, a fim de que possam ser superados os entraves existentes à implantação
da UHE Itapebi.

Em 30/04/99 o CODEMA, através do Of 10/98, solicita ao IBAMA cópia do processo de
licenciamento e requer a revisão da Licença Prévia n° 20/97. Na oportunidade anexa "Levantamento do
Potencial Ecoturistico e Paisagístico do 'Tombo da Fumaça' - Rio Jequitinhonha - Salto da Divisa - MG"
elaborado pelo Instituto Estadual de Floresta - IEF e abaixo assinado com 830 assinaturas contra a
descaractenzação do Tombo. O IBAMA, através do Oficio n° 900/99-IBAMA/DIRPED/PALA, de 09/06/99,
encaminha cópia do processo de licenciamento e tece algumas considerações quanto à solicitação de revisão da
LP.

Em 05/05/99 o IBAMA. através dos Ofícios n° 677/99, n° 678/99, n° 679/99, n° 676/99 e n° 683/99-
IBAMA/DIRPED/PALA encaminha ao CRA/BA, Prefeitura Municipal de Itapebi, Prefeitura Municipal de
Salto da Divisa, FEAM/MG e IPHAN, documentação relativa ao atendimento das condicionantes da LP n°
20/97.

Em 11/05/99 a FEAM, através de Fax, solicitaao IBAMA que sejam informados sobre as alterações
de projeto, face à demanda do CODEMA de 30/04/99, sobre revisão da LP. Em resposta, através do Ofício n°
880/99-IBAMA/DIRPED/PALA, de 01/06/99, o IBAMA informa à FEAM que a modificação do projeto foi
comunicada àquela Fundação, sem no entanto, haver qualquer manifestação. A FEAM, através do
OF/FEAM/DIENI/ESTER/N" 082/99, de 04/06/99, busca esclarecer ao IBAMA estas questões, e em
19/05/99, através do OF/FEAM/DIENI/ESTER/N0 071/99 solicita revisão do processo de licença prévia. O
IBAMA, através doOfício n° 1076/99- DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL, de 23/07/99,
presta esclarecimentos à FEAM, informando que não há motivos para reavaliação da viabilidade ambientai do
empreendimento.

Em 28/05/99 o Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República em Minas Gerais,
encaminha ao IBAMA a Recomendação PR/MG n° 06/99, recomendando que suspenda a analise to PBA,
proceda a revisão da LP n° 20/97 e realize Audiência Pública. Solicita cópia dos estudos ambientais e
pareceres técnicos que embasaram a concessão da LP. Em resposta, o IBAMA, através do Ofício GP/N"
195/99-1, de 17/06/99, encaminha cópia do processo e a Informação Técnica nl 15/99-
IBAMA/DIRPED/PALA/PSL, de 15/06/99, que tececomentários sobre a Recomendação PR/MG n° 06/99. O
Ministério Público, através do Ofício n° 182/99-PRMG-COTC-JALS, de 17/06/99 reitera ao IBAMA que se
manifeste. Esta últimasolicitação é respondida através do Ofício GP/N° 22/99-1, de 30/06/99.

Em 01/06/99 o IBAMA, através dos faxes n° 191/99 e n° 192/99, solicita ao CRA/BA e à FEAM/MG
cópia dos processos instaurados naqueles órgãos.

Em 02/06/99 o IBAMA, através do Ofício n° 889/99-IBAMA/D.'RPED/PALA: informa ao
empreerJedor: que o canteiro de obras só poderá ser instalado após emissão da LI; sobre a Recomendação
PR/MG n° 06/99 do Ministério Público; e que aguarda documentação definitiva que subsidiará a emissão da
Licciça de Instalação.

Em 07/06/99, o IPHAN, através do Oficio n° 095/99/GAB/DID/IPHAN, informa ao IBAMA que os
documentos apresentados são insatisfatórios.

Em 11/06/99 o empreendedor, através da correspondência 011/DT, encaminha Projeto Básico
Ambiental - PBA. Na oportunidade, foi realizada reunião no IBAMA, onde foram discutidos os
questionamentos do Ministério Público e procedimentos do licenciamento.

Em 11/06/99, a FEAM encaminha ao IBAMA, através do OF/FEAM/DIENL'ESTER/N° 090/99,
cópia dos documentos relativos à Reunião Pública realizada em 08/07/97 em Salto da Divisa/MG.

Em 14/06/99 o Ministro de Minas e Energia, através do Aviso n° 93/MME, solicita ao Ministro do
Meio Ambiente expedição da Licença de Instalação. Como subsídio à resposta, o PALA encaminha à
DIRPED, através do Memorando n° 339/99-IBAMA/DIRPED/PALA, de 21/06/99, a Nota Informativa n°
43/99.
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Em 15/06/99 o empreendedor, através da correspondência 13/DT, encaminha ao IBAMA

requerimento de Licença de Instalação, transcrição de reuniões públicas realizadas em Salto da Divisa em
08/07/97 e 27/02/99, reivindicações da comunidade, esclarecimentos diversos e correspondências tramitadas
junto à comunidade de Salto da Divisa.

Em 21/06/99 o empreendedor, através da correspondência 14/DT, encaminha ao IBAMA cópia da
publicação do pedido de LI e cópias do PBA.

Em 22/06/99 o empreendedor realiza apresentação do PBA no IBAMA.

Em 24/06/99 o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG
notifica ao IBAMA o tombamento provisório do Conjunto Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça.
Em 27/07/99, através de fax, o IBAMA solicita mais 15 dias para manifestação. Entretanto, o IEPHA/MG,
atravc- do Oficio n° 293/99-PR, de 28/07/99, informa ao IBAMA que o prazo expirou. O IBAMA, através do
Oficio n° 01.111/99-IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL, de 03/08/99, informa ao
IEPHA/MG que considera o tombamento extemporâneo. Por outro lado, o empreendedor, encaminha ao
IBAMA cópia da impugnação ã declaração de tombamento provisório apresentada ao IEPHA/MG em
30/04/99.

Em 28/06/99 o IBAMA, através dos Ofícios n° 013/99, n° 014/99 e n° 015/99-IBAMA/D1GEST,
encaminha para análise e manifestação o PBA à Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, ao CRA/BA e à
FEAM/MG. Também para análise e manifestação, encaminha, em 09/07/99, o Projeto de Salvamento
Arqueológico Pré-Histórico e Histórico Cultural ao IPHAN (Ofício n° 992/99-1BAMA/DIRPED/PALA), o
Projeto de Monitoramento da Fauna ao DIFAS/DIREC (Memorando n° 402/99-IBAMA/DIRPED/PALA) c o
Projeto de Consolidação das Unidades de Conservação ao DEUC (Memorando n° 402/99-
IBAMA/DIRPED/PALA).

Em 28/06/99, através da correspondência 015/DT, o empreendedor solicita ao IBAMA realização de
vistoria técnica. Em 16/07/99 o IBAMA, através de Fax, convida a FEAM/MG e o CRA/BA para participar
da vistoria. A vistoria se realiza no período de 20 a 23/07/99.

Em 30/06/99 o CODEMA requer ao IBAMA o cancelamento da LP n° 20/97. Em resposta, através
do Oficio n° 1057 99-IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL o IBAMA presta

esclarecimentos, informandoque não há motivos para cancelamentoda Licença.

Em 02/07/99 o Ministério Público, através do Ofício n° 198/99-PRMG-COTC-JALS, reitera ao
IBAMA a solicitação de cópias do EIA/RIMA. Em resposta, através do Ofício n° 01.064/99-
IBAMA/DIRETOR1A DE CONTROLE AMBIENTAL, de 14/07/99, o IBAMA informa da oâo
disponibilidade de exemplares e que ú solicitação foi remetida ao empreendedor.

Em 15/07/99 o empreendedor reitera a solicitação da emissão da Licença de Instalação.

Em 18/07/99 a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, através do Ofício 026/99, após anális*. do
PBA, se posiciona favoravelmente â implantação do empreendimento.

Em 19/07/99. a FEAM, através do OF/FEAM/DIENI/EXTER/N0 121/99, se refere à análisedo PBA,
opinando pelo indeferimento da LI solicitada e pela revisão da LP. Em resposta, o IBAMA, através do Ofício
n° 1120/99-IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL, de 02/08/99, reitera a posição
de não revisão da LP e informa que dará continuidade à análise do PBA. Nesta oportunidade, encanrnha o
Ofício 026/99 da Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, favorável ao empreendimento. Finalmente através
do Oficia GP/n° 461/99-1, de 27/08/99, o IBAMA busca esclarecer à FEAM as possíveis coniradições entre o
EIA/RjMA e o PBA, e sugere reunião para discutir o assunto.

Em 30/07/99 o empreendedor, através da correspondência 018/DT, encaminha ao IBAMA fitas
casseteonde constam a gravaçãooa reunião pública ocorrida em Saltoda Divisaem 08/07/9/.

Em 04/08/99 o Miüisíerio Público, através do Ofício n° 285/99-PRMG-COTC-.<ALS, .-olicna a
presev.ca do IBAMA em reunião a ser realizada dia 09/08/99 em Belo Horizonte. O DEREL, através do Fax
253/99, de 05/08/99, solicita à Representação do IBAMA em Minas Gerais a indicação de um \xnico para
participar da reunião e encaminha, através do Memorando n° 449/99-IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE
AMBIENTAL/DEREL, cópia de partes do processo.
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Em resposta ao Ministério Público, através do Ofício n° 01.114/99-IBAMA/DIRETORIA DE
CONTROLE AMBIENTAL, de 05/08/99, o IBAMA indica técnicos lotados na Representação <x-. Minas
Geraispara participarem da reunião.

Em 04/08/99 o DEUC informa ao DEREL, através do Memo n° 049/99-SCA/DEUC, sua posição de
aplicação dos recursos da compensação ambiental na Reserva Biológica de Una e, através do Memo n°
050/99-SCA/DEUC, de 12/08/99, solicita intervir junto ao empreendedor quanto à concordância da aplicação.

Em 16/08/99 a empresa consultora Engevix, através do documento 8535/00-10-CE-001-99RJ, após
reuniio com a Procuradoria em Belo Horizonte, tece alguns comentários acerca da problemática levantada
sobre a interferência do empreendimento sobre o tombo e anexa ata de reunião realizada na FEAM em
12/09/97.

Em 27/08/99 o CRA informa ao IBAMA que não há qualquer fato ou pendência contrários à
implantação doempreendimento.

Em 30/08/99 o IBAMA, através dos Ofícios n° 01.164/99 e n° 01.163/9999-IBAMA/DIRETORIA
DE CONTROLE AMBIENTAL, propõe ao CRA/BA e FEAM/MG a realização de uma reunião para
discussão do licenciamento em 08/09/99. Na referida reunião, que contou com a participação do Ministério
Público, a FEAM deixou clara a sua posição de indeferir a solicitação da Licença de Instalação e rever a
Licença Prévia. OIBAMA, também manteve aposição de que não considera necessária ai".visão da LP eque
não existem impedimentos técnicos para a emissão da LI. O Procurador considera necessário receber a
posição definitiva do estado de Minas Gerais sobre aquestão para avaliar os procedimentos cabíveis.

Em 03/09/99 o IBAMA. através do Oficio n° 1299-99-IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE
AMBIENTAL/DEREL, reitera ao IPHAN manifestação quanto ao Projeto de Salvamento Arqueológico Pré-
Histórico e Histórico Cultural, que foi encaminhado logo a seguir.

• .
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
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PARECER N° 153 /99 IBAMA/DCA/DEREUDIAP
Brasília-DF, 14 de setembro de 1999.

Dos Técnicos:

Para:

Alarico A. C. Jácomo
Frederico Araújo Ramos
Maria de Lourdes Monte de Oliveira
Mariângela Borges de Araújo

Dione Angélica de Araújo Corte
Chefe de Divisão

Empreendimento: Usina Hidrelétrica de Itapebi

Processo n°: 02001.000333/97-04

1. INTRODUÇÃO
Opresente Parecer Técnico éoresultado da análise do Projeto Básico Ambiental - PBA

e tem como objetivo subsidiar a decisão sobre a emissão da Licença de Instalação do
empreendimento em questão.

2. HISTÓRICO

Em 18/11/99 o IBAMA emite a Licença Prévia n° 20/97.

Em 19/11/97 a Câmara de Bacias Hidrográficas do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM/MG, através do OF/SE/COPAM/N0 747/97, referendou a viabilidade
ambiental da UHE Itapebi.

Em 27/11/97 o empreendedor comunica ao IBAMA que está em estudo a alteração da
potência instalada de 375 MW para 450 MW, mantendo-se as demais características do
p'ojeto. Esta proposta é confirmada em 26/02/98. Em 24/03/98, o IBAMA, através dos faxes
n° 071/98 e 072/98, solicita à FEAM e CRA, respectivamente, posicionamento técnico quanto
à alteração da potência instalada. Sendo assim, após receber oparecer favorável do CRA/BA,
em 16/04/98, através do Ofício n° 155/98-IBAMA/DIRPED/DEREL, o IBAMA comunica ao
empreendedor que concorda com a alteração e ratifica a LP n° 20/97 e suas condicionantes.

Em 21/05/98, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA de
Salto da Divisa/MG. encaminha ao IBAMA a Lei Municipal n° 080/98 e Resolução n° 001/98
do CODEMA, ambas versando sobre a proteção das cachoeiras do Tombo da Fumaça,
ameaçadas de desce.racterizaçâo pelo empreendimento. Após posicionamento jurídico,
através do Ofício n° 200/99-IBAMA/DIRPED/PALA, o IBAMA encaminha ao empreendedor os
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referidos instrumentos legais e solicita que seja estudada uma alternativa para^teTicíer-a-
legislação municipal. Contudo, em 26/04/99, a Câmara Municipal de Salto da Divisa aprova e
o Prefeito Municipal sansiona a Lei n° 092/99, que revoga a Lei Municipal n° 080/98.

Em 30/04/99 o CODEMA, através do Of 10/98, solicita ao IBAMA cópia do processo de
licenciamento e requer a revisão da Licença Prévia n° 20/97. O IBAMA encaminha cópia do
processo de licenciamento e tece algumas considerações quanto à solicitação de revisão da
LP.

Em 11/05/99 a FEAM, através de Fax, solicita ao IBAMA que sejam informados sobre
as alterações de projeto, face à demanda do CODEMA sobre revisão da LP. Em resposta, o
IBAMA informa à FEAM que a modificação do projeto foi comunicada aquela Fundação, sem
no entanto haver qualquer manifestação. A FEAM busca esclarecer ao IBAMA estas
questões e em 19/05/99, através do OF/FEAM/DIENI/ESTER/N0 071/99 solicita revisão do
processode licença prévia. OIBAMA presta esclarecimentos à FEAM, informando que nao ha
motivos para reavaliação da viabilidade ambiental do empreendimento.

Em 28/05/99 o Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República em
Minas Gerais, encaminha ao IBAMA a Recomendação PR/MG n° 06/99, recomendando que
suspenda a análise do PBA, proceda a revisão da LP n° 20/97 e realize Audiência Publica.

Em 11/06/99 oempreendedor, através da correspondência 011/DT, encaminha Projeto
Básico Ambiental - PBA. Na oportunidade, foi realizada reunião no IBAMA, onde foram
discutidos os questionamentos do Ministério Público e procedimentos do licenciamento.

Em 15/06/99 o empreendedor, através da correspondência 13/DT, encaminha ao
IBAMA requerimento de Licença de Instalação, transcrição de reuniões públicas realizadas em
Salto da Divisa em 08/07/97 e 27/02/99, reivindicações da comunidade, esclarecimentos
diversos e correspondências tramitadas junto à comunidade de Salto da Divisa.

Em 22/06/99 o empreendedor realiza apresentação do PBA no 'BAMA.
Em 24/06/99 o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -

IEPHA/MG notifica ao IBAMA o tombamento provisório do Conjunto Paisagístico das
Cachoeiras do Tombo da Fumaça. Em 27/07/99, solicita mais 15 dias para manifestação.
Entretanto, o IEPHA/MG, informa ao IBAMA que o prazo havia expirado. Contudo, o IBAMA
informa ao IEPHA/MG que considera o tombamento extemporâneo.

Em 28/06/99 o IBAMA encaminha para análise e manifestação o PBA à Prefeitura
Municipal de Salto da Divisa, ao CRA/BA e à FEAM/MG. Também para análise e
manifestação, encaminha, em 09/07/99, o Projeto de Salvamento Arqueológico Pré-Histórico
e Histórico Cultural ao IPHAN; o Projeto de Monitoramento da Fauna ao DIFAS/DIREC e o
Projeto de Consolidação das Unidades de Conservação ao DEUC.

O IBAMA realiza vistoria à área do empreendimento no período de 20 a 23/07/99.

Em 30/06/99 o CODEMA requer ao IBAMA o cancelamento da LP n° 20/97. Em
resposta, o IBAMA presta esclarecimentos, informando que não há motivos para
cancelamento da Licença.

Em 18/07/99 a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, através do Ofício 026/99, após
análise do PBA, se posiciona favoravelmente à implantação do empreendimento.

Em 19/07/99, a FEAM, através do OF/FEAM/DIENI/EXTER/N0 121/99, £6 refere à
análise do PBA, opinando pelo indeferimento da LI solicitada e pela revisão da LP. Em
resposta, o IBAMA reitera a posição de não revisão da LP e informa que dará continuidade à
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análise do PBA, buscando esclarecer à FEAM as possíveis contradições entre o EIA/RIM/
PBA.

Em 27/08/99 o CRA informa ao IBAMA que não há qualquer fato ou pendência
contrários à implantação do empreendimento.

Em 30/08/99 o IBAMA propõe ao CRA/BA e FEAM/MG a realização de uma reunião
para discussão do licenciamento. Na referida reunião, que contou com a participação do
Ministério Público, a FEAM deixou clara a sua posição de indeferir a solicitação da Licença de
Instalação e rever a Licença Prévia. O IBAMA, também manteve a posição de que não
considera necessária a revisão da LP e que não existem impedimentos técnicos para a
emissão da LI. O Procurador considera necessário receber a posição definitiva do estado de
Minas Gerais sobre a questão para avaliaros procedimentos cabíveis.

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento se localiza no rio Jequitinhonha, a cerca de 118 km a montante de
sua foz no Oceano Atlântico. A barragem se localizará no município de Itabebi, no estado da
Bahia, e o reservatório atingirá os municípios de Salto da Divisa/MG, Ítapebi/BA, Itarantim/BA e
Itagimirim/BA.

O arranjo da usina prevê todo o barramento constituído de estruturas de concreto,
alinhadas em um mesmo eixo, com coroamento na cota 113,00m. Essas estruturas, de
concreto compactado com rolo e concreto armado, assentam-se em granito gnássico, com
boas características para fundações.

A barragem de gravidade estende-se desde a tomada dágua até o vertedouro,
continuando, após este, até a ombreira esquerda, apresentando uma altura máxima de 90 m e
extensão de 350m. No lado direito dessa barragem de gravidade localiza-se a tomada d'água,
composta por 3 blocos, tendo ao seu pé a casa de força tipo abrigada.

Separado da tomada dágua pela barragem de gravidade, situa-se no leito do rio, o
vertedouro, do tipo salto esqui, composto de 6 vãos de 20m x 20m, equipado com comportas
do tipo segmento para restituição da descarga de projeto, de 20.915 m3/s, com a recorrência
decamilenar. O fechamento com a ombreira esquerda é complementado por barragem de
gravidade. Acasa de força será equipada com três turbinas tipo Francis de potência unitária de
154,6 MW, perfazendo uma potência instalada de 463,8 MW.

Os níveis d'água máximo normal, mínimo normal ou máximo maximorum de operação,
correspondem à cota 110 m, na qual o reservatório deverá acumular um volume total de 1.634
hrrt3, estando prevista a operação a fio d água, isto é, este volume armazenado nao permite a
regularização das vazões do rio Jequitinhonha, ou seja, toda água afluente ao reservatório
passa para jusante pelas turbinas ou em caso de excesso pelo vertedouro, que tem capacidade
para escoar qualquer cheia sem sobrelevaçãodo nível d'água.

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental, volume único, a potência instalada da usina
prevista no EIA/RIMA de 375 MW mudou para 450 MW resultante de estudos energéticos
elaborados pela Eletrobrás segundo critério da ANEEL/ELETROBRÁS de se estabelecer o
aproveitamento ótimo. Ficarão inalterados os padrões hidrológicos e energéticos no iocal do
aproveitamento e também ficará inalterada a grande maioria das características físicas e
operacionais do empreendimento em relação ao estudo de viabilidade encamineado ao antigo
DNAE em 1996 e que subsidiaram o EIA/RIMA. Quanto à operação, a usina terá o mesmo
regime de funcionamento a fio d'água conforme proposto para a potência de 375 MW.
Permanecerão inalteradas, a localização das estruturas de barramento, o vertedouro a tomada
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4. ANÁLISE E COMENTÁRIOS

d'água e a casa de força, bem como as dimensões das estruturas e equipamentos—,
componentes da barragem, desvio do rio, vertedouro e subestação, modificando ligeiramente
apenas as dimensões da tomada d'água, condutos forçados, casa de força e canal de fuga.

Os dimensionamentos dos canteiros e acampamentos e a mão de obra necessária à
implantação do empreendimento permanecem também inalterados. Portanto, sofreram ligeiras
alterações as dimensões das estruturas e equipamentos do canal de adução da tomada
d'água, a tomada d'água, os condutos forçados, a casa de força e os equipamentos de geração
e o canal de fuga. Com o aumento da potência a vazão nominal de cada turbina passou de
178m3/s para 213 m3/s, mantendo-se as quedas do estudo anterior. As vazões a serem
restituídas para jusante não sofrerão modificações em seus valores, apenas transfere-se para
as turbinas parte dos excedentes de descarga que seriam, nos estudos anteriores, escoados
através das comportas do vertedouro.

Concluindo, verificou-se que as modificações físicas introduzidas no arranjo das
estruturas de captação, adução e geração, bem como as características dos equipamentos,
não alteram nenhum dos elementos e fatores de impacto ambiental analisados, tampouco as
características ambientais do empreendimento.

4.1. A Questão da Cachoeira do tombo da fumaça

Após a emissão da Licença Prévia n° 20/97 e conforme apresentado anteriormente, a
questão da submersão da Cachoeira do Tombo da Fumaça passou a ser assunto bastante
polêmico, envolvendo os vários órgãos participantes do processo de licenciamento, inclusive o
Ministério Público Federal no estado de Minas Gerais. Tudo isso aconteceu porque os
levantamentos realizados no EIA/RIMA (escala 1:20.000) permitiram concluir que a submersão
dos tombos seria parcial. Posteriormente, com levantamentos mais aprimorados verificou-se
que a submersão seria total. Neste sentido, passaremos a abordar a questão sob o ponto de
vista das varias Instituições, destacando a posição do IBAMA quanto ao assunto.

4.1.1. Posição da Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG

Após a emissão da Licença Prévia, a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, através da
Lei Municipal n° 080/98, 21/05/98, declara a proteção das cachoeiras do Tombo da Fumaça,
ameaçadas de descaracterização pelo empreendimento. Contudo, em 26/04/99, a Câmara
Municipal de Salto da Divisa aprova e o Prefeito Municipal sansiona a Lei n° 092/99, que revoga
a Lei Municipal n° 080/98. Isto aconteceu, certamente, após conhecer melhor as questões
relativas ao empreendimento. Ressalta-se que, posteriormente, em 18/07/99, a Prefeitura
Municipal de Salto da Divisa, após análise do Pojeto Básico Ambiental - PBA, se posiciona
favoravelmente à implantação do empreendimento.

4.1.2. Posição do CODEMA de Salto da Divisa e da FEAM/MG

Tendo tomado conhecimento da submersão total da cachoeira, a FEAM/MG e o
CODEMA de Salto da Divisa solicitaram que o IBAMA procedesse à revisão da Licença Prévia,
uma vez que o EIA/RIMA do empreendimento, não prognosticava o afogamento dos saltos.
Considerando que este fator é essencial para atestar a viabilidade ambiental do
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empreendimento, a FEAM posicionou-se pelo indeferimento da Licença de Instala
e pela revisão da Licença Prévia.

Ressalta-se, contudo, o Ofício n° 135/SEMAD/Gab, de 12/04/99, encaminhado ao
CODEMA de Salto da Divisa pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, da Secretaria à qual a FEAM é vinculada (ofício constante à folha 238 deste
processo), onde o mesmo, referindo-se à submersão dos tombos, destaca que "há que se
reavaliar as medidas de mitigação/compensação para esse impacto, que poderia se dar no
âmbito de discussão da Licença de Instalação...". Esta posição difere da posição da FEAM e
coincide com a posição do IBAMA descrita abaixo.

4.1.3. Posição do CRA/BA

Embora o CRA/BA não tenha questionado a posição expressa no PBA de afogamento
total dos tombos, mencionou em reunião que, à época da emissão da Licença de Localização,
sabia-se que o afogamento seria parcial, conforme menciona o EIA/RIMA. Contudo, em fase
posterior, em 27/08/99 o CRA informou que não havia, por parte daquele órgão, qualquer fato
ou pendência contrários à implantação do empreendimento.

4.1.3. Posição do IEPHA/MG

Paralelamente, o IEPHA/MG, em 24/06/99 tem trabalhado no sentido de promover o
tombamento do Conjunto Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça. No entanto, o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, órgão competente para participar
do processo de licenciamento federal, nunca mencionou esta questão do tombamento e tem
analisado os projetos encaminhados sem questionamento quanto às cachoeiras.

. ••

4.1.3. Posição do IBAMA

Quando o IBAMA assumiu a continuidade do processo de licenciamento iniciado pelos
órgãos estaduais de meio ambiente, tomou conhecimento, através de informações fornecidas
pelo empreendedor, que o afogamento dos tombos seria total. Esta informação baseou-se,
certamente, em levantamentos topográficos mais detalhados realizados em fase posterior à
elaboração do EIA/RIMA. O IBAMA, para emissão da Licença Prévia considerou este fato,
assumindo a imprecisão do levantamento realizado no EIA/RIMA e exigiu, como condicionante
da LP, que fossem apresentados estudos alternativos de mitigação e compensaçéo em função
da submersão dos tombos, enfatizando os aspectos do uso atual da área (turismo) e seu
potencial futuro após a implantação do empreendimento.

Assim sendo, o IBAMA não considera necessária a revisão da LP, uma vez que o órgão
licenciador tinha conhecimento da dita submersão total dos tombos. Resta-nos agora avaliar as
propostas de mitigação apresentadas no PBA. Portanto, tecnicamente, consideramos que este
assunto foi devidamente equacionado no âmbito do licenciamento federal, não havendo porque
não dar continuidade ao licenciamento do empreendimento.

Desta maneira, passaremos, a seguir, a analisar os vários Projetos propostos no PBA.

|\flA
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4.2. Projetos do Meio Físico

4.2.1. Projeto de Monitoramento do Nível Piezométrico

O Projeto de Monitoramento do Nível Piezométrico tem como objetivo monitorar as
áreas potenciais de influência da elevação do lençol freatico, principalmente no município de
Salto da Divisa, onde o lago tangencia a área urbana pela margem direita.

Foi observado, nas encostas do futuro lago na cidade Salto da Divisa, que o nível
d'água do lençol freatico, está inserido na rocha, provavelmente definido pelas juntaò de alívio,
geralmente paralelas à topografia do terreno e pelo fraturamento do maciço rochoso.

Uma rede de piezômetros será instalada para verificação da variação do lençol freatico
na região próxima à cidade Salto da Divisa, para equacionar adequadamente os possíveis
efeitos e suas conseqüências da elevação do nível do lençol freatico no eníorno do
reservatório.

O futuro reservatório se posicionará no vale do rio Jequitinhonha encaixado na região do
"canyon", e constatou-se que a profundidade do nível d'água nas encostas e nos topos dos
divisores é da ordem de 10 a 40 metros, o que leva a concluir que os efeitos advindos da
elevação do lençol freatico estarão restritos às regiões topograficamente mais baixas e situadas
nas imediações do reservatório.

Nas áreas formadas pelos córregos Peixe, Caboclo, e Cotinguiba, localizados na
margem esquerda do reservatório e de relevo menos acidentado, observou-se que o nível
d'água aflora em superfície e apresenta vegetação tipo de brejo. Com o enchimento do
reservatório, estes locais poderão transbordar e alagar zonas não previstas e criar problemas
para as comunidades que ocupam as referidas porções dentro da bacia hidrográfica, podendo
acarretar futuras indenizações não avaliadas inicialmente.

Para execução do programa principalinente sobre a influência do reservatório na cota
110,50 m (com efeito de remanso), na zona urbana de Salto da Divisa , serão instalados cerca
de 15 (quinze) piezômetros, antes do enchimento do reservatório para o monitoramento,
durante e após a inundação. A principal área a ser monitorada será a zona urbana a ser
atingida e futuramente reurbanizada, nas adjacências do córrego Lava-Pés. Deverá ser
realizado um controle topográfico das áreas úmidas, para se verificar o posicionamento do
lençol freatico.

O Projeto de monitoramento do nível Piezométrico prevê medições quinzenais da
elevação do nível piezométrico, na cidade de Salto da Divisa e, no período chuvoso, as
medições serãc realizadas quinzenalmente por um período de 5 (cinco) anos, com previsão da
periodicidade do monitoramento ser reavaliada posteriormente à sua estabilização.

4.2.2. Projeto de Monitoramento Sismológico

O reservatório de Itapebi ocupa o trecho final do desfilaceiro do rio Jequitinhonha, logo a
montante da rodovia BR - 101. O "canyon" corta os gnaisses e os biotita-gnabses, que
aoresentam numerosas intercalações de biotita-xistos, dispostos paralelamente à foliação. A
Província Sismotectônica onde o aproveitamento está inserido é definida como uma faixa
alongada e orientada nas direções NW - SE e se estende no sentido longitudinal entre o rio
São Francisco e a bacia sedimentar Cretáceo - Terciária, no Espírito Santo. As principais falhas
nas proximidades do futuro reservatório são: a falha de empurrão, a montante de Salto da
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Divisa, e o "enxame" de falhas entre Potiraguá - Itambé, com a mesma orientaçào-oaTalna dã-
Itajú - Itabuna.

Osismo regional de maior intensidade é o Jequiriçá, com VII M.M. e localiza-se nojimite
de 320 km a partir do eixo da barragem, e as intensidades dos sismos, com exceção de
Jequiriçá, mantêm-se no padrão da sismicidade brasileira em geral. Ocorreram tremores em
1976, nas cidades de Itapetinga e Ibicaraí e foram atribuídos valores de intensidade de Va VI
M.M, que distam de 100 e 120km, respectivamente do eixo da barragem.

Apesar da barragem estar localizada em área de baixa atividade sísmica, o
monitoramento sismológico justifica-se pela análise da base de dados dos sismos regionais.

^monitoramento sismológico das áreas de influência da UHE Itapebi deverá ser
realizado pelo Observatório Sismológico da UnB, através de uma estação sismográ^ica inicial. A
partir do ano 2000, este monitoramento será realizado pelas três estações sismológicas a
serem instaladas, que irãoícompor a rede, que atualizará os dados dentro de um círculo de 320
km a partir do eixo da barragem. Este monitoramento tem como objetivo verificar se houve
sismos com maiores magnitudes do que aqueles que já foram registrados e auxiliar na
definição do sismo de projeto e sua inclusão nos parâmetros para a análise da estabilidade das
estruturas da barragem.

Poderá também avaliar as interferências da geração de ondas e a propagação da
energia durante as etapas de escavação das rochas, a serem realizadas através da detonação
de explosivos. A população será informada dos horários das detonações e os seus efeitos
serão acompanhados nas moradias dos municípios lindeiros.

Com relação ao atendimento da condicionante 2.1.2 da LP 020/97, "apresentar
avaliação ambiental quanto aos aspectos de sismicidade induzida", os estudos realizaram
análise da sismicidade induzida por reservatórios justificando a importância desses estudos
iniciados nos Estados Unidos há cerca de 50 anos e no Brasil a partir de 1970, com a
apresentação de uma sinopse dos casos de Sismos Induzidos por Reservatórios - SIR. Após
análise estatística dos resultados obtidos indicam que a profundidade de ocorrência de sismos
induzidos aumenta efetivamente, quando o volume do reservatório (V) e sua profundidade (H)
ultrapassam 1010m3 e 92 m, respectivamente. Ajulgar pelos estudos internacionais realizados
os principais fatores de riscos são: profundidade e volume do reservatório; condições
geológicas; atividades das falhas; e tipo de tensão atuante nas rochas da região.

O reservatório de Itapebi com volume de 1,6 x 109 m3e profundidade de 90 m, não está
enquadrado entre os reservatórios que se apresentam com maior probabilidade de ocorrerem
sismos induzidos.

O cronograma apresentado prevê:

• a atualização da listagem dos sismos naturais;

• a localização, instalação e operação de Estação Inicial; e

• a instalação e operação da rede sismológica, análise de dados e confecção de relatórios
trimestrais, com o monitoramento das atividades a serem realizadas durante seis anos e
meio aproximadamente.

Concluindo, entendemos que a condicionante foi atendida. No entanto, será necessário
ainda, que o empreendedorapresente o plano de fogo das atividades de desmonte de rocha.
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4.2.3. Projeto de Interferência com Direitos Minerários

Os levantamentos efetuados, já na fase de viabilidade do empreendimento, revelaram
algumas interferências mínerárias com o futuro reservatório. Os estudos mostraram a
ocorrência de 14 processos minerários e que se enquadram em fase de pesquisa mineral,
sendo 2 processos em fase de alvará de pesquisa e 11 em requerimento de pesquisa, segundo
a classificação do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral - DNPM, não tendo sido
encontrada nenhuma jazida mineral com concessão de lavra.

As substâncias minerais de interesse são: areia (1), migmatito (2), granito (8), diamante
industrial (2), e fosfato (1) e nenhuma destas está classificada com concessão de lavra.

Portanto, será necessária a atualização dessas informações dos processos minerários
com uma inspeção in loco. De posse de todos dados, será necessário que os detentores das
áreas de pesquisa apresentem o Termo de Renúncia, junto ao DNPM e consequentemente o
desimpedimento das áreas, bem como seja indeferido novos requerimentos de pesquisa ou
lavra mineral. Deverá ser solicitado o bloqueio de novos pedidos de pesquisa ou ae lavra.

Conforme mencionado nos estudos, existe a atividade extrativa de rocha migmatítica
para a construção civil, no leito do rio Jequitinhonha, nas proximidades do município de Salto
da Divisa, executada por extratores locais e foi constatado em vistoria realizada no mês de
julho/99, a atividade de extração de rocha na calha do rio, na cidade de Salto da Divisa. Esta
atividade não é legalizada pelo DNPM. Acontece com a permissão da prefeitura local, e quando
da formação do futuro lago, os locais serão inundados e estes trabalhadores perderão sua
fonte de renda.

Entretanto, no Subprojeto de Apoio às atividades de Extração de Pedras e de Areia
dentro do Programa de Remanejamento e Monitoramento da População Diretamente Afetada
estão previstas ações para resolver a questão. Neste Projeto está previsto suporte técnico
inclusive do DNPM na escolha do local de futuras jazidas, para atender e promover a
substituição do local atingido ou outra solução adequada, discutida e aprovada em conjunto
com os extratores. Segundo informações obtidas na vistoria técnica, que será dada ênfase para
que, o remanejamento dos extratores seja efetuado em locais devidamente autorizados pelo
DNPM e ao mesmo tempo atendendo às necessidades dos extratores de se auto-sustentar,
inclusive verificando os problemas de acessos a esses locais.

Está prevista a produção de areia e pedra necessários para a construção na área do
canteiro de obras, evitando assim o transporte deste tipo de material nas vias públicas, sendo
necessário que o empreendedor apresente as devidas licenças cedidas pelo DNPM.

Além disto, é necessário apresentar as licenças ambientais das áreas de exploração das
jazidas e materiais de empréstimo expedida pelos órgãos estaduais de meio ambiente
envolvidos, bem como o seu cadastramento junto ao DNPM.

4.2.4. Plano de Transporte de Cargas

Em atendimento à condicionante 2.1.12 do IBAMA, foi apresentado o plano em
questão, visando minimizar os impactos da ampliação e alteração no tráfego dos veículos,
particularmente da BR-101 em função da mobilização dos equipamentos, transporte de material
de construção e deslocamento diário do pessoal alocado na obra, representado por veículos
pesados e leves.

O plano caracteriza os principais acessos e conclui que a partir da BR-101. na altura do
km 663, próximo à ponte sobre o rio Jequitinhonha, serão construídos dois acessos que ligarão
a estrada ao empreendimento por ambas as margens do rio. O plano detalhou as medidas
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4.2.5. Canteiros de Obra

A apresentação da documentação foi através de desenhos típicos das instalações,
identificando as edificações existentes, contendo toda a infra estrutura necessária para as
obras. O arranjo do canteiro principal e acampamento estão situados na margem direita. Foi
apresentado projeto de esgotamento sanitário, rede sanitária, rede de águas pluviais,
abastecimento de água e resíduos sólidos do canteiro de obra. conforme solicitado na
condicionante 2.1.6 da LP e a mesma foi atendida.

Contudo, será necessária a apresentação do destino, do tipo de tratamento e a
disposição, dos efluentes líquidos e sólidos gerados no canteiro de obras.

preventivas de caráter geral, caracterizou as cargas a serem transportadas na fasejnjcial quo •
serão equipamentos de construção e explosivos e numa segunda etapa a predominância de
materiais como aço e cimento e em terceira fase a predominância de transporte de
equipamentos eletromecânicos de grandes dimensões e de equipamentos de construção em
fase de desmobilização. O transporte de combustíveis será efetuado durante toda a fase de
construção da UHE e também o transporte da mão de obra empregada será priorizada com
empresas da região.

Portanto, concluiu-se que o transporte de cargas não afetará as cidades da região
tendo em vista que os materiais e equipamentos transitarão predominantemente por rodovias
federais e estaduais. Não estão previstas quaisquer obras de reforço de pontes ou a
construção de obra de arte específica para atendimento à obra. Assim sendo, entendemos que
a condicionante foi atendida a contento.

4.2.6. Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico

Em atendimento à condicionante 2.15 da LP 020/97, foi apresentado no PBA o Projeto
de Monitoramento Hidrossedimentológico cujo objetivo é planejar e executar o monitoramento
das descargas líquidas e sólidas do rio Jequitinhonha, no seu baixo curso, avaliando as
descargas a montante e a jusante do futuro lago. Poderá apresentar resultados que venham a
se tornar um indicador da forma de ocupação da bacia hidrográfica, e também auxiliando na
aferição de medidas estruturais e não estruturais de controle de erosão.

Cabe ressaltar que o processo de sedimentação no reservatório de .tapebi será
reduzido à medida em que forem sendo implantadas as demais barragens previstas no rio
Jequitinhonha, tais como Murtas e Irapé, e estabelecidas medidas de controle de erosão a
montante.

O rio Jequitinhonha é reconhecido pela sua alta capacidade de transporte de carga
sólida, mas o formato da sua bacia revela um processo de cheias bastante rápido, devido a
pouca cobertura vegetal presente e a forma do relevo. As metodologias empregadas estão em
conformidade com as normas da CPRM e da ANNEL, e atende a condicionante 2.15.

Este programa é de fundamental importância para a vida útil da barragem, pois o seu
comprometimento acontece quando o material do assoreamento atinge a cota da soieira da
tomada d'água. Segundo os resultados dos dois métodos de avaliação utilizados quanto ao
assoreamento, a metodologia de disposição laminar, notadamente, conservadora chegou-se ao
resultado de 59 anos e segundo a metodologia de redução de áreas, 74 anos. Conclui-se que
não haverá comprometimento da usina no horizonte de vida útil que é de 50 anos.

O projeto apresentado atende aos seus objetivos. M\\>
%
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4.3. Projetos do Meio Biótico

4.3.1. Projeto de Consolidação das Unidades de Conservação

O PBA propõe a aquisição de terras pelo empreendedor para implantação de uma
Unidade de Conservação. É indicado, como melhor alternativa a Fazenda Cunha Peixoto, por
quatro razões principais: conter um fragmento de floresta estacionai decidual íntegro,
apresentar espécies ameaçadas de extinção de relevante interesse, situar-se dentro da área de
influência do reservatório e localização que facilita a implantação e operação da UC. Segundo
o estudo, outros fragmentos na área, ou estão bastante degradados, ou já estão averbados
para manejo florestal, que é o caso dos fragmentos que existem na margem esquerda,
próximos ao eixo da barragem. A vistoria realizada em 22/07/99 permitiu visualizar bem esta
situação de drástica perda da floresta original. Realmente a área proposta é o único
remanescente no entorno do reservatório, de tamanho e estado de conservação bons, para o
padrão da paisagem atual

É proposta a criação de uma Reserva Ecológica de 1.262,4 ha e uma Áiea de Proteção
Ambiental contígua de 243,7 ha. Justifica a criação de uma APA para que possa haver uso pela
população para educação ambiental e ecoturismo, bem como para a instalação de infra-
estrutura, como Centro Administrativo da Reserva, Estação de Piscicultura, Uniaade de
Pesquisa Científica e Horto Florestal. Também foi proposta a realização do memorial descritivo
dos limites, levantamentos ambientais, zoneamento da APA e Plano Diretor da Reserva.

Na análise do Projeto, constatamos que a metodologia não está bem fundamentada e
descrita. Foram realizadas observações em vários fragmentos, mas estes não são indicados
em mapa, e não foram indicados quais parâmetros foram observados. Ao que parece, este
levantamento se restringiu à área de influência direta, que poderia estar excluindo áreas
interessantes um pouco mais distantes do futuro reservatório. Também não foram consideradas
alternativas de aplicação em UCs já existentes.

Apesar dos problemas metodológicos levantados acima, a implantação da proposta do
PBA seria desejável, pelas razões levantadas abaixo:

• devido à proximidade com o reservatório, a área proposta é mais representativa dos
ecossistemas afetados na área inundada, do que outras áreas mais distantes, indo de
encontro ao § 2o do Art. 1o da Resolução CONAMA n° 02/96 ;

• o sobrevôo realizado e a análise dos documentos permitiram verificar que a área proposta é
a de melhor estado de conservação no entorno do futuro reservatório;

• a área proposta contém remanescentes de floresta estacionai decidual, pobremente
representada em Unidades de Conservação;

• segundo o documento final do Workshop Mata Atlântica do Nordeste, realizado em 1993 -
'Prioridades para Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica do Nordeste", a área de
influência da UHE Itapebi, é considerada de importância biológica muito alta, sendo
recomendada como ação prioritária, a criação de Unidades de Conservação;

• apesar da área proposta estar no município de Itarantim/BA, o documento do Workshop
"Prioridades para Conservação da Biodiversidade no Estado de Minas Gerais" :ndica a
região de Salto da Divisa/MG como uma área de importância biológica muito alta, sendo
recomendada como ação prioritária, a criação de Unidades de Conservação, investigação
científica e promoção de conectividade;

k
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• consideiando o estágio avançado de degradação da Mata Atlântica, a criáçacTãè"
Unidades de Conservação é uma ação desejável;

• a proximidade com a cidade de Salto da Divisa e a possibilidade de uso da APA pela
população local; e

• as justificativas apresentadas no PBA.

Entretanto, o Departamento de Unidades de Conservação - DEUC definiu que os
recursos da compensação ambiental deverão ser aplicados para resolver problemas fundiários
em UCs já existentes. Assim, aquele Departamento sugeriu contemplar a Reserva Biológica de
Una com os recursos.

Independentemente da decisão do IBAMA em aceitar ou não a proposta do
empreendedor, e considerando que o empreendedor apresentou um Projeto para o
atendimento da Resolução CONAMA n° 02/96, consideramos as informações apresentadas
suficientes para o atendimento da condicionante 2.1.11 da LP n° 20/97. Outrossim, sugerimos
que o empreendedor seja oficiado quanto à decisão do IBAMA quanto à aplicação dos recursos
previstos.

Este Projeto também traz, em anexo, um mapa da vegetação e uso do solo em escala
de 1:10.000 para o entorno do reservatório. Não é apresentado o mapa de vegetação da área
de influência indireta em escala 1:50.000 como solicitado na condicionante 2.1.11. Entretanto, o
mapa em escala original de 1:100.000 apresentado no EIA permite uma boa avaliação da
vegetação. Além disto, os pareceres técnicos não contêm nenhum comentário que justifique
esta solicitação. Sendo assim, consideramos satisfatórias as informações apresentadas sobre a
vegetação, de maneira a atender esta condicionante.

4.3.2. Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água

Para subsidiar este Projeto, foram realizadas três campanhas de campo, avaliando
parâmetros físico-químicos da água, em quatro pontos do rio Jequitinhonha. As águas foram
classificadas, segundo a Resolução CONAMA n° 20/86, como sendo de Classe II e um IQA
indicando qualidade boa. O estudo indica que o reservatório não possui uma tendência à
estratificação térmica. Dentro do Projeto, foi proposto o monitoramento de:

• bentos, destacando o acompanhamento da distribuição de caramujos;

• plâncton, apenas na fase reservatório, como indicador do grau de trofia de suas águas;

• qualidade da água, ern quatro pontos na fase rio e em dois pontos na fase reservatório;

• macrófitas aquáticas.

As principais críticas a este Projeto são comentadas a seguir. O número de estações de
coleta (quatro) e de monitoramento (duas) é uma amostra pouco representativa da atual e
futura rede de drenagem. Nenhuma atenção foi dada aos tributários, nem mesmo ao córrego
Gameleira, afluente da margem esquerda do rio Jequitinhonha e que corta o Distrito de Caiubí.
Sendo assim, entendemos que deva haver um aumento significativo no número de estações de
monitoramento, incluindo tributários.

O esforço de monitoramento proposto foi fraco, não só espacialmente como também
temporalmente, terminando três anos após o enchimento do '"eservaiorio. Entendemos que em
uma usina hidrelétrica, com impactos tão diretos e significativos sobre os ecossistemas
aquáticos, o monitoramento da qualidade da água e limnológico deva ser pe.mcnente, se
estendendo por toda a vida útil da usina. \f\ /\ \. -
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Ao que parece, não foram realizados levantamentos sistemáticos depcarafflojoa o
macrófitas, uma vez que não foram indicadas a metodologias e os locais de amostragem. Por
outro lado, para a amostragem da ictiofauna, foram realizadas observações, indicando que são
dois grupos de organismos pobremente representados naquele trecho da bacia. De qualquer
forma, foi proposta a caracterização e o acompanhamento sistemáticos a partir do 1o ano de
implantação. Entendemos que, como discutido acima, deva haver uma ampliação nas
amostragens e na duração do programa.

Consideramos que as informações contidas neste Projeto são suficientes para o
atendimento das condicionantes 2.1.1 e 2.1.2 referente aos itens de avaliação ambiental da
qualidade da água, de caramujos vetores de doenças e de macrófitas aquáticas.

4.3.3. Projeto de Proteção das Margens e Recuperação de Áreas Degradadas

Este Projeto está dividido em dois sub-projetos. O Sub-Projeto de Recuperação
Vegetativa das Margens do Reservatório utiliza um modelo que une metodologias de
agrosilvicultura com recuperação de áreas degradadas utilizados pela Veracei, empresa da
região que implantou reforestamentos para celulose. Foram definidas diferentes unidades de
manejo no entorno do reservatório: conservação, facilitação da regeneração natural,
restauração florestal e mais três unidades de uso múltiplo com piaçava, madeiras nobres e
cacau com banana. O Projeto, que busca ser atrativo economicamente ao proprietário, será
incentivado através de um Projeto de Fomento Florestal em que o empreendedor se
comprometeria a fornecer mudas, insumos e assistência técnica, enquanto o proprietário
entraria com a mão-de-obra para implantação e manutenção dos plantios.

Consideramos a idéia de uso múltiplo interessante, uma vez que, de certa forma, é
educativo e responsabiliza o proprietário a manter a nova faixa de preservação permanente que
se forma com o reservatório, trazendo uma melhoria ambiental em relação às pastagens
atualmente instaladas. Entretanto dois aspectos devem ser lembrados:

• primeiro, o uso de uma área que por lei, passa a ser destinada a preservação pemianente,
proposta ambientalmente viável, e sugere-se que seja verificada a legalidade de sua
execução, antes de sua aprovação;

• em segundo lugar, o PBA define que seja de responsabilidade do proprietário o
fornecimento da mão-de-obra, considerando que o empreendedor deverá adquirir ss terras
até a cota 113, ou seja, 3 metros acima do nível do reservatório. Entendemos qve, pelo
menos na área correspondente a estes 3 metros de desnível, a responsabilidade seja
inteiramente de responsabilidade do empreendedor e não do proprietário.

Por outro iado, os proprietários poderão ser beneficiados pelas atividades econômicas
que se pretende implantar. Sobre este aspecto, caberia tecer estas considerações ao
empreendedor e solicitar esclarecimentos sobre as negociações entre empreendedor e
puprietarios lindeiros e sobre a área a ser desapropriada no entorno do reservatório no tocante
às responsabilidades e ao uso proposto das margens do reservatório.

Apesar do zoneamento ecológico do reservatório ser imprescindível para o correto uso
do solo juntamente com o projeto já elaborado de Redimensionamento e Relocação via Infra-
estrutura que prevê a implantação da infra-estrutura e urbanização de Salto da Divisa, torna-se
de suma importância a execução de um Plano Diretor do reseryaíório. Este Plano visa o
ordenação das ações e da forma de ocupação interagindo as áreasruraís^e urbana

As obras de captação do esgoto e drenagem do córrego Lava-Pés\untamente com a
obra de urbanização de uso comum de Salto da Divisa, ficarão acima de um^aterro construído n* I/j0
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para este fim, será importante a apresentação do projeto executivo após defihidás_todas_as
premissas básicas, além do monitoramento piezométrico, haverá a necessidade 9a
incorporação do projeto de estabilidade das encostas da nova orla da cidade criada pelo
reservatório.

Com relação ao mapa que traz as unidades de manejo no entorno do reservatório,
verificamos que não existe uma total correspondência com as unidades comentadas no texto. A
não ser para onde se prevê a conservação dos remanescentes florestais, não existe uma
justificativa para a localização das outras unidades de manejo propostas.

O Programa de Fomento Florestal, fundamental para as ações propostas, somente foi
citado, não sendo apresentado nenhum detalhe sobre a sua fundamentação ou instrução nem
mesmo indicativos que garantam que os proprietários executem o proposto. Como também não
são apresentados os quantitativos em área de cada unidade de manejo, nem a origem das
mudas a serem utilizadas, fica difícil avaliar a exeqüibilidade de recomposição das margens de
todo o reservatório em 2,5 anos, como proposto no cronograma.

O PBA apresenta um lista de espécies a serem utilizadas na recomposição com
essências florestais nativas. Entendemos que as ações de revegetação são uma boa
oportunidade de reposição in situ de espécies ameaçadas de extinção. Verificamos que não
constam nesta lista, espécies protegidas por lei (Portaria do IBAMA n° 37-N/92) originalmente
presentes na região, como o pau-brasil (Caesalpinia echinata), o jacarandá-da-bahia (Dalbergia
nigra), e a canela-sassafrás {Ocotea pretiosa). Como as listagens apresentadas no EIA não
trazem uma identificação científica completa, como as espécies dos gêneros Ocotea e
Couepia, não pudemos checar quais espécies protegidas por lei ocorrem na área de influência.
Mesmo assim, sugerimos que as seis espécies acima sejam consideradas nos projetos de
revegetação.

Estão previstas ações de recomposição de matas ciliares dos tributários de maior
expressão. Entretanto, não existem indicações das áreas que seráo contempladas com esta
ação. Cabe aqui lembrar que estas ações deverão se estender para as margens do rio a
jusante da barragem até a BR-101, conforme solicitação do IBAMA, contida no Ofício n°
01.480/97 - IBAMA/DIRCOF (fl. 89).

O Sub-Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas é um projeto clássico de
recuperação que envolve, dentre outras atividades, remoção de solo orgânico, preparo da área,
plantio de mudas, tratos culturais, replantio e monitoramento. É um projeto geral, em que não
foram esclarecidas as particularidades para este empreendimento, como a delimitação e
quantificação das áreas a serem recuperadas.

O cronograma propõe o acompanhamento das áreas degradadas por um ano e quatro
meses após o replantio. Entretanto, considerando o longo ciclo de vida da maioria das espécies
que se pretende utilizar, sugerimos que o monitoramento dos plantios, a manutenção que se
faça necessária e a assistência técnica, inclusive das áreas revegetadas no entorno do
reservatório, deva se estender por, no mínimo, cinco anos apêò o plantio, quando deverá ser
avaliada a necessidade de sua continuação.

É também proposto o Zoneamento Ecológico, que tem como objetivo definir áreas de
usos similares e indicar possíveis conflitos entre as formas de uso e de características biofísicas
de toda a Faixa Marginal do Reservatório. Este estudo permitirá a definição de áreas críticas e
prioritárias para a recuperação de forma a se eliminar ou minimizar conflitos, além de
estabelecer os procedimentos e técnicas silviculturais necessárias para o manejo de áreas
similares e os processos erosivos identificados no campo. O agrupamento cestas áreas
similares indicará a formação de Unidades de Manejo de forma a adequar os Módulos de/M/to

g:\p5l9'Ap'ir>xerVí»pebi.doc i n



•

•

Bi BRANCO



íApsWnpue •-•:\il.-.p;bi.d.v,

fn.. 103

•^933/29

Reflorestamento às condições edáficas, de relevo, de cobertura vegetal e formas de ocupação
antrópica.

Com a formação do reservatório da UHE Itapebi, a elevação do nível freatico, poderá
potencializar os processos erosivos já existentes, e ainda proporcionar a instalação de novos
processos. Estes fatores são representados por:

• modificação das rotas preferenciais dos fluxos superficiais, ou subsuperficiais de drenagem,
podendo conduzir a uma nova dinâmica dos processos atuantes;

• elevação do nível de base local, modificando os níveis atuais de saturação dos solos;

• intensificação da ocupação do entorno do reservatório, por práticas agrícolas sem técnicas
de conservação.

Outra questão a ser considerada é a assertiva a respeito da evolução e da estabilização
das formas erosivas presentes na área de influência, submetidas às modificações introduzidas
pelo empreendimento. Para esta fase é necessário que seja executado levantamento com o
que se segue abaixo:

• apresentação de desenhos esquemáticos e dos gráficos indicativos do comportamento das
formas erosivas;

• avaliação do comportamento da dinâmica interna dos focos erosivos, quanto a sua evolução,
e a sua eventual estabilização, estabelecendo correlações com possíveis modificações nos
agentes ambientais condicionantes do processo, atuantes no entorno das voçorocas;

» indicação de áreas críticas que deverão sofrer ações de estabilização, apontando as
medidas necessárias.

Para o prosseguimento do controle da degradação e recomposição das áreas da obra, é
necessário que esteja disponível especificações detalhadas para todos os trabalhos para a
construção do empreendimento. As especificações .destes trabalhos devem ser obrigações
contratuais do construtor, e deverá a ser imputado"que a medida que ás áreas de empréstimo e
frentes de trabalho são concluídas, a empresa construtora fará a recuperação da á"ea em
termos de controle de erosão, e revegetação. A futura desmobilização das instalações do
canteiro e recuperação da área também deverão ser incluídas nas obrigações r.ontratuais do
construtor.

4.3.4. Projeto de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna

Foram realizadas duas campanhas complementares em 18 unidades de amostragem na
bacia, sendo quatro delas fixas, para informações quali-quantitativas. Foram listadas 54
espécies de peixes, comunidade considerada de baixa diversidade quando comparada com
outros rios do mesmo porte. Foi realizada uma boa análise biogeográfica, indicando 11
espécies restritas às bacias do leste brasileiro e 5 espécies restritas à bacia do rio
Jequitinhonha. Cinco espécies exóticas foram listadas, destacando-se a piesença de T//ap/a
rendalli, espécie que se torna comum em reservatórios. Foram amostradas 7 espécies de
ambientes marinhos (eurialinas) que ocorrem da foz até o salto, destacando-se a manjuba
(Anchoviella lepidentostole) e o robalo (Centropomus parallelus), consumidas pela população.

Das 13 espécies migratórias identificadas, 6 são marinhas provavelmente de n,;gração
trófica. Dentre as espécies dulciculas, destacam-se o curimbatá (Prochilodus hvrtii) e a piapara
(Leporinus garmani) como grandes migradores. Segundo o estudo, a única rota. migratória se
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alternativas. Também é indicado que grandes cheias podem reduzir a eficiência 00 sano como
uma barreira à dispersão dos peixes. Os estudos indicam que o impacto mais significativo da
implantação do reservatório sobre as espécies de piracema, será a redução da área de
migração do corumbata e da piapara, referente ao trecho de rio entre o salto e o eixo da
barragem. Ressalte-se que ambas espécies estão contempladas no Sub-Projeto de Peixes em
Cativeiro.

De uma maneira geral, estes estudos complementares foram fundamentais para
caracterizar a ictiofauna deste trecho da bacia do rio Jequitinhonha, de maneira a subsidiar a
tomada de decisões. No entanto, estes novos dados sugerem a incidência de impactos que
não foram considerados e que passamos a comentar a seguir.

• Como fauna acompanhante, foram identificadas a espécie de siri-marinho Callinects sp e
três espécies de camarões. Ressalta-se a presença da lagosta-de-água-doce
Macrobrachium carcinus, manejada e consumida pela população e de Attya scabra, que
possuem parte do seu desenvolvimento em água salgada e salobra, posteriormente
migrando para águas interiores, não sendo o salto, uma barreira à sua dispersão. No
entanto, não foi realizada uma análise dos impactos do empreendimento sobre estas
espécies e nenhuma ação voltada para a sua mitigação.

• Foram realizadas análises das guildas tróficas e da distribuição preferencial das espécies
nos ambientes, caracterizando as espécies deste trecho da bacia de acordo com c tipo de
alimento e de ambiente que necessitam. Entretanto, não é feito nenhum prognóstico de
quais as espécies serão beneficiadas e quais serão prejudicadas com o reservatório. Nesta
mesma linha, a análise de comunidades indicou que a fauna de peixes que ocupam as
rochas nos rios é mais exclusiva destes ambientes, ou seja, é pobremente representada em
outros ambientes do rio. Apesar de as análises multivariadas indicarem este fato, o padrão
não é muito claro, uma vez que, das espécies que ocupam as águas entre rochas listadas
na Tabela IX, nenhuma delas é exclusiva destes ambientes. Independentemente do padrão
de preferência ambiental, e considerando a grande quantidade ae rochas no leito do rio
Jequitinhonha na bacia de inundação da UHE,: entendemos que haverá uma perda local
irreversível destes ambientes e destas espécies com a implantação do empreendimento, que
não poderão ser mitigadas.

Foram apresentados dois sub-projetos voltados para a ictiofauna. O Monitoramento da
Ictiofauna propõe desenvolver as três ações integradas abaixo descritas, que serão utilizadas
para gerar um índice de integridade ambiental e para divulgar os dados à população.

• Monitoramento ecológico, onde serão tomados dados bionômicos e das comunidades de
peixes amostradas em estações de monitoramento.

• Monitoramento da pesca, que servirá de subsídio para o manejo pesqueiro e do reservatório,
através do levantamento do perfil da atividade e do estudo das espécies pescadas.

• Monitoramento de metais pesados em seis espécies selecionadas como indicadoras, uma
vez que foram encontrados três espécimes com deformações, sugerindo como causa,
impactos de mineração de ouro a montante.

Existe uma certa confusão entre as citações do texto e os mapas apresentados, com
relação às estações de monitoramento. É indicado que no monitoramento da "fase rio", deverão
ser mantidas as unidades adotadas "até o presente momento", não ficando claro se serão
apenas as quatro unidades fixas (as mesmas da Qualidade da Água) ou as 18 unidades
utilizadas nos levantamentos exploratórios. Para a "fase reservatório" foi proposto ampliar a
malha amostrai para 11 estações. Com exceção de Itapebi, todas estas estações estariam
dentro do reservatório, não havendo nenhum acompanhamento da ictiofauna nos tributários ou

^.,psl99'\parecerSitapebidjc

Proc. 33J/3^T
Rubi. _;Ç) J



.

B BRANCO



PS ><^ i

R«M.

na calha do rio, a montante do reservatório. Acrescente-se que, para haver a comparação entre
a estrutura da comunidade e a qualidade da água, como proposto no projeto, as estações de
monitoramento dos dois programas devem ser coincidentes, fato não observado nos mapas
apresentados. Ainda com relação ao monitoramento, o cronograma prevê o término desta
atividade um ano após o enchimento do reservatório, tempo que consideramos insuficiente
para se avaliar as alterações nas comunidades de peixes.

O Sub-Projeto de Peixe em Cativeiro traz um diagnóstico da pesca no trecho da bacia,
indicando as 24 espécies de peixes mais consumidas, sendo que as de maior porte e de valor
econômico, são espécies migratórias. Afirma que em barragens, uma estação de piscicultura
pode substituir os mecanismos de transposição de peixes. No entanto, não existe nenhuma
discussão que possa subsidiar esta afirmação. Embora esta discussão não seja a tônica do
Projeto, consideramos de extrema importância levantar subsídios técnicos que justifiquem a
não implantação de mecanismos de transposição de peixes na UHE Itapebi.

O Projeto prevê a construção de uma Estação de Piscicultura com capacidade de
produção de 2.570.000 larvas a cada 45 dias. Dentre os principais objetivos, destaca-se o
manejo das espécies nativas, incluindo ameaçadas de extinção e o favorecimento da atividade
pesqueira. Para o início dos trabalhos, foram selecionadas sete espécies da bacia, todas
pescadas atualmente, com destaque para o surubim (Steindachneridion amblyura) espécie com
populações em declínio e os grandes migradores, o curimbatá (Prochilodus hartii) e a piapara
(Leporinus garmani).

É proposto que, a partir do quarto ano, ocorra uma parceria entre o empreendedor e a
comunidade, de maneira que, no quinto ano, toda a operação da Estação seja repassada à
comunidade. Apesar de ser uma idéia interessante, uma vez que envolve diretamente a
população local, por outro lado desobriga o empreendedor de manter esta atividade. Embora
esta ação não seja detalhada no PBA, entendemos que, para a comunidade operar com
sucesso a Estação, será necessário considerar dois fatores principais: capacitação e
atratividade econômica. A formação de técnicos capacitados é passível de se conseguir nos
quatro primeiros anos de operação da Estação. No entanto, considerando que seria um
mercado novo para aquela região, a atratividade da piscicultura daqui a cinco anos é de difícil
previsão.

Diante do exposto, sugerimos que, antes que a Estação de Piscicultura seja repassada
à comunidade, o empreendedor deva apresentar um estudo de viabilidade gerencial e
econômica da operação da Estação pela comunidade, demonstrando a auto-susten*abilidade
da atividade, face aos objetivos propostos no PBA.

Ainda com relação à ictiofauna, o PBA não traz informações que possibilitem verificar a
necessidade de resgate dos peixes, seja na fase de construção das ensecadeiras seja na fase
da enchimento do reservatório.

Com relação às condicionantes da LP n° 20/97, consideramos que as informações
contidas neste Projeto são suficientes para o atendimento daquelas relacionadas à ictiofauna, a
saber: 2.1.2, 2.1.8 e 2.1.9. Entretanto, achamos pertinente tecer o seguinte comentário O PBA
traz uma avaliação sobre as espécies mais utilizadas para a pesca, mas não sobre a "perda de
locais de pesca", como determina a condicionante 2.1.2. Ressaltamos que, além ae perdas,
poderá haver o aparecimento de novos locais para pesca com o novo reservatório e com a
implantação do Projeto de Peixe em Cativeiro. Com a mudança das áreas de pesca e das
espécies de peixes, haverá, consequentemente mudanças nas técnicas de pescaria, o que
será monitorado, de acordo com a proposta apresentada. Diante do exposto e, considerando
que não existem comentários nos pareceres que subsidiaram a inclusão de uma a/aliação
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ambiental sobre a "perda de locais de pesca" e as propostas apresentadas'neste-
entendemos que esta condicionante possa ser considerada atendida.

4.3.5. Projeto de Monitoramento e Resgate da Fauna

Foram realizadas novas coletas com o objetivo de ampliar a base de dados sobre a
fauna terrestre e subsidiar o seu manejo e monitoramento. Juntamente com o EIA, foram 401
espécies levantadas em dados secundários que, somando-se a 112 de bibliografia, chegou-se
a um total de 513 espécies de vertebrados na área de influência da UHE Itapebi. Destas, 29
são protegidas pela Portarias do IBAMA nos 1.522/89 e 45/92. Uma maior atenção foi dada às
aves, indicando a presença de migrantes nas praias e lagoas, forrageando ou mesmo só de
passagem. Segundo o estudo, estes ambientes não são exclusivos da área de influência.
Quanto às espécies de aves associadas a brejos, é indicado que poderão ser favorecidas pelo
reservatório, se forem adotadas as medidas propostas em outros programas - formação de
alguns "paliteiros" e revegetação das margens e tributários.

Os procedimentos operativos do resgate e translocaçao da fauna foram divididos em
três fases. Na Fase 1 serão realizadas atividades preparatórias, como obtenção de
autorizações, estabelecimento de convênios, implantação da infra-estrutura, arregimentação e
treinamento da equipe, preparação de áreas de soltura e captura/triagem em áreas de
desmatamento. A Fase 2 prevê a translocaçao de três espécies de primatas, uma espécie de
papagaio e duas de serpentes, todas espécies raras, ameaçadas ou de interesse para
conservação, que deverão sofrer impactos diretos com o início das obras. A Fase 3 prevê o
resgate durante o enchimento do reservatório e encaminhamento da fauna para soltura ou
aproveitamento científico.

De uma maneira geral o Projeto apresentado é generalista e pouco detalhado. Com
exceção da Fase 2, que seleciona algumas espécies para translocaçao, o restante das
atividades poderiam ser aplicadas em qualquer reservatório. Os comentários mais relevantes
são elencados abaixo.

" O Projeto não seleciona as áreas de soltura das espécies a serem resgatadas e das
espécies selecionadas para translocaçao. Existe apenas um breve comentário de que serão
realizados contatos com as empresas da região que possuam remanescentes florestais,
como a Veracel e a Ceplac, a fim de utilizar áreas de recuperação ambiental como áreas de
soltura. A localização destas áreas, sua caracterização e uma avaliação da sua capacidade
em receber um excedente de animais, são detalhes fundamentais para a execução do
resgate.

• O Projeto prevê o resgate nas áreas que serão desmatadas.

• O Projeto prevê a salvaguarda da população contra possíveis acidentes com animais
peçonhentos durante os trabalhos de desmatamento e limpeza da bacia de acumulação.
Entretanto, não existe um detalhamento de como se dará esta atividade, nem mesmo no
Projeto de Saúde Pública. Considerando que durante o enchimento do reservatório, a fuga
de animais pode levar a acidentes nas propriedades mais pró/imas, sugerimos que a
salvaguarda da população também se estenda à fase de enchimento.

• Com reiação à translocaçao das populações prevista na Fase 2 nào ex!stt. nenhum
detalhamento de como será realizada esta operação, nem indicação das áreas de soltura.
Uma vez que o PBA deixa dúvidas se duas daquelas espécies devem permanecer ou não
nos remanescentes, sugerimos que seja feita uma análise dos riscos, ou dos custos e
benefícios, da translocaçao. jí\A \f\A/Á Af
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• Com exceção da translocaçao de algumas espécies na Fase 2, não é prevista nenhuma

ação especial de resgate ou manejo para as outras 25 espécies ameaçadas de extinção e
protegidas por lei federal.

» Outras informações que achamos necessárias, e que não foram detalhadas no PBA se
referem à base de operações, prioridade de espécies e áreas para resgate, critérios
utilizados para soltura ou aproveitamento científico e as possíveis instituições recebedoras
de animais.

• O cronograma, talvez por problemas de edição, indica o fim do resgate cerca de quatro
meses antes do enchimento do reservatório, enquanto que o texto indica que será no
momento do enchimento. Sugerimos que se façam as correções necessárias.

Além do resgate, também foi proposto o Monitoramento da Fauna Terrestre, no sentido
de acompanhar a evolução das comunidades animais antes e após o enchimento. Foram
selecionados para monitoramento os seguintes grupos: marsupiais, roedores, morcegos,
passeriformes de sub-bosque, lagartos, serpentes e anfíbios não-paludícolas de mata. Estes
animais seriam acompanhados em sistemas de trilhas paralelas a margem do reservatório. Da
mesma forma que no resgate, o monitoramento proposto carece de detalhes, que comentamos
abaixo.

• Não foram definidas as áreas nem o número de sistemas de trilhas a serem implantados.

• Não foi descrita a metodologia do monitoramento da fauna translocada em suas respectivas
áreas de soltura, como indicado nos objetivos do projeto.

• Da mesma forma que os outros projetos de monitoramento de organismos biológicos, foi
proposto o acompanhamento somente até um ano após o enchimento do reservatório.
Valem os comentários daqueles projetos.

Acrescentamos, ainda, que consideramos as informações prestadas neste Projeto
satisfatórias para o atendimento da condicionante 2.1.2 referente à avaliação ambiental da
fauna.

4.3.6. Projeto de Limpeza da Bacia de Acumulação

Os resultados dos estudos de fitomassa levaram à uma estimativa de 34.263,35
toneladas de biomassa vegetal dentro dos 5.780 ha que serão inundados. O PBA traz detalhes
dos procedimentos de retirada da vegetação, indicando uma prioridade de aproveitamento
pelos proprietários. Consideramos que estas informações são satisfatórias para o atendimento
da condicionante 2.1.17.

Esta atividade será relativamente simples em comparação com outros reservatórios do
mesmo porte, considerando as poucas áreas florestadas existentes - 50,3 ha. É indicado que
não serão desmaiadas as áreas de pastagens, de macegas e de topografia íngreme, o que
poderia levar a erosão do solo e perda da qualidade da água do futuro reservatório. Além
destas áreas, foram selecionados 18 pontos, onde nem todas as árvores serão removidas,
formando "paliteiros". Segundo o projeto, estes "paliteiros" aumentariam a disponibilidade de
ambientes, principalmente para a fauna aquática e semi-aquática. Destacamos apenas os dois
comentários abaixo.

• O PBA propõe queimar e enterrar as cinzas da vegetação residual não aproveitada. Queimar
este material, a princípio, não seria a melhor alternativa, pois além de estar contribuindo para
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4.4. Projetos do Meio Sócio-Econômico

o efeito estufa, ele poderia ter um uso mais nobre, como lenha para população carente ou
matéria orgânica para recuperação de áreas degradadas.

• A proposta de aproveitamento das espécies vegetais nas áreas a serem desmaiadas se
limitou ao uso da madeira e seus subprodutos. Em momento algum foi cogitada qualquer
ação voltada ao resgate da flora. Sementes, mudas, estacas ou mesmo indivíduos inteiros
de epífitas poderiam ser resgatados destas áreas e serem utilizados na recuperação de
áreas ou enviados a instituições voltadas para a conservação ex situ. Apesar de serem
poucos os fragmentos a serem desmatados, a localização do empreendimento nos domínios
da Mata Atlântica, por si só, já justifica o resgate da flora.

A condicionante 2.1.16, solicita apresentar previamente à implantação do
empreendimento, as autorizações de supressão de vegetação da bacia de inundação e das
demais áreas. Considerando que a limpeza da bacia de acumulação só ocorrerá após dois
anos do início da implantação do empreendimento, entendemos que esta autorização possa
ser concedida na época em que realmente for ocorrer a supressão de vegetação daquela área,
sem nenhum prejuízo para o licenciamento ambiental. Por outro lado, para as áreas de
canteiro, acessos e obras da barragem, a autorização deve ser concedida, como de praxe,
juntamente com a Licença de Instalação.

Os comentários acerca dos Projetos e Programas a seguir serão basicamente de cunho
informativo, havendo, no entanto, alguns comentários relacionados ao atendimento das
condicionantes da LP. Tal procedimento se justifica por tratar-se de Projetos e Programas bem
elaborados, que atendem aos objetivos propostos sem haver, assim, a necessidade de maiores
comentários.

4.4.1. Projeto de Remanejamento e Monitoramento da População Diretamente Afetada

Existem 52 propriedades rurais distribuídas nos municípios de Itapebi, itagimirim,
Itarantim e Salto da Divisa e 97 propriedades urbanas em Salto da Divise que serão
diretamente atingidas pela formação do reservatório da UHE Itapebi.

O levantamento topográfico realizado foi feito até a cota 115m, isto é, 5 metros acima do
nível do lago e 2 metros acima do nível de elevação do lençol freatico, de modo a garantir
espaço para o planejamento urbano de toda área e sua vizinhança.

A grande maioria das áreas atingidas é composta por pastos, que representa 92,4% da
área de influência do empreendimento.

Segundo os estudos, nas propriedades que serão parcialmente indenizadas, as
atividades atualmente desenvolvidas poderão ter continuidade. No entanto, esta afirmação não
foi suficientemente clara, uma vez que não foi dito se a continuidade dessas atividades seria
em áreas remanescentes ou não, mesmo porque, não se sabe se essas áreas remanescentes
ierão tamanho suficiente para o desenvolvimento de tais atividades e se os proprietários
estariam de acordo ou se seria melhor para o proprietário a compra da área total.

Nos casos em que as condições de vida das famílias sejam profundamente alteradas ou
suas formas de produção inviabilizadas, deverá ser executado um processo de remanejamento
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ou indenização, de forma a minimizar estas perdas e promover a manutenção ou a melhoria
das condições de vida destas famílias. Em geral são famílias sem título de propriedade das
terras e que residem em áreas afetadas, passíveis de sofrerem interferências em seus modos
de vida, de moradia, produção e sustento.

Foram identificados, através de reuniões e levantamentos parte dos grupos sociais que
compõem a população atingida: moradores rurais de Itarantim, Itagimirim e Itapebi; pescadores;
extrativista de pedra e de areia; e lavadeiras, na cidade de Salto da Divisa.

Para melhor gestão deste Projeto, foram elaboradas os seguintes subprojetos:

4.4.1.1 Subprojeto de Acompanhamento da Aquisição de Terras e Benfeitorias

Este subprojeto foi dividido em quatro etapas a saber:

• consolidação do cadastramento físico das propriedades e dos não-proprietários nela
residentes ou dependentes das áreas atingidas;

• estabelecimento dos critérios de avaliação e elaboração dos laudos de avaliação;

• elaboração do cronograma de aquisição, considerando o equacionamento das questões
jurídicas, uma vez que dependerá da regularização fundiária das terras a serem adquiridas.

• negociação com os proprietários e efetuação das aquisições e compensações e
regularização fundiária e acompanhamento das negociações e aquisições

4.4.1.2 Subprojeto de Remanejamento e Monitoramento da População Rural -

Dentre os objetivos deste subprojeto, destaca-se o monitoramento da população rural
durante e após o remanejamento, pelo período de 2 anos para as famílias participantes do
Projeto.

O subprojeto foi dividido em seis etapas:

• consolidação do cadastramento físico das propriedades e dos não-proprietários nela
residentes ou dependentes das áreas atingidas;

• identificação da população a ser remanejada e execução de levantamentos voltados a
caracterização das práticas agropecuárias e suas vinculações sócio-econômicas;

• realização dos levantamentos orientados à identificação, em conjunto com a comunidade,
das áreas que receberão as famílias remanejadas e da infra-estrutura a ser construída,
considerando a menor distância em relação a área em uso e a existência de solos
agricultáveis, com disponibilidade hídrica e boas condições de acessibilidade;

• elaboração do Projeto de Remanejamento;

• discussão do Projeto de Remanejamento com a comunidade; e

• acompanhamento da implantação do Projeto e Monitoramento das famílias remanejadas.

Osubprojeto, assim estruturado atenderá perfeitamente aos objetivos propostos. J/V) k<L
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4.4.1.3 Subprojeto de Remanejamento da População Diretamente Atingida na cioade de
Salto da Divisa

Foi realizada pesquisa sócio-econômica objetivando a caracterização da comunidade,
suas relações com a cidade, o rio e a propriedade. O cadastro formal deverá ser realizado
visando identificar as famílias que estarão sujeitas ao processo de negociação, indenização e
remanejamento

O projeto de arquitetura e engenharia do novo loteamento que será implantado para
remanejamento da população atingida, bem como o seu local de implantação será definido com
a aprovação da comunidade e deverá possuir condições melhores que aquelas apiesentadas
pela área atualmente ocupada por esta população. Para tanto, está prevista a realização de
serviços de urbanização e paisagismo, redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário
e energia elétrica; projeto de arquitetura para instalações prediais, centro comunitário e áreas
de lazer e esportivas.

Para tais projetos serão consideradas: a manutenção das características originais de
organização social das famílias que serão remanejadas; as predileções de vizinhança
manifestadas pelas famílias; e a melhoria dos padrões de habitação e infra-estrutuia.

Durante e após o remanejamento da população da área urbana de Salto da Divisa serão
monitorados o comportamento geral da população e os novos fatos que poderão ocorrer.

Portanto, o subprojeto apresentado atende aos objetivos propostos.

4.4.1.4Subprojeto de Apoio às Atividades de Pesca, Extração de Pedras e de Areia e de
Apoio às Atividades de Lavagem de Roupas no Rio Jequitinhonha

A atividade de pesca ocorre ao longo de toda a área de influência direta do projeto e,
particularmente, é bem desenvolvida na localidade de Itapebi, ocorrenao, também,
comunidades de pescadores em Salto da Divisa.* 0

Deverá ser implantada uma estação de piscicultura como proposta de mitigação do
impacto causado à pesca pelo reservatório. Além da estação de piscicultura, está prevista a
construção do Centro de Pescadores, no mirante do Salto da Divisa.

O subprojeto de apoio à atividade de pesca será executado em três etapas a saber:

• cadastramento dos pescadores interessados em participar das atividades de apoio à pesca;

• desenvolvimento de estudos relacionados à ictiofauna local, em conjunto com o Projeto de
Monitoramento da Ictiofauna; e

• apresentação de propostas elaboradas e em suas discussões com a comunidade

Apesar das ações previstas, o empreendedor deverá ouvir os pescadores quanto às
suas reivindicações (solicitação de equipamentos e treinamentos) e atendê-los, na medida do
possível. O estabelecimento de uma Portaria que regulamente a pesca no reservatório será de
grande valia, uma vez que será indicada a época e a forma de captura de cada uma das
espécies locais. Para tanto, o empreendedor deverá promover palestras Oirigidas aos
pescadores, visando capacitá-los à pesca de uma maneira mais adequada.

As ações propostas pelo empreendedor atendem à condicionante da LP referente à
perda de locais de pesca e à população dependente dela.

Quanto às atividades de apoio ao extrativismo de pedra e areia, estas foram divididas
em quatro etapas a saber:
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desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os recursos minerais na região próxima
a cidade de Salto da Divisa;

• apresentação das alternativas propostas, negociação com a comunidade e implementação;

• monitoramento da atividades extrativistas.

As ações pretendidas pelo empreendedor deverão atender à condicionante da LP,
referente à população dependente das atividades extrativistas.

No entanto, não ficou clara a questão do transporte das pedras, dificultado pela
distância das novas jazidas ao mercado consumidor. Foi dito que será negociado com os
proprietários das terras onde se localizam as jazidas as formas de acesso e de transporte do
material extraído e em seguida é dito que poderá ser mantido o transporte usual feito por meio
de jegues. O empreendedor deverá esclarecer essa questão, uma vez que essa informação é
de interesse para os extrativistas.

Quanto ao apoio às atividades de lavagem de roupa no rio Jequitinhonha. os estudos
apontam tais atividades como uma tradição demonstrando, ainda, a sua importância devido à
amizade e companheirismo entre as mulheres, bem como ao fato de ser uma fonte de
rendimento.

É proposta a construção de uma lavanderia comunitária com tanques e área livre,
localizada próxima ao mirante. Esta área estará a disposição da comunidade.

Assim sendo, acreditamos que as ações propostas pelo empreendedor no projeto em
questão serão suficientes para mitigar os impactos decorrentes da implantação do
empreendimento.

4.4.2 O Projeto de Redimensionamento e Relocação da Infra-estrutura

O projeto procura compensar os impactos na infra-estrutura decorrentes da criação do
reservatório, bem como potencializar alguns aspectos positivos relativos a esta nova situação
na calha do rio Jequitinhonha.

Para tanto, são apresentados subprojetos visando o detalhamento de projeto em
questão.

4.4.2.1 Subprojeto de Redimensionamento e Relocação da Infra-estrutura da Área Urbana
de Salto da Divisa

O objetivo deste subprojeto é planejar, redimensionar e projetar a relocação de infra-
estruturas afetadas pelo empreendimento da UHE Itapebi.

Nos levantamentos efetuados foram identificadas as principais interferências, como:

• residências da área urbana da cidade de Salto da Divisa (bairros Saudade e Barro Preto);

• parte da rede urbana de água e esgoto na área marginal da cidade de Salto da D'visa;

• afogamento de drenagem natural dos córregos Lava-Pés e do córrego entre e rua Rio
Grande do Sul e rua Fernando Dias das Virgens; e
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As atividades propostas para este subprojeto foram basicamente:
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• planejar a restruturação das áreas urbanas da cidade de Salto da Divisa atingidas pelo
reservatório;

• relocar e redimensionar as vias de acesso afetadas, bem como as redes de infra-estrutura
que passem por estas vias;

• definir os equipamentos de uso público, social e de lazer, em cooperação com a prefeitura
municipal e com os representantes da comunidade; e

• sanear a área marginal da cidade de Salto da Divisa afetada pelo reservatório, através de
obras de drenagem do córrego Lava-Pés e do córrego situado entre as ruas Rio Grande do
Sul e Fernando Dias das Virgens, além da implantação de um sistema de esgotamento
sanitário composto de coletores de esgotos, interceptor, elevatória e lagoas de estabilização.

O alagamento de parte da área urbana de Salto da Divisa provocará impacto direto em
cerca de 451 pessoas (97 propriedades urbanas) que moram no local e serão remanejadas, e
indireto na população das áreas contíguas que terão modificadas suas relações de vizinhança,
pontos de referência na cidade e as vias de acesso.

O Projeto Urbano apresentado, e que será implantado pelo empreendedor, pretende
mitigar estes impactos, relocando as vias de acesso, definindo locais de uso público para lazer,
manifestações culturais e de convívio, além de proporcionar elementos para a apropriação, pela
população de uma nova imagem da cidade.

O saneamento será executado através de drenagem e tsgotamento sanitário. A
drenagem deverá ocorrer nos córregos Lava-Pés e no Bairro da Saudade, que se encontram
em condições sanitárias bem degradadas, sendo utilizadas como valas negras. O esgotamento
sanitário, atenderá às residências, escola, edifício público, hospital e igreja.

Quanto ao projeto urbano e de saneamento da área remanescente foi apresentado as
diretrizes gerais, propostas para o sistema viário, tratamento paisagístico, cultural, mobiliário
urbano e saneamento (drenagem e esgoto). O esgoto sanitário que hoje é captado e lançado
no rio sem nenhum tratamento, será coletado até um interceptor a ser implantado, seguindo até
a estação elevatória que conduzirão os esgotos até a lagoa de estabilização, a ser construída
para que sejam tratados, antes de serem lançados no rio Jequitinhonha.

Após as negociações desenvolvidas e com a conclusão dos cadastramentos e
levantamentos, será elaborado Projeto Executivo de urbanização, paisagismo arquitetura e
engenharia que compõem o projeto como um todo. Deverá ser apresentado projeto de
contenção e estabilização das encostas que margeiam a cidade até os limites da área rural,
haja vista que estas encostas estarão nos limites do aterro construído, de extrema fragilidade
ao embate das ondas, maximizada pelo fator topográfico.

No Programa de Usos do Reservatório foram consideradas es localidades que serão
beneficiadas com atividades de lazer, esporte e cultura:

• Praça do Mirante - conterá uma edificação destinada a abrigar as instituições que
coordenarão as atividades dos pescadores e lavadeiras, bem como continuará a servir de
ponto avançado de observação do rio Jequitinhonha através de plataforma em níveis
escalonados que conduzirão a um atracadouro de barcos (pier).

• Centro Cultural e Centro Esportivo do Lava-Pés - será o espaço com maior área e
equipamentos disponíveis para uso público, aproveitando-se o aterro que será executado
sobre os córregos. É uma área que será destinado a esporte, com quadra de Futebol, vôlei,
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polivalente e arquibancadas. As propriedades remanescentes receberão urr. tratamento
paisagísticos.

• Largo do Tombo - é a localização que corresponde ao ponto onde a queda dágua Tombo
da Fumaça pode ser observada atualmente. Será criado um espaço para convívio em frente
ao Centro Comunitário do Bairro da Saudade, cujos equipamentos previstos são bancos,
mesas de jogos e brinquedos infantis localizados sob um conjunto de árvores.

• Praça Cel. Manuel S. O Peixoto - será reformada e os equipamentos propostos serão
destinados ao lazer contemplativo, mantendo-se a arborização existente. Haverá a criação
de um canteiro central que servirá para organizar o fluxo de carros e estacionamento.

• Tratamento paisagístico - haverá esse tratamento em todas as ruas que compõem o sistema
viário, integrante deste projeto urbano.

Os estudos relacionam todo o mobiliário urbano e materiais empregados que serão
utilizados neste projeto, bem como descrevem as etapas de desenvolvimento, o monitoramento
dos espaços propostos, o cronograma, dentre outros.

Segundo o empreendedor, espera-se que as mudanças advindas com a usina e as
propostas para compensação das alterações associadas, representem uma melhoria de fato
nas alternativas para o desenvolvimento destas atividades.

Para tanto o empreendedor apresenta propostas, como:

• a construção de uma via próxima ao reservatório que poderá ser utilizada para caminhadas,
ciclismo e passeios;

• área destinada à prática de esportes, com um campo de futebol e quadras poliesportivas;

• um centro cultural, com espaços de uso múltiplo para uso pela comunidade;

• um anfiteatro para eventos, festividades, encontros, reuniões, dentre outras atividades;

• área livre para passeio e atividades de recreação; e.

• um pier na margem do reservatório, com atracadouro para barcos e áreas de passeio.

Portanto, acreditamos que o Projeto e Subprojeto apresentados deverão compensar as
perdas de recreação, lazer e turismo mencionados na LP.

4.4.2.2Subprojeto de estudo de irrigação e abastecimento de água a partir do reservatório

O subprojeto tem como objetivo estudar a possibilidade de implantar uma tomada
d'água no reservatório, através de uma adutora para irrigação de uma área vizinha à cidade de
Itapebi (parte alta) e o abastecimento público desta comunidade.

Para a irrigação foram consideradas duas alternativas:

-a primeira seria a captação dágua no reservatório na cota 110m;

-a segunda seria a captação d água diretamente no rio Jequitinhonha, a jusante do
reservatório, onde o nível da água encontra-se aproximadamente na cota 40m.

O abastecimento da água pode ser feito da mesma forma, com um pequeno acréscimo
na vazão de irrigação.

Das alternativas apresentadas optou-se pela segunda, por ser menos
viável tecnicamente e apresentar menos interferências que a primeira alternativa.
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Acondicionante da LP, que visa a implantação de adutora para o abastecimento d'água
e irrigação no platô de Itapebi deverá ser atendida, através deste Subprojeto. Cabe ressaltar
que são apresentados estudos detalhados quanto a essas questões.

4.4.3 Programa de Mobilização, Capacitação e Desmobilização de Mão-de obra

Este programa visa apresentaras premissas adotadas no planejamento, a mobilização e
desmobilização da mão-de-obra a ser empregada na usina durante as fases de implantação e
operação do empreendimento e, apresentar os princípios que nortearão o construtor no
processo de capacitação desta mão-de-obra, independente de sua procedência.

Os critérios para seleção de admissão de pessoas foram apresentados.

Haverá o transporte diário de pessoal para os contratados na região de influência direta
da obra (até 80 km) sem alojamento. Os contratados nas demais regiões necessitarão de
alojamento e terá licenças periódicas de visitas às famílias.

Existe um planejamento no que diz respeito à administração de pessoal com relação a
poder ou não mobilizar as famílias para a região da obra e sobre ajuda habitacional.

A desmobilização de recursos humanos visa reduzir os impactos resultantes da
desativação do canteiro de obras e será feita de forma ordenada e gradual estando previsto o
transporte do empregado de volta ao local de origem do recrutamento.

O Programa de Treinamento e Capacitação é bastante amplo e considera as fases de
execução, os conteúdos e o público-alvo, envolvendo assuntos diversos teóricas e práticas. O
programa em questão deverá atender aos objetivos propostos.

Quanto à condicionante da LP, relativa ao aproveitamento da mão-de-obra local e
legional, esta deverá ser atendida, através do programa em questão.

4.4.4 Projeto de Saúde Pública

O Projeto tem como objetivos:

• preservar e melhorar a saúde da população, através de ações de saúde curativa e
preventiva dos trabalhadores e da população da área diretamente afetada, como também de
ações que evitem o agravo das condições sanitárias da região;

• acompanhar as mudanças que possam ocorrer no quadro sanitário, em virtude das
alterações ambientais decorrentes da implantação da usina;

- promover ações e gestões institucionais com o objetivo de prestar assistência de saúde à
população afetada pelo empreendimento.

Tendo em vista que o aproveitamento hidrelétrico irá gerar cerca de 1.700 postos de
trabalho e que o novo contingente representará possibilidade de fortalecimento de processos
endêmicos, bem como de fatores de pressão sobre a infra-estrutura, o empreendedor
apresentou os seguintes procedimentos operativos:

• articulação institucional com os órgãos de saúde atuantes na região;

• elaboração de uma base de dados em saúde;

• ações de vigilância e monitoramento das condições de saúde;

• educação em saúde para os trabalhadores das obras; f\J\ Ifwu
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o monitoramento das condições de saúde nos canteiros, alojamentos e "rios demais
componentes da infra-estrutura associadas às obras.

Os procedimentos apresentados foram devidamente detalhados, destacando-se o apoio
à infra-estrutura de saúde, visando disponibilizar recursos para atendimento dos trabalhadores.
Além dos ambulatórios que serão construídos nos canteiros de obra, as empreiteiras deverão
estabelecer convênios com clínicas e hospitais da região, de modo a não sobrecairegar a infra-
estrutura local de saúde.

Dentre as ações de vigilância e monitoramento das condições de saúde, foi prevista a
identificação e espacialização dos locais mais propícios à formação e propagação de
criadouros de vetores. O documento indica a presença ocasional na bacia do Jequitinhonha, de
caramujos do gênero Biomphalaria, vetor da esquistossomose, sem entretanto, identificar a
espécie. Também indica a existência de "outras espécies de animais que podem causar danos
à saúde, quer seja por serem reservatórios de zoonoses, quer seja po; serem peçonhentos."

Entretanto, estas espécies não são identificadas, como solicitado na condicionante
2.1.7. Considerando que a maior probabilidade de contato do homem com estes animais se
dará principalmente no momento e logo após o desmatamento e enchimento do reservatório,
sugerimos que esta identificação seja cobrada novamente do empreendedor, condicionada a
um curto prazo, antes da execução destas ações.

Quanto ao Projeto, entendemos que devam haver ações especiais nestes momentos
críticos, voltadas para o pessoal envolvido nos desmatamentos e resgate de fauna, bem como
para a população lindeira ao futuro reservatório.

4.4.5 Projeto de Comunicação Social -

O projeto tem como objetivo a criação de um canal de comunicação contínua entre o
empreendedor e as comunidades afetadas pelo empreendimento, de modo a facilitar o
processo de integração da população às novas condições criadas pelo empreendimento.

Os procedimentos recomendados para este projeto são:

- utilizar a comunicação social para construir um relacionamento construtivo das empresas com
a comunidade afetada;

- manter a população informada, sempre com antecedência, quanto ao projeto e as atividades
necessárias à sua implantação,

- manter a população informada quanto a seus direitos de negociação:

- evitar criar expectativas que não podem ser atendidas;

- criar mecanismos de participação comunitária, tais como reuniões e seminários, em locais
acessíveis à comunidade;

- acolher as instâncias de representatividades indicadas pela própria comunidade;

- respeitar os costumes e práticas religiosas e sociais locais;

- estabelecer uma representação unitária para os processos de informação e negociação;

- criar e manter canais permanentes de comunicação com a comunidade, bem como de
acesso da comunidade às empresas.

Serão estabelecidos mecanismos de articulação com os órgãos públicos (prefeitura,
INCRA, EMBRAPA, IBAMA e suas superintendências regionais), os órgãos esteduais de

/IA<r
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controle ambiental, as igrejas e/ou movimentos religiosos; as organizações não governamentais
atuantes na área, bem como com a imprensa falada e escrita e a televisão.

Foram definidos os projetos, suas etapas de implementação, e as ações e estratégias
de cada um deles.

Desta maneira, o Projeto de Comunicação Social atende aos objetivos propostos e
deverá acontecer em todas as fases de implantação do empreendimento segundo suas
características específicas.

4.4.6 Subprojeto de Educação Ambiental -

Este subprojeto tem como objetivo motivar as equipes das empresas e empreiteiras a
dotar as especificações de construção adaptadas aos critérios ambientais, promover a difusão
das informações sobre os cuidados ambientais que as empresas estão adotando e, programar
reuniões com a comunidade visando obter a conscientização da população quanto aos
cuidados com o meio ambiente, bem como quanto às práticas adequadas à manutenção da
qualidade da água do reservatório, da manutenção da ictiofauna (peixe em cativeiro) e das
margens do reservatório.

São relacionados os eventos e temas dirigidos aos gerentes da obra, aos supervisores e
encarregados e a todos os operários.

Outros temas são abordados, como divulgação do programa e educação em saúde e
saneamento.

4.4.7 Projeto de Salvamento do Patrimônio Arqueológico pré-histórico e Histórico
Cultural

O Projeto em questão visa reconstituir o passado pré-histórico da área a ser afetada
pela implantação da UHE Itapebi, promovendo o registro e o salvamento de seu patrimônio.

Os procedimentos operacionais foram divididos em etapas: coleta e análise de dados;
prospeções estratificadas; levantamentos da área através de "survey"; acompanhamento do
desmatamento dos locais de difícil acesso e baixa visibilidade do solo; relatório e plano de
trabalho de salvamento; e salvamento de uma amostra representativa do patrimônio
arqueológico encontrado.

São apresentadas algumas fotos de ruínas de casas, muros, escadas, dentre outros.

O IPHAN encaminhou ao IBAMA Parecer sobre o Projeto em questão, onde comentou
da insuficiência de dados no Programa apresentado e comunicou que está consultando o
Departamento de Proteção do IPHAN para verificar se foi dada entrada do Projeto de Pesquisa
na forma determinada pelo artigo 5o da Portaria n°07/88.

Sendo assim, o Projeto em questão deverá ser aprovado pelo IPHAN, conforme Portaria
mencionada.

fi \-
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES
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Os estudos complementares e programas só não atenderam plenamente à
condicionante 2.1.7 da Licença Prévia n° 020/97, que trata da identificação das espécies da
fauna que sejam vetores e reservatórios de doenças endêmicas. Além disto, alguns programas
devem ser melhor detalhados e esclarecidos, com alguns ajustes na metodologia e um
aumento no esforço de amostragem dos monitoramentos propostos. Entretanto, considerando
o cronograma da obra e dos programas, entendemos que as complementações e ajustes que
se façam necessários podem ser solicitadas dentro dos prazos sugeridos abaixo, sem que haja
um prejuízo para o licenciamento ambiental.

Diante do exposto, concluímos que, tecnicamente, é poss.vel emitir a Licença de
Instalação para a UHE Itapebi. Contudo, os Programas Ambientais propostos devem sofrer
alguns ajustes no sentido de melhor mitigar e monitorar os impactos decorrentes da
implantação do empreendimento, conforme sugerido adiante.

5.1 Solicitações ao empreendedor

Considerando a necessidade de proceder a alguns ajustes aos Projetos apresentados,

sugerimos que os mesmos sejam solicitados ao empreendedor segundo os itens listados

abaixo.

1. Quanto ao Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água (atender no prazo
de trinta dias):

1.1. aumentar o número de pontos de amostragem a montante e a jusante do
reservatório, incluindo também os tributários do rio Jequitinhonha; e

1.2. estender o Projeto por toda a vida útil da Usina.

2. Quanto ao Projeto de Proteção das Margens e Recuperação de Áreas Degradadas (atender
no prazc de sessenta dias):

2.1. justificar a localização das unidades de manejo propostas no Sub-Projeto de
Recuperação Vegetativa das Margens do Reservatório.

2.2. detalhar o Programa de Fomento Florestal.

2.3. em todas as atividades que envolvam revegetação, contemplar as espécies ameaçadas
e protegidas por lei que existem, ou existiram na região, como o pau-brasil (Caesalpinia
echinata), o jacarandá-da-bahia (Dalbergia nigra), e a canela-sassafrás (Ocotea pretiosa).

2.4. indicar as áreas dos tributários que serão contempladas com a recomposição de matas
ciliares, estendendo também esta ação às margens do rio Jequitinhonha a jusante da
barragem até a Rodovia BR 101.

2.E. o monitoramento das áreas revegetadas e recuperadas deverá se estender por, no
mínimo, cinco anos, quando deverá ser reavaliada a necessidade de sua continuação.

2.6. Diferenciar os tratamentos a serem operacionalizados para cada tipo de degradação
existente, particularizando aquelas decorrentes da obra. U/i ]^l
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2.7. Incorporar ações de recuperação das áreas degradadas das áreas -dir
afetadas, tais como canteiro de obras, estradas de acesso, áreas de empréstimo e de
jazidas.

3 Quanto ao Projeto de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna (atender no prazo de
sessenta dias):

3.1. Propor uma medida de mitigação para os crustáceos migratórios, em especial para a
lagosta-de-água-doce (Macrobrachium cf. carcinus), manejada e consumida pela pooulação.

3.2. Contemplar os tributários e trechos do rio Jequitinhonha a montante do reservatório no
monitoramento da "fase reservatório" do Sub-Projeto de Monitoramento da Ictiofauna

3.3. Implantar as estações de monitoramento da ictiofauna no mesmo local daquelas do
monitoramento limnológico e de qualidade da água, de maneira a permitir uma correlação de
dados.

3.4. Estender o Sub-Projeto de Monitoramento da Ictiofauna por, no mínimo, três anos após
o enchimento do reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de sua
continuidade.

3.5. Apresentar justificativas técnicas que indiquem o papel da Estação de Piscicultura na
transposição de peixes pela barragem.

3.6. Apresentar um estudo de viabilidade gerencial e econômica da operação da Estação de
Piscicultura pela comunidade, demonstrando a auto-sustentabilidade da atividade, ao
término do terceiro ano de sua operação.

3.7. Avaliar a necessidade e apresentar proposta de resgate de peixes na fase de desvio do
rio (ensecadeiras) e após o fechamento da barragem.

4. Projeto de Monitoramento e Resgate da Fauna (atender em cento e vinte dias):

4.1. Selecionar as áreas que serão utilizadas na soltura dos animais resgatados e
translocados, indicando suas localizações e caracterizando-as, inclusive quanto sua
capacidade de receber animais excedentes.

4.2. Detalhar os procedimentos operacionais da translocaçao e monitoramento das seis
espécies selecionadas, previstas para a Fase 2 do resgate de fauna, bem como analisar os
riscos, os custos e os benefícios da operação.

4.3. Considerar como prioritárias nas ações de resgate aquelas espécies da fauna
ameaçadas e protegidas por lei.

4.4. Definir e indicar as áreas prioritárias para o resgate.

4.5. Definir os critérios utilizados para soltura ou aproveitamento científico da fauna
resgatada.

4.6. Apresentar a relação de instituições formalmente contatadas e a manifestação oficial
das mesmas acerca do interesse em receber material zoológico, incluindo especialmente,
aquelas do Estado da Bahia e de Minas Gerais.

4.7. Corrigir o cronograma, de maneira que as ações de resgate se estendam ao período de
enchimento do reservatório. \AaAiWK
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4.8. Definir as áreas e o número de trilhas a serem implantadas no Monitoramentoda-Fattna-
Terrestre e estender sua duração por, no mínimo, dois anos após o enchimento do
reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de sua continuidade.

5. Apresentar, no prazo de cento e vinte dias, proposta detalhada de projeto para resgate da
flora das áreas que serão desmatadas.

6. Quanto ao Programa de Saúde Pública (atender no prazo de noventa dias):

6.1. Identificar as espécies da fauna que sejam vetores e reservatórios de doenças
endêmicas.

6.2. Detalhar as ações de salvaguarda da população contra zoonoses e acidentes com
animais peçonhentos, principalmente durante e logo após os desmatamento e enchimento
do reservatório.

7. A viabilidade da continuidade das atividades agropecuárias nas áreas remanescentes,
quando da aquisição das terras pelo empreendedor, deverá ser definida com a participação dos
proprietários rurais envolvidos.

5.2 Quanto à emissão da Licença de Instalação

Caso o IBAMA decida pela emissão da Licença de Instalação, sugerimos que contenha
as condicionantes listadas abaixo. Os prazos sugeridos foram fundamentados no cronograma

dos projetos, na exiqüibilidade da exigência e no tempo de análise.

• Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, projeto de contenção e estabilização das
encostas que margeiam a cidade de Salto da Divisa até os limites da área rural. /

• Apresentar Plano Diretor do reservatório visando sistematizar a ocupação da área rural e
urbana.

• Implantar uma rede de piezômetros para o monitoramento das possíveis modificações no
sentido de fluxo das águas de subsuperfície.

• Implantar rede sismológica visando o conhecimento do comportamento das deformações
rúpteis.

• Adotar procedimentos referentes à implantação de drenagem superficial, proteção de
taludes de corte e de aterro contra processos erosivos nas estradas, acessos e áreas de
bota-fora.

• Apresentar Termo de Renúncia das áreas de mineração existentes na área de influência
direta do empreendimento junto ao Departamento Nacional de Pesquisa Mineral - DNPM.

• Apresentar as licenças ambientais das áreas de exploração das jazidas e materiais de
empréstimo expedida pelos órgãos estaduais de meio ambiente envolvidos, bem como o seu
cadastramento junto ao DNPM.

• D?.r continuidade à implantação do Projeto de Unidades de Conservação de acordo com as
orientações do IBAMA.

• O Projeto de Salvamento do Patrimônio Arqueológico pré-histórico e Histórico Cultural
deverá ser aprovado pelo IPHAN, conforme Portaria n° 07/88. tf\i\ \
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• Ajustar os Programas Ambientais propostos no PBA, de acordo com as orientações do-
IBAMA fornecidas na Informação Técnica n° 68/99-IBAMA/DCA/DEREL.

• Implantar os Programas Ambientais propostos no PBA apresentando ao IBAMA, à

FEAM/MG, e ao CRA/BA relatórios semestrais de sua implantação.

A consideração superior
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 68/99 - IBAMA/DCA/DEREL

Assunto:

Brasília-DF, 14 de setembro de 1999.

A presente Informação Técnica tem por objetivo apresentar os ajustes aos
Programas Ambientais propostos no Projeto Básico Ambiental - PBA referente à
UHE Itapebi, considerados necessários no sentido de melhor mitigar e
monitorar os impactos decorrentes da implantação do empreendimento.

1. Quanto ao Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água (atender no prazo
de trinta dias):

1.1. aumentar o número de pontos de amostragem a montante e a jusante do
reservatório, incluindo também os tributários do rio Jequitinhonha; e

1.2. estender o Projeto por toda a vida útil da Usina.

2. Quanto ao Projeto de Proteção das Margens e Recuperação de Áreas Degradadas (atender
no prazo de sessenta dias):

2.1. justificar a localização das unidades de manejo propostas no Sub-Projeto de
Recuperação Vegetativa das Margens do Reservatório.

2.2. detalhar o Programa de Fomento Florestal.

2.3. em todas as atividades que envolvam revegetação, contemplar as espécies ameaçadas
e protegidas por lei que existem, ou existiram na região, como o pau-brasil (Caesalpinia
echinata), o jacarandá-da-bahia (Dalbergia nigra), e a canela-sassafrás (Ocotea pretiosa).

2.4. indicar as áreas dos tributários que serão contempladas com a recomposição de matas
ciliares, estendendo também esta ação às margens do rio Jequitinhonha a jusante da
barragem até a Rodovia BR 101.

2.5. o monitoramento das áreas revegetadas e recuperadas deverá se estender por, no
mínimo, cinco anos, quando deverá ser reavaliada a necessidade de sua continuação.

2.6. Diferenciar os tratamentos a serem operacionalizados para cada tipo de degradação
existente, particularizando aquelas decorrentes da obra.

2.7. Incorporar ações de recuperação das áreas degradadas das áreas diretamente
afetadas, tais como canteiro de obras, estradas de acesso, áreas de empréstimo e de
jazidas.

3. Quanto ao Projeto de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna (atender no prazo de
sessenta dias):

3.1. Propor uma medida de mitigação para os crustáceos migratórios, em especial para a
lagosta-de-água-doce (Macrobrachium cf. carcinus), manejada e consumida pela população.
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3.2. Contemplar os tributários e trechos do rio Jequitinhonha a montante do reservatório no
monitoramento da "fase reservatório" do Sub-Projeto de Monitoramento da Ictiofauna

3.3. Implantar as estações de monitoramento da ictiofauna no mesmo local daquelas do
monitoramento limnológico e de qualidade da água, de maneira a permitir uma correlação de
dados.

3.4. Estender o Sub-Projeto de Monitoramento da Ictiofauna por, no mínimo, três anos após
o enchimento do reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de sua
continuidade.

3.5. Apresentar justificativas técnicas que indiquem o papel da Estação de Piscicultura na
transposição de peixes pela barragem.

3.6. Apresentar um estudo de viabilidade gerencial e econômica da operação da Estação de
Piscicultura pela comunidade, demonstrando a auto-sustentabilidade da atividade, ao
término do terceiro ano de sua operação.

3.7. Avaliar a necessidade e apresentar proposta de resgate de peixes na fase de desvio do
rio (ensecadeiras) e após o fechamento da barragem.

4. Projeto de Monitoramento e Resgate da Fauna (atender em cento e vinte dias):

4.1. Selecionar as áreas que serão utilizadas na soltura dos animais resgatados e
translocados, indicando suas localizações e caracterizando-as, inclusive quanto sua
capacidade de receber animais excedentes.

4.2. Detalhar os procedimentos operacionais da translocaçao e monitoramento das seis
espécies selecionadas, previstas para a Fase 2 do resgate de fauna, bem como analisar os
riscos, os custos e os benefícios da operação.

4.3. Considerar como prioritárias nas ações de resgate aquelas espécies da fauna
ameaçadas e protegidas por lei.

4.4. Definir e indicar as áreas prioritárias para o resgate.

4.5. Definir os critérios utilizados para soltura ou aproveitamento científico da fauna
resgatada.

4.6. Apresentar a relação de instituições formalmente contatadas e a manifestação oficial
das mesmas acerca do interesse em receber material zoológico, incluindo especialmente,
aquelas do Estado da Bahia e de Minas Gerais.

4.7. Corrigir o cronograma, ae maneira que as ações de resgate se estendam ao período de
enchimento do reservatório.

4.8. Definir as áreas e o número de trilhas a serem implantadas no Monitoramento da Fauna
Terrestre e estender sua duração por, no mínimo, dois anos após o enchimento do
reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de sua continuidade.

5. Apresentar, no prazo de cento e vinte dias, proposta detalhada de projeto para resgate da
flora das áreas que serão desmaiadas.

G:\DEREL99UNFORMACAOUTAPEBIDOC 2/3
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6. Quanto ao Programa de Saúde Pública (atender no prazo de noventa dias):

6.1. Identificar as espécies da fauna que sejam vetores e reservatórios de doenças
endêmicas.

6.2. Detalhar as ações de salvaguarda da população contra zoonoses e acidentes com
animais peçonhentos, principalmente durante e logo após os desmatamento e enchimento
do reservatório.

7. A viabilidade da continuidade das atividades agropecuárias nas áreas remanescentes,
quando da aquisição das terras pelo empreendedor, deverá ser definida com a participação dos
proprietários rurais envolvidos.
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W MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
3 E INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

PARECER N° 157/99 IBAMA/DCA/DEREL/DIAP

Do Técnico:

Para:

Frederico Araújo Ramos

Dione Angélica de Araújo Corte
Chefe de Divisão

Brasília-DF, 15 de setembro de 1999.

Empreendimento: Usina Hidrelétrica de Itapebi

Referência: Autorização de Supressão de Vegetação

Processo n°: 02001.000333/97-04

1. INTRODUÇÃO

O presente Parecer Técnico tem como objetivo subsidiar a decisão sobre a emissão da
Autorização de Supressão de Vegetação das obras da UHE Itapebi. Para tanto, foram tomados
como base os documentos encaminhados pelo empreendedor e os autos do Processo referente ao
licenciamento ambiental da UHE.

2. ANALISE E COMENTÁRIOS >i

Segundo a correspondência 20/DT, encaminhada pelo empreendedor ao IBAMA em
25/08/99, na fase inicial de implantação da UHE Itapebi haverá necessidade de supressão de 320,2
ha de vegetação para a intalação do canteiro de obras, da barragem e dos acessos, segvmdo os
quantitativos apresentados abaixo.

Preservação Permanente Não Preservação Permanente
(ha) (ha)

Vegetação nativa em estágio inical de 8,0 1,0
regeneração

Pasto sujo com árvores e arbustos 304,0 4,3
isolados

Pastagens cultivadas 0,5 2,4
Total 312,5 7,7

O Projeto de Limpeza da Bacia de Acumulação, que compõe o Projeto Básico Ambiental -
PBA do licenciamento da UHE Itapebi traz os resultados dos estudos da fitomassí. e detalhes dos
procedimentos operacionais de retirada da vegetação, e de aproveitamento da madeira. O único
ponto que questionamos e a proposta de queimar e enterrar as cinzas da vegetação residual não
aproveitada. Queimar este material, a princípio, não seria a melhor alternativa, pois além cie estar

4-
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contribuindo para o efeito estufa, ele poderia ter um uso mais nobre, como lenha para população
carente ou matéria orgânica para recuperação de áreas degradadas.

O PBA também prevê projetos e medidas de mitigação dos impactos ambientais advindos
dos desmatamentos contidos, principalmente no Projeto de Consolidação de Unidades de
Conservação, no Projeto de Monitoramento e Resgate da Fauna e no Projeto de Proteção das
Margens e Recuperação de Áreas Degradadas. Considerando que o empreendimento se localiza
nos domínios da Mata Atlântica, também foi recomendado, dentro do licenciamento ambiental,

através do Parecer Técnico N° 153 /99 IBAMA/DCA/DEREL/DIAP, o resgate da flora, de
maneira a aproveitar ao máximo o germoplasma que será perdido.

Ressaltamos ainda que o IBAMA/EUNÁPOLIS/BA, após vistoria, como demonstra o Of.
047/99 e o Laudo de Vistoria Técnica anexado, se posicionou favoravelmente à realização dos
trabalhos de implantação dos acessos.

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, concluímos que, tecnicamente, a documentação analisada é
satisfatória. Entretanto, cabe aqui ressaltar a Resolução CONAMA n° 240, de 16/04/98, que
determina ao IBAMA suspender as autorizações de desmatamento de florestas nativas no estado
da Bahia. Caso o IBAMA decida pela emissão da Autorização para Supressão de Vegetação,
sugerimos que sejam incorporadas ao corpo da Autorização, as seguintes condicionantes
específicas.

• executar rigorosamente as diretrizes para desmatamento racional e de recuperação das áreas
degradadas previstas no Projeto Básico Ambiental ^ PBA;

» fica terminantemente proibida a queima do material oriundo do desmatamento, bem como a
sua deposição nos corpos hídricos e drenagens naturais;

• o germoplasma vegetal deverá ser aproveitado ao máximo, de maneira que as sevnentes,
mudas e outros propágulos, inclusive de epífitas sejam coletados antes ou durante os
desmatamentos, para conservação ex situ ou utilização na recuperção de áreas degradadas.

• armazenar a camada orgânica do solo, que deverá ser acrescida ao material não lenhoso, para
a utilização nos trabalhos de recuperação das áreas degradadas;

• não poderá ser realizada a supressão de vegetação cujo domínio não tiver sido regularizado
pelo empreendedor.

• comunicar ao IBAMA o término da supressão,

A consideração superior
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL - DCA

FAX N" 061 - 316-1306

SAIN - Av. M - CEP70800-200 - BRASÍLIA/DF- FONE: 0613161292

DESTINATÁRIO: Afrânio Benjoino Gavião
Diretorda ItapebiGeração de Energia S.A.

N° DE FAX: (71) 370-5168 DATA: .30/09/99

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 02 N° DO DOCUMENTO:

Senhor Diretor,

Em atenção à solicitação de autorização de supressão de vegetação de
preservação permanente para implantação das obras da UHE Itapebi, solicitamos
apresentar a declaração de utilidade pública do empreendimento.

G:\DEREL99\FAX\ITAPEBM DOC

Atenciosamente,
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Interino
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFN°BC| l. /"" IBAMA^IRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Senhor Diretor,

Brasília-DF, f.:: de setembro de 1999.

-

Em continuidade ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi
^^am°S CÓpÍa d°S °fíCÍ0S n° 095/99/GAB/DID/IPHAN, de 7/06/99 e n°
162/99/GAB/DID/IPHAN, de 06/09/99 para conhecimento 'e atendimento as
recomendações neles expressas no que se refere ao "Projeto de Salvamento do
Patrimônio Arqueológico e Pré - Histórico e Histórico Cultural".

Esclarecemos que todos os contatos com o IPHAN, no âmbito do
licenciamento ambiental, deverão ser estabelecidos através do IBAMA.

fci£ •'•.-
s,'

Atenciosamente,

RodneyMtter Morga
Cheféldo DEREL

Interino

A Sua Senhoria o Senhor
Afrânio Benjoino Gavião
Diretor da Itapebi Geração de Energia S.A.
Av. Edgard Santos 300, BI. 1,Io andar - Narandiba
41.186-900-Salvador/BA

GADEREL99\0FICI0\1TAPEBI1.DOC
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Ofício n° 164/99/GAB/DID/IPHAN

RECEBI

U>l QC\ /BB

IBAMA.
Senhor Chefe,

Brasília, 14de setembro de 1999

Em atenção ao ofício n° 1299/99-IBAMA/DEREL de 03/09/99,
informamos que nossa manifestação foi enviada pelos ofícios n°s
095/99/GAB/DID e 162/997GAB/DID (cópia anexa).

Por oportuno, informo que todas as pendências do Projeto de
Salvamento do Patrimônio Arqueológico apontadas no ofício n°
162/99/GAB/DID foram sanadas, estando o projeto autorizado pela
Portaria 16/99. • •

Neste sentido encontra-se pendentes somente o item referente ao
Patrimônio Histórico e Cultural. Nossa manifestação é pela
complementação.

Atenciosamente,

Célia Corsino

Diretora do DID/IPHAN

Ao Ilustríssimo Senhor

Rodney Ritter Morgado
MD Chefe Interino do DEREL - IBAMA

SAIN - Av. L-4 Norte - Ed. Sede do IBAMA - s/n - Bloco C - Io

70.800 - 200 - Brasília, DF
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Ofício n° 095/99/GAB/DID/IPHAN

Brasília, 7 de junho de 1999

Senhora Coordenadora geral,

Em atenção à solicitação de V.S. de manifestação sobre os documentos Plano de Ação Ambiental
- UHE ITAPEBI - PAA e Auto-Avaliação para o Licenciamento Ambiental - ALA -
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi - Licença de Instalação - IBAMA, Março / 99
encaminhados por meio do ao ofício n° 683/99 - IBAMA/DIRPED/PALA de 05 de maio último,
temos a informar o que segue.

O PPA (Plano de Ação Ambiental) no item patrimônio históríco-cultural, apenas noticia, de
forma sumária e pouco objetiva que há poucos bens históricos na região, e que os que existem são
relevantes apenas para a população local. Não diz em que consiste este acervo local, qual o seu
caráter (arquitetônico, artístico, religioso), e nem explicita a sua relevância para a história dessas
populações. O item patrimônio arqueológico limita-se apenas a constatar a "inexistência de
informações suficientes para uma avaliação conclusiva" (p. 4/8). Ou seja.não há descrição de
qualquer bem histórico ou análise consistente e devidamente documentada sobre o conjunto de bens
existentes na região a ser impactados pelo empreendimento.

O que se reflete diretamente no escopo dos programas propostos. O Programa de Salvamento do
Patrimônio Arqueológico Pré-Histórico e Histórico Cultural (cf. pp. 5/59 e 61) prioriza um
objetivo "a avaliação do potencial arqueológico da região e o seu resgate", mas não adianta as
diretrizes que orientarão tanto a etapa de levantamento para avaliação do potencial arqueológico, o
monitoramento da implantação do empreendimento e o eventual resgate de sítios arqueológicos.

Ressalta, além disso, que deve ser "dispensada especial atenção ao patrimônio histórico" e destaca a
articulação que deverá ocorrer entre o programa em questão e o Programa de redimensionamento
e relocação da infra-estrutura (p. 78-79/82). A Ala UHE Itapebi chama a atenção também para o
caso da cidade de Salto da Divisa - MG, que será atingida pelo reservatório da represa. Nesse
sentido, o programa de salvamento tem como diretriz "ações dirigidas para a documentação da
memória da cidade, guardando-se os registros do período anterior "as interferências causadas pelo
empreendimento".

A Ilustríssima Senhora

Rosa Helena Zago Loes
MD Coordenadora-Geral

Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
SAIN - Av. L-4 Norte - Ed. Sede do IBAMA s/n° Bloco C
70.000 - Brasília, DF
FAX : (061) 316-1306
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cont. 2 - of. n° 095/99 - GAB/DID/IPI

O programa de relocação, entretanto, não discute nem especifica como será efetuado o
levantamento e a guarda dessa memória. O caso específico da cidade de Salto da Divisa - MG é
ressaltado como importante, mas não toca em questões fundamentais como por exemplo a forma
como a memória será documentada, preservada e colocada à disposição do público. Existem, nesse
sentido, várias alternativas de encaminhamento da questão, que já poderiam estar pelo menos
esboçadas na etapa do PBA.

Considerando o exposto, verifica-se que os citados programas no tocante ao patrimônio cultural são
insuficientes, precisando ser melhor detalhados e reapresentados ao IPHAN para avaliação.

Os levantamentos arqueológicos para fins de elaboração do diagnóstico, bem como o programa de
resgate dos sítios ameaçados de destruição serão realizados mediante autorização prévia do IPHAN,
atendendo ao disposto na Portaria n° 07/88.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Célia Maria Corsino

Diretora do DID

A Ilustríssima Senhora

Rosa Helena Zago Loes
MD Coordenadora-Geral

Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
SAIN - Av. L-4 Norte - Ed. Sede do IBAMA s/n° Bloco C
70.000 - Brasília, DF
FAX : (061) 316-1306

-

que se fizerem necessários,
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Ofício n° 162/99 GAB/DID/IPHAN

Brasília, 6 de setembro de 1999

Senhora Coordenadora Geral;

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 e Histórico 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 e solicitada 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 o empreendedor.

No aguardo de um pronunciamento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Célia Maria Corsino

Diretora

Departamento de Identificação 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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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO GP/N° SO& /99 - I
Brasília, 22 de setembro de 1999.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, faço referência à reunião
realizada nesta data, no gabinete do Senhor Ministro do Meio Ambiente,
ocasião em que, por solicitação do Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Deputado Tilden Santiago, foi
acordado indagar a essa empresa qual séria a eventual redução possível da cota
do reservatório da UHE de Itapebi, que permitiria o não afogamento total da
Cachoeira do Tombo da Fumaça, mas que ainda preservaria a viabilidade
técnica e econômica da usina.

Face à necessidade de rápido encaminhamento da questão, solicito
que sua resposta seja encaminhada a este Instituto com a maior brevidade
possível.

Atenciosamente,

f

r^tv\ h\& Me-^x- to {JTCMiuQJ
MARÍLIA MARRECO CERQUE1RA

Presidente do IBAMA U

H

A Sua Senhoria o Senhor

ANDRÉ AUGUSTO TEIXEIRA
Presidente da COELBA

\v. Edgard Santos, 300, Bloco B, 2o andar
41.186-900-Salvador-BA
fax: 71 3705168
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itapebi
GERAÇÃO DE ENERGIA S A

Salvador, 23 de setembro de 1999

llma.Sra.

MARÍLIA MARRECO CERQUEÍRA
M.D. Presidente do I0AMA

Senhora Presidente,

•

COELEA PSG
PAGE f

Em atenção asua consulta através do Ofício Na 506/99 de 22/09/99, temos a informar:

*£* esUX,° °n4/98 ANEEL qUe IÍC't0U ° AP^eitamento Hidroelétrico deitapeb. estabelece que as características do empreendimento auanto «os

ESSZSar-*capacidade d0 vert*douro e^*SS-S
do^SSíí22 fÍna afi° d'á9Ua' nâ0 tend0 Prati^mente nenhuma variação
rauMtório 9imna, 53íUa °PteraÇà0 P0rtant0- <»ua,W varia<*° d* ^ta do seu£22? P.acta d,retame"te •--na potência e energia a ser qerada e
consequentemente, na viabilidade econômica do empreendimento. '

íaPra^0a,ores^ da ^ imp,ica na -*• da ««* *
222ÍJ10 ®?tüd0.de viabi'idade que integra oEdital de Licitação 04/98-ANEEL nara
defina ^.femat?'aS ^ d%*° dô qU6daS' atendend0 aLerFede afn» 9074 'quedefine o Aproveitamento Ótimo" dos potenciais hidráulicos nos diversos rios
cS^St^T 9alfematÍVa C°m ltaP6b' baiX0' d- nao ubmergelnn 2 í d° Tomb° te fumaça, reduz apotência da us.na eaenerqia aser aeradapor ela aum terço, .mplicando no aumento do custo desta energia m*m£um
itLTaZ^L^55^0' a° daqUe,e ^ foi ^fiva^nrconsTderadopara a sua análise, o que inviabilizana o empreendimento

ANDRÉ AUGUSTQ^EWElRAtf *
Vice -Presidente da Coelba
Presidente de Itapèfci

\\ P4g»r Sj..i,>., ido -Nar»ndiba CKP4I.I1W 9Do Salvado! Uahis V íC71 )370-5367 Fax (0711 3705424
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

PARECER N° 164/99 IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL /DEREL/DIAP

Dos Técnicos;

Para:

Alarico A. C. Jácomo

Erani Bastos

Chefe Interino do DEREL

Empreendimento: Usina Hidrelétrica de Itapebi

COMENTÁRIOS

Brasília-DF, 22 de setembro de 1999.

O presente parecer técnico objetiva avaliar o empreendimento considerando os
benefícios a serem gerados frente às perdas ambientais que ocorrerão, sobretudo no que tange à
submersão dos tombos em Salto da Divisa. i• ;

É importante ressaltar que o Estudo de Impacto Ambiental, apesar de não ter
abordado a questão com a profundidade ideal, deixou claro que os trechos encaichoeirados seriam
parcialmente afetados, principalmente as últimas corredeiras. Assim sendo, aprofundando a
análise e correlacionando com as demais informações constantes no EIA, tais como a avaliação
relativa às cotas de inundação, a perda da atividade de extração manual de pedras e o remanso da
barragem, foi possível concluir que a área em questão - Cachoeira do Tombo da Fumaça - seria
totalmente submersa. Assim, a Licença Prévia n° 020/97, expedida por este Instituto em 18/11/97,
já assimilando esta realidade, contemplou condicionante específica, solicitando alternativas de
mitigação do impacto, o que foi apresentado pelo empreendedor no Projeto Básico Ambiental,
conforme os aspectos elencados a seguir:

1. Comprometimento com o planejamento e restruturação das áreas urbanas da cidade de Salto da
Divisa atingidas pelo reservatório, considerando o saneamento da área marginal da cidade
através de obras de drenagem do córrego Lava - Pés e do córrego situado entre as ruas Rio
Grande do Sul e Fernando Dias das Virgens, além da implantação de um sistema de
esgotamento sanitário composto de coletores de esgotos, interceptor, elevatória e lagoas de
estabilização. O Projeto Urbanístico considera, também, a relocação das vias de acesso,
definição dos usos público para lazer, manifestações culturais e de convívio.

»*.!? liW^
IO .



EM BRANCO

•



Proc. >, 3 3J\°l
Rubr. ... ^/U-

2. Quanto à área da cidade fora do perímetro do reservatório, o PBA prevê propostas para o
sistema viário, tratamento paisagístico, cultural, mobiliário urbano e saneamento (drenagem e
esgoto). O esgoto sanitário, que hoje é captado e lançado no rio sem nenhum tratamento, será
coletado até um interceptor, seguindo até a uma estação elevatória que conduzirá os esgotos à
lagoa de estabilização para que sejam tratados, antes do lançamento no rio Jequitinhonha, o
que constitui um grande ganho ambiental para a cidade e a região, compensando plenamente a
perda dos saltos.

3. O PBA também detalha o Programa de Usos do Reservatório que objetiva beneficiar alguns
pontos turísticos de Salto da Divisa, tais como:

- Praça do Mirante - que conterá uma edificação destinada a abrigar as instituições que
coordenarão as atividades dos pescadores e lavadeiras, bem como continuará a servir de ponto
avançado de observação do rio Jequitinhonha através de plataforma em níveis escalonados que
conduzirão a um atracadouro de barcos (píer).

- Centro Cultural e Centro Esportivo do Lava - Pés - será o espaço com maior área e
equipamentos disponíveis para uso público, aproveitando-se o aterro que será executado sobre
oscórregos. É uma área que será destinado a esporte, com quadra de futebol, vôlei, polivalente
e arquibancadas.

- Largo do Tombo - é a localização que corresponde ao ponto onde a queda d'água Tombo da
Fumaça pode ser observada atualmente. Será criado um espaço para convívio em frente ao
Centro Comunitário do Bairro da Saudade, cujos equipamentos previstos são bancos, mesas de
jogos e brinquedos infantis localizados sob um conjunto de árvores.

- Praça Cel. Manuel S. C. Peixoto - será reformada e os equipamentos propostos serão
destinados ao lazer contemplativo, mantendo-se a arborização existente. Haverá a criação de
um canteiro central que servirá para organizar o fluxo de carros e estacionamento.

- Tratamento paisagístico - haverá esse tratamento em todas as ruas que compõem o sistema
viário, integrante deste projeto urbano.

CONCLUSÃO

Portanto, pelo acima exposto e considerando, ainda, que a UHE de Itapebi
constitui-se numa opção altamente atrativa em função do seu baixo custo e localização estratégica
para a interligação do sistema (prevê-se que seu custo por KW atingirá o valor de 31,5 US$/Mwh,
bastante inferior aos valores médios de outras hidrelétricas - 40 a 60 US$/Mwh), conclui-se que as
mudanças advindas com a usina, sobretudo àquelas propostas para compensação das alterações
associadas, trarão melhorias consideráveis à população do baixo rio Jequitinhonha, que
atualmente vive em condições de pobreza.

Qtatu^AÍautlcio dstos

fcng.. Autônomo CREft 45.h14-DZR^.
Coawlto Técnica
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO GPN° 502 /98-I

Brasília-DF, -2ty de setembro de 1999

Senhor Secretário,

Incumbiu-me o Senhor Ministro de Meio Ambiente de encaminhar a
Vossa Excelência, cópia da resposta à consulta feita ao empreendedor da UHE
Itapebi, conforme entendimentos mantidos na reunião havida nas dependências
do MMA, em 22 de setembro próximo passado.

Atenciosamente,

Marília Marreco Cerqueira
Presidente

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Federal Tilden Santiago
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Av. Prudente de Morais 1671, 5o andar
30380 -000 - Belo Horizonte/MG

SAIN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C". 1o ANDAR -TEL: (061) 316-1290 -FAX: (061) 316-1306
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° SSO 199 - IBAMA/GP
Brasília, <ü^ de setembro de 1999.

V

Senhor Presidente,

Fazemos referência ao Ofício FEAM/DIENI/EXTER/N0 071/99, de 19
de maio de 1999, onde o Gerente da Divisão de Infra-estrutura de Energia e
Irrigação, dessa Fundação, comunica à então coordenadora do Programa de
Análise e Licenciamento Ambiental, deste Instituto, que haveria discrepâncias
entre o contido no EIA/RIMA da UHE Itapebi, que subsidiou a concessão da
Licença Prévia por este Ibama, e o projeto, particularmente no que tange ao
desaparecimento de trechos encachoeirados do rio Jequitinhonha, junto à cidade
de Salto da Divisa/MG, a montante da barragem. Em função disto, foi sugerida
por essa Fundação a reavaliação do processo de licenciamento prévio da Usina.

2. Entendemos que o EIA abordou a questão, informando que os trechos
encachoeirados seriam parcialmente afetados, com influência nas últimas
corredeiras. Aprofundando a análise, e correlacionando com as demais
informações constantes do EIA, como a avaliação relativa às cotas de inundação, a
perda da atividade de extração manual de pedras e o remanso da barragem, foi
possível concluir-se que a área em questão - Cachoeira do Tombo da Fumaça -
seria totalmente submersa. Informo a Vossa Senhoria que esta premissa, inclusive,

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/MG

FAX TRANSMITIDO EM

AS /g : Õ&H~
RESPONSÁVEL:
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norteou as discussões havidas na fase de LP, tanto em reuniõ*es7"^üãnto na
audiência pública - e que contaram com a presença de técnicos dessa FEAM -, a
tal ponto que a Licença Prévia n° 020/97, expedida por este Instituto em 18.11.97,
contemplou condicionante específica, solicitando alternativas de mitigação do
impacto da submersão dos tombos, o que foi apresentado pelo empreendedor no
Projeto Básico Ambiental.

3. O mesmo entendimento teve o órgão ambiental do estado da Bahia, o
Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM, ao manifestar-se sobre o
licenciamento, incluindo na sua Licença de Localização - LL (equivalente à LP)
condicionante que demqnstra a previsão do afogamento total dos saltos.

I
4. Face a estas circunstâncias, não encontramos justificativa técnica para a
revisão da Licença Prévia concedida, pois, conforme ventilado em reunião
ocorrida nesta Presidência, em 09 de setembro último, com a presença da FEAM e
do Ministério Público, a divergência dessa Fundação em relação ao processo de
licenciamento ambiental da UHE Itapebi estaria mais vinculada à forma do que
propriamente ao mérito técnico do afogamento dos saltos, se total ou parcial.

Atenciosamente,

Mflrttia Marreco Cerqueira
Presidente do IBAMA

e^ ^i •
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Belo Horizonte, 19 cfe hiato de 1 990.

<**tati» Sonnora,

aiatenção aoaflora do referência 676799 - IB/ iM/VDI
-mo próximo passado, através do qual, e !em o
'iwluçso 237/U7 do CONAMA. soiidta-pos eirame t
wneníada para instruir, no nível federal, o iproce
^luortda para o aproveitamento hidrelétrico de rta
"^rrnar da Insuficiência dc procedimento de co isulta, p
S Móprioe termos do oficio de encamínhame rto - in
•<* submetida.

^L 'o, nSo obstante 88 limitações de nosaol
a^Tuestao relevante e anterior a dlscussácTo

"talaçâo. temos a oterecer as seguintes argui

3kcenrJamento ambientai da UHET Itapebi se P
i*MA, com a concorrenoia doa Orgao* /*mbie
U Bflhw, culminando na concessão da
••wnbro de 1887

exame

da

pr>ces30

iertaís

Uce nça

1Licença Prévia assim concedida, teve suste ilação.
»*mb Gerais, a partir dc análise técnica
s^ecçao, a localização e as implicações .
Ceadas no correspondente Estudo de Impacto

_"**tarte. e considerando que. contraríarronte dos prdgnoBtiaou estabelecidos no
A/RIMA para o trecho denoininad j "CachoeirsJ do Tojnbo da Fumaça" ( paga 4/23

•.V30 do rHalóno --cópias anexas) haverá • afApamei ifrT desse patrimônio natural
na comp<ometimen«o absoluto de seus atrlbutúfe. e, a nd*. que esse 'afogamento"
ujere intactos de maior magnitude 9cbre a área ur >an» da cidade de Salto da
""«a. intervenções para as quais rrflo se verificaran. no âmbito do EIA/RIMA,
^va avatiaçao de Impactos c correspondente propôs içfló de medidas mhSgadoras
• compensatórias, fica prejudicada nossa anrfime a Mentor quanto A viabIWade
r-Oental da UHE Itapebi. impondo-se\ pois, i revii Ao do processo de Licença

ED/PALA. datado de 04 do
ifVÉncla ao disposto pela
(CO sobre a documentação
da Licença de Instalação

ifebi. vimos, em priíMíminar.
pbsto se verificar —consoante
n xjrriplet* a documentação a

pel* razfio exposta, e por se
»BO«a sosatada Licença de

e concJuafto:

no nível FederaJ. através do
dos Estados de Minas Gerais e
Pwvla por noca Instituto ern

no que toca ao Estada de
due sei desenvolveu admitindo a
ambientais do Projeto em apreço,
Ambier tal - EIA/RIMA.

l.«v .tMiuiü, un - v. ti" jv.vz.->-ihiu íialto da Divisa/MG Tcl: 033 -725-1322
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nípebi » na demonstração da viabilidade doanteric TOante e*po«k>, exibe
eu ureendlmsnto Ndrafétrico

Sem mais para omomento, arme*.

Atenciosamente

r "^ Queiroz daCosta

DEENERGIA EIfiRKJ

RJbelroj
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INISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA -

AX N* 061-226 4971

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

DESTINATÁRIO: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

N° DE FAX: (71) 370 5424 DATA: /09/99

N" DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N° DO DOCUMENTO^ ^99

A PortariaN° 37/98, de 05 de março de 1998, definiu os preços dos serviços fornecidos pelo
IBAMA, incluindo a cobrança dos custos operacionais referentes à análises e vistorias de projetos quando
do fornecimento de Licenças Ambientais, bem como de Autorizações que se fizerem necessárias.

Sendo assim, a Itapebi Geração de Energia S.A. deverá efetuar o pagamento referente à
Autorização de Supressão de Vegetação de preservação permanente e outras formas de vegetação
necessária às obras de implantação da UHE Itapebi, em uma área de 320,2 ha:

1. Para o pagamento, utilizar duas guias do Documento de Recolhimento de Receitas - DR:
uma referente à Autorização para Supressão de Vegetação emAPP (código 5035) e outra
para pagamento da Avaliação/Análise (código 5027), que deverão ser preenchidas da
seguinte forma:

AUTORIZAÇÃO -

- No item especificação, escrever:
Código 5035 - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, referente a
implantação da UHE Itapebi
- No item valor do documento, escrever: R$ 700,00

ANÁLISE

- No item especificação, escrever:
Código 5027 - Análises de documentos

-

- No item valor do documento, escrever: R$ 581,84

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

3. Logo após o pagamento, solicitamos a gentileza de enviar as cópias ao IBAMA dos
referidos DRs para este DEREL, para a liberação da Autorização.

Em anexo, segue cópia da planilha de cálculos.

Atenciosamente,

GlDIWStfAXCOeWMAFEDOC

/ ^5^W^
cy Rodney Ritter Morgado
' Chefe do DEREL

Interino

FAX TRANSMITIDO EM :

JM IQ°\ /Q°1 |
ÀS cx-1: ?Q h >|

RESPONSÁVEL: &

FAXW° o rrVArryÇ .
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Autorização e Avaliação/Análise Ambiental
EMPREENDIMENTO: UHE Itapebi

Valor da Análise =

Onde:

K

27,71

+

+

(A x B x C)

554,13

A = N° de Técnicos envolvidos na análise

B = N° de horas/homem necessárias para análise
C = Valor em Reais da hora/homem + OS

Hora/homem 50,00

OS = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem) 42,36
D = Despesas com viagem
E= N° de técnicos que viajaram
F = N° de viagens necessárias
K = Despesas Administrativas (5 % de [(A x B x C) + (D x E x F)])

Valor da Análise

Valor da Autorização de Supressão de Vegetação

Valor Total (Valor da Análise + Valor da Autorização)

+

+

(D x E x F)

0,00

1

6

92,36

27,71

581,84

700,00

1.281,84
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DAAMAZÔNIALEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N* (61)-316-1306
SAIN - Av.L4- CEP 70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: (61) 316 1290

DESTINATÁRIO: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A

N° DE FAX: (71) 370 5424 DATA7W.*/09/99

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 01 N° DO DOCUMENTOaW/99

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi, informamos
que a Portaria N° 37/98. de 05 de março de 1998, definiu os preços dos serviços fornecidos
pelo IBAMA, incluindo a cobrança dos custos operacionais referentes à licença, análise e
vistorias de projetos quando do fornecimento de Licença Ambiental, bem como, das
Autorizações que se fizerem necessárias.

Sendo assim, o empreendedor deverá efetuar o pagamento referente à Licença de
Instalação da UHE Itapebi, conforme as seguintes instruções:

1. Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento de Recolhimento de
Receitas - DR, uma referente ao pagamento da Licença e outra à Análise dos Documentos,
preenchendo com os códigos abaixo discriminados:

LICENÇA

No item especificação, escrever:
Código 5017 - Licença de Instalação da UHE Itapebi
No item valor do documento, escrever:
R$ 5.600,00

ANALISE

No item especificação, escrever:
Código 5027 - Análises de Documentos - Licença de Instalação da UHE Itapebi
No item valor do documento, escrever:
R$33.790,31

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

3. Logo após o pagamento, solicitamos a gentileza de enviar as cópias dos referdos DRs ao
Departamento de Licenciamento - DEREL, para liberação da Licença.

Em anexo, segue cópia da planilha de cálculos.

Atenciosamente,

GADlAP»F«.XCOB\IT\PliB1 DOC

<r l^ftei\erfo
"-Y/ RodneyRitter Morgado

Chefe do DEREL

Interino

FAX TRANSMITIDO EM :

JL\ /CA/q°l f
As ÚQ.;J2.H £

RESPONSÁVEL: *•
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Licença e Avaliação/Análise Ambiental
EMPREENDIMENTO: UHE ITAPEBI

Valor da Análise =

Onde:

K +

1.609,09 +

(A x B x C)

28.814,76

A = N° de Técnicos envolvidos na análise

B = N° de horas/homem necessárias para análise

C = Valor em Reais da hora/homem + OS

Hora/homem 52,00

OS = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem) 44,05
D = Despesas com viagem

E= N° de técnicos que viajaram
F = N° de viagens necessárias

K • Despesas Administrativas (5 % de [(A x B x C) + (D x E x F)])

Valor da Análise

Valor da Lie. de Instalação

Valor Total (Valor da Análise +Valor da Licença)

ITAPEBI.XLS

+

+

(D x E x F)

3.367,06

4

75

96,05

3.367,06

3,00

1,00

1.609,09

33.790,91

5.600,00

39.390,91
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,1 89/24/1297 14:21 3705424 ITAPEBI

itapebi
GERAÇÃO DE ENER6IA S A.

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX
N°019

PA'3E 01

DESTINATÁRIO/EMPRESA :
IBAMA \ 5

INTERESSADO i

Dr. Rodney Morgado

FAXN" t

061226-4971 24.09.99

>EvK£TENTE ;
Witemberg Pires Pedreiro

TEL.CONTATO t

71370-5367

TPfttt DE PAGINAS INCLUINDO ESTA; 03

COMENTÁRIOS t .-s.
Encaminhamos cópia pagamentos realizado pela Itapebi Geração de Energia S.A ., referente a licença da UHE
ITAPEBI.

Atenciosamente,

WITEMBERG PIRES PEDREIRA
JLtÇiAX>i4A ^

Av. lídgnr S.mui:. MM) - \'..r,«.<lil.,i Cf.MU86.9MI Salvada Bahia » (071» 370-6367 Fax (071) 370-5424



.

b mm



Locaiúb PsgamíAio "" ™

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

09/24/1997 14:21 3705424 itapebi page 02

$ Banco do Brasil 001-91 00199.57885 72950.359991 10020.086210 1 000
Vencimento:

Cedrniw """"""""" ' -

IBAMA • Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
XpnSS/ Côcijo Cadenla.

3BQ3-X / 333004-4
N*00 ÒoCl"7l».--lO Espòc-o Doe Acene

UWOOÜÍfKO Csnax*

18

Capte*

R$
Ooanuaade

llSIfuíCís

0*1* do rVcxea&arniiilo

24/09/1999

Valor -7
OO

nosbo nuflWO

29503599910020086-2

l=) Valor o* Co«ume.-.',o;

i-j Uesconic / Abatimento:

[-)Oulrss deQjçfléS.

I') tvUla/Moia-

I») Oulíos ócréscimoj.

1-) Vaiar Cotxaao.

W,QQ

Sacaco

Sacaoor Avalista;

Tffifê&f cy&istíyò m 0jé*c&t'4- s./j.
-^oo 00

cojjgoae Beug:

Localo» Pajam.inlo

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e doa Recursos Naturais Renováveis
Oito 0c DoCdmatilQ N6 do Ooçyrrtanlo Eopàcl* Ooc.

Uao 00 Baiico Canoira

18

Eapida

R$
Quarwoase

MVweOM

III
AulfiftliCàÇão fttúcèftict • Ficha da Compens jçio

Í0^06872081-2 IBAMA INST BRÁS HEI lã

$ Banco do Brasil 001-9] 00199.57885 72950.179993 10100.086213 9

M 24Ô9Í99S' 7M*M8C16389

Dsla do ProcesBomerno

24/09/1999

'a»or

000

Vencimento:

,: Zty.09.99
"Aflncia/ Cboljc Caderno:

3603-X / 333004-4

Nceac nünitífo

29501799910100086-9

(*) Valor ao Documento:
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l-IMuiia/Wor»:
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Banco do Brasil
ITAPEBI

001-9 00199.57885 72950.279991 10130.086217 1
PAGE 03

000Locai da Pasamenig

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ OVENCIMENTO
)' Ceoenie

VbfiCUTiântO:

IBAMA-Instituto Brasileiro do Melo Ambientee dov Recursos Naturais Renováveis
DaiaoopSoimaniQ

ZV-C9.99
Aganaa/ MdigõXedem»:"

3603-X/333004-4N* do Documento Etp«c* Doe.

Usodo Banco íCarteira

18
InsfucOea

Eipfiao

R$
Quantidade

AoelM Data do Procenaman|o

24/09/1999

Valor

33 y?or j/

Nono núm»ro;

29502799910130085-7
(") Valor doDocumento' ,_ _» " "

SOz-9- /Ia//)ase J% èoc^Asr^uros - Âccaj
i-l Deacoiiiw Abai.mor.to

!•) Outrasoedjçoes:
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Sacado
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(*•)Outros acréacimoa:

(-) Valor Cobrado:

MíMíl
Código da baixa:

Autenticação mecânica • Fichada Companaaçío

004.6 24091999 33./9ô,3iDCU3£J9

728*1-2 IBAMA 1HST URAS H£i líí

*Sg Banco do Brasil|ÒÕ1-9|"" 001 99.57885 '72950:279991" 10100 086213"í
locai de Pauemerao " ' -*————_—LOCal de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ OVENCIMENTO
coo

Vtí/icifnenio:

C«o*nitj

IBAMA -Instituto Brasileiro do Melo Ambiente edo. Recursos Naturais Renovável,
Dai» 0'j Documento N* ao Oocuoie/tio Espécie Doe.

m£MOQ99
"isir.cia / ESSSQS vedansa.

3603-X / 3330044
Aceita

USOdo üancç

Instruções

Carteira

18
Espéce

Ri
Quantidade

5üyj- 4a/4u$€ te èoc^uc-A/roz

DaiadoProc6a6an:ento
24/09/1999

Valor
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29502799910100086-3
I Valor oo Documento:

(TOftcSBB / Abatimento:
seüfi

(•) Outras deduções:

•) Multa: Mor»,

;*) Outros acréscimos:

=) Valo/ Cobrado:
Sacado / — „ 7%

Sacaoor Ataiista
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

• IBAMA-

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N°78 /99

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS • IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.° 6.938, de 31 de agosto de
1981, que dispõe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n.°
99.274, de 06de junho de 1990, RESOLVE:

expedir a presente Licença de Instalação à:

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

ENDEREÇO: Av. Edgard Santos, 300 - Bloco 1 - 1o andar
CEP: 41.186-900 CIDADE: Salvador UF: BA

TELEFONE: 71 370 5188 FAX: 71 370 5168
REGISTRO NO IBAMA: Prxesso IBAMA/MMA n° 02001.000333/97-04,

autorizando a implantação da Usina Hidrelétrica de Itapebi, localizada no rio Jequitinhonha,
atingindo parte dos municípios de Itapebi, Itagimirim e Itarantim, no estado da Bahia, e Salto da
Divisa, no estado de Minas Gerais.

Esta licença é válida pelo período de 2 (dois) anos, a partir desta data, observadas as
condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos constantes do
processo que, embora não transcritos, são partes integrantes desta licença.

Brasília-DF, £3 SET 1999

) £>w^ — ^ |6W6</0
Marília Marreco Cerqueira

Presidente do IBAMA



CONDICIONANTES DESTA LICENÇA DE INSTALAÇÃO • LI

1. Condições Gerais:

1.1 Esta Licença de Instalação deverá ser publicada conforme Resolução CONAMA N° 006/86
sendoque cópia das publicações deveráser encaminhada ao IBAMA.

1.2 Qualquer alteração nas especificações do projeto deveráser precedida de anuência do IBAMA.

1.3 Estedocumento não autoriza a operação do empreendimento.

1.4 O órgãoambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes
e as medidas de controle e adequação, suspenderou cancelaresta licença, caso ocorra:

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

licença;
• superveniência de graves riscos ambientaise de saúde.

1.5. As medidas de compensação ambiental previstas no Projeto Básico Ambiental referentes à
submersão dos tombos, poderãoser repactuadas, se foro caso.

2 Condições Específicas:

2.1. Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, projeto de contenção e estabilização das
encostas que margeiam a cidade de Salto da Divisa até os limites da área rural.

2.2. Apresentar Plano Diretor do reservatório visando sistematizar a ocupação da área rural e urbana.

2.3. Ampliar a rede de piezômetros para o monitoramento das possíveis modificações no sentido de
fluxo das águas de subsuperfície.

2.4. Implantar nas estradas de acessos e áreas de bota-fora, rede de drenagem superficial, bem
como, proteção de taludes de corte e de aterrocontra processos erosivos.

2.5. Apresentar Termo de Renúncia das áreas de mineração existentes na área de influência direta do
empreendimento juntoao Departamento Nacional de Pesquisa Mineral - DNPM.

2.6. Apresentar as licenças ambientais das áreas de exploração das jazidas e materiais de
empréstimo expedidas pelos órgãos estaduais de meio ambiente envolvidos, bem como o seu
cadastramento juntoao DNPM.

2.7. Dar continuidade à implantação do Projeto de Unidades de Conservação de acordo com as
orientações do IBAMA,

2.8. O Projeto de Salvamentodo Patrimônio Arqueológico pré-histórico e Histórico Cultural deverá ser
aprovado pelo IPHAN, conforme Portarian°07/88.

2.9. Ajustar os Programas Ambientais propostos no PBA, de acordo com as orientações do IBAMA
fornecidas na Informação Técnica n° 68/99-IBAMA/DCA/DEREL.

2.10. Implantar os Programas Ambientais propostos no PBA apresentando ao IBAMA, à FEAM/MG, e

ao CRA/BA relatórios semestrais de desenvolvimento.

íva^c/
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DAAMAZÔNIA LEGAL
NSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIRCOF
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO - DEREL

COORDENADORIA DEAVALIAÇÃO DEPROJETOS - DIAP

FAX N° 061 -226 4971
SAIN - Av. L4 - CEP 70800-200 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 316 1290

DESTINATÁRIO: Dr. Ubaldo Senna Filho

Eng° Civil - Crea 7.747/D

N° DO FAX: (71) 247-8815 DATA: 2ÉM 0/98
N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N° DO DOCUMENTO:

MENSAGEM/TEXTO

Prezado Senhor,

Em resposta a solicitação de encaminhamento de pedido de licença de
instalação de UHE Itapebi, solictamos que o pedido seja dirigido ao seguinte
endereço;

Avenida Edgard Santos, 300 Bloco A4 1o andar - Narandiba - Salvador
- Bahia - Fone.: (71) 370-5188.

Atenciosamente,

c:\celio\fax\faxmg.doc\25-10-99
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°0i •& ^ /99 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF,^ de setembro de 1999.

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando a Licença de Instalação n° 078/99, e a
Autorização de Supressão de Vegetação nü 17/99 que autoriza a implantação da
Usina Hidrelétrica de Itapebi.

Esclarecemos que o recebimento da mencionada Licença deverá ser
publicado conforme Resolução CONAMÁbÒ6/86.

Atenciosamente,

iria

Diretora

A Sua Senhoria o Senhor

André Augusto Teixeira
Itapebi Geração de Energia S.A.
Av. Edgar Santos, 300, Bloco B - 2o andar
41.186-900 - Salvador/BA

Giàela Damm Fornttini
Diretoria de Controle Ambiental

FAX TRANSMITIDO EM

§3jQ3jM
ÀS 10_:Ü£h

RESPONSÁVEL:

^VlWVQ-LU-^-
FAXN° 3TO"*"**

SAINAV.U NORTE-EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA SM, BLOCO "C-, VANDAR -CEP: 70800-200 -BRASlLIA/DF -(061) 316-1290 -FAX: (061) 316-1306
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°(H £ 4$ /99 -IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, è*) deSetembro de1999.

Prezado Senhor,

EStam°S encaminhando' Para conhecimento, a Licença de Instalação rt°
078/99, e a Autorização de Supressão de Vegetação n" 17/99 que autoriza a
implantação da Usina Hidrelétrica de Itapebi.

Atenciosamente,

Giselh Damm Forattini
Diretoria fieControle Ambiental

Diretora

A Sua Senhoria o Senhor
José Cláudio Junqueira Ribeiro
Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente/MG
Av. Prudente de Morais, 1671, 3o andar
30.380-000 - Belo Horizonte/MG

SAIN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S>N, BLOCO V, 1° ANDAR -CEP: 70600-200 -BRASÍLIA/DF -
(061)310-1290-FAX: (061) 316-1306
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«RUFO DF APOIO E DEFESA DOS MHErrOS HUMANOS -GADDH RUA
ALREODE OLIVEIRA, 123 - CTJ» 3W2S4W0-SALTO DA DIVISA/MC - 1LL

(0**33) 715 1273 OLl TELfAX (0**33) 725 1317

WOífl?

MOÇÃO

OGrupo de Apoio e Defesa do* Direitos Humanos-GADDK de Salto da
Divisa, Comissão dos Atingidos, Conselho de Desenvolvimento do Mdo
Ambiente-CODEMA, Movimento de Cultura Popular Saltense-MCPS t
Associações de Moradores, engajados no processo de acompanhamento
do projeto de construção da Hidrelétrica de Itapebi e atentos a
degradação que sofrerá omeio ambiente com oempreendiaieuto a ser e
efetivado, repudiam as atitudes do IBAMA Federal abaixo
relacionadas.

]- Concessão de LI ao empreendimento em desacordo com oEIA: página
5/30, onde afirma que as cachoeiras, Tombos da Fumaça, não seriam
afetadas

Hevação do numero dc famílias atingidas para cerca de lOfl (cem), em
coiilradicào com o EIA páâ, 5/20 e rima pág. 21, cujo o número de
residências afetadas seria de 50.

3- Mudança do limite do reservatório passando do Mirante para oPorto do
Itapoã em desacordo com o EIA página 5/30, cujo o limite seria
próximo ao mirante situado á Rua Clemente Martins; causando com tais
mudanças danos irreparáveis.

4- Desconhecimento do Ibama ao empreendunento que estava sendo
licenciado, em resposta ao CODEMA, conforme oficio 028/W datado
em 18/03/99.

5- As justificativas enviadas á FEAM, conforme oficio número 461, datado
em 27/08/9$, não condizentes com a iealiilade} partieJtlanneiHe o item
04 onde sé refere aReunião Pública realizada em 08/07/97, em Salto da
Divisa, afirmando que os presentes já conhecem o tato da perda total
dos Tombos, eo item 05 com relação a população rdiífitamenie atingida
tomo a afirmativa de que "algumas novas famílias construíram
residências em áreas sabendo de antemão Que haverá indenização
(relocação da população diretamente afetada)".

6- Aomissão de envio de documentação solicitada pelo Codema.

2
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7- judiamos também aatitude irresponsável do FllC pelo pnvatiwiçto
dos nossos Rios, entregando^ éexploração dc empreias estranhas
afetando nossa soberania.

8- aatitude dês», dewmana. anti-social. dqjraLe. enganosa
das «.««««dKloias das Htdrelancas, fem , Mulunaco.w.s

JUSTIFICATIVA
Agrande preocupação dc nossa sociedade épreservai o, ibauos do.

atmgidos edo meio ambiente na área do nosso munitípio Pon,ílt„. nâo ée
cáo «ia justo calarmos diante de tantas contradições t incoerênciaswta .encenada, acima Onoao Rooádio ctueSc j* SS£
* poto ahngHto i das ocgaiiMaçôes comunitárias de Salto da Divia

projeto do cmprcendimcnu. «sptíiat a, feia, eovia. tecoicos aara v^ficar c
«•a* de um «mple, gata expede documentos que awTuun
Meména Hrstônea oCultural dc um pm edegradam ameto mbZ C

AsAüiaiura

• r , —1 7~ -VJWI.J.'V'»'
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO N° 17/99

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei n° 7.735, de 22 de fevereiro de 1989: publicada no Diário Oficial da União em 23 de
fevereiro de 1989, pela Lei 4.771/65, que institui o Novo Código Florestal, modificado
pela Medida Provisória n° 1 885-40, de 26/08/99.

RESOLVE:

autorizar a Itapebi Geração de Energia S. A., sediada à Av. Edgard Santos, 300 - Bloco
A4 - 1o andar, Salvador/BA, CEP 41.188-900, a proceder à supressão de 312,5
hectares Qe vegetação de preservação permanente e 7,7 ha de outras formas de
vegetação, com a finalidade de implementação de acessos, das obras da barragem e do
canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Itapebi, no município de Itapebi/BA, conforme
consta no Processo IBAMA de n° 02001.000333/97-04 e conforme discriminação
abaixo.

Tipo de vegetação Área (ha)
Vegetação nativa em estágio inical de regeneração 8,0
Pasto sujo com árvores e arbustos isolados 304,0
Pastagens cultivadas 0,5
Outras formas de vegetação que não de preservação permanente 7,7
Total 320,2

Esta autorização é válida pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, a partir desta data, observadas as condições discriminadas no verso deste
documento e nos demais anexos constantes do processo que, embora não transcritos,
são partes integrantes deste licenciamento ambiental.

Brasília-DF, 33 SEJ |ggg

OMM/>

Marília Marreco Cerqueira
Presidente do IBAMA



CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO:

1. Condições Gerais

1.1. Atender o que preconiza a legislação ambiental, em especial a Lei 4.771/65, o
Novo Código Florestal, modificado pela Medida Provisória n° 1.885-40 de 26/08/99
e legislações estaduais.

1.2. O não cumprimento das condicionantes desta Autorização implicará em sua
revogação, bem como, na aplicação das sanções e penalidades previstas na
legislação ambiental vigente, sem prejuízo a outras sanções e penalidades
cabíveis.

1.3. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, as
medidas de controle e adequação, bem como, suspender ou cancelar esta
autorização, caso ocorra.

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

expedição da autorização;
• graves riscos ambientais e de saúde.

1.4. Comunicar ao IBAMA, o término da atividade de supressão de vegetação.

1.5. Fica terminantemente proibido:
• depositar o material oriundo do desmatamento nas drenagens naturais;
• queimar o material oriundo do desmatamento.

2. Condições Específicas

2.1. Executar rigorosamente as diretrizes para desmatamento racional e de
recuperação das áreas degradadas previstas no Projeto Básico Ambiental - PBA.

2.2. O germoplasma vegetal deverá ser aproveitado ao máximo, de maneira que as
sementes, mudas e outros propágulos, inclusive de epífitas sejam coletados antes
ou durante os desmatamentos, para fins de conservação ex situ ou de utilização
na recuperação de áreas degradadas.

2.3. Armazenar a camada orgânica do solo, que deverá ser acrescida ao material não
lenhoso, para a utilização nos trabalhos de recuperação das áreas degradadas.

2.4. Não poderá ser realizada a supressão de vegetação em área cujo domínio não
tiver sido regularizado pelo empreendedor.

rvA W^y



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE I

NATURAIS RENOVÁVEIS

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 68/99 - IBAMA/DCA/DEREL

Assunto:

Brasília-DF, 14 de setembro de 1999.

A presente Informação Técnica tem por objetivo apresentar os ajustes aos
Programas Ambientais propostos no Projeto Básico Ambiental - PBA referente à
UHE Itapebi, considerados necessários no sentido de melhor mitigar e monitorar
os impactos decorrentes da implantação do empreendimento.

1. Quanto ao Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água (atender no prazo
de trinta dias):

1.1. aumentar o número de pontos de amostragem a montante e a jusante do reservatório,
incluindo também os tributários do rio Jequitinhonha; e

1.2. estender o Projeto por toda a vida útil da Usina.
r

2. Quanto ao Projeto de Proteção das Margens e Recuperação de Áreas Degradadas (atender
no prazo de sessenta dias):

2.1. justificar a localização das unidades de manejo propostas no Sub-Projeto de
Recuperação Vegetativa das Margens do Reservatório.

2.2. detalhar o Programa de Fomento Florestal.

2.3. em todas as atividades que envolvam revegetação, contemplar as espécies ameaçadas
e protegidas por lei que existem, ou existiram na região, como o pau-brasil (Caesalpinia
echinata), o jacarandá-da-bahia (Dalbergia nigra), e a canela-sassafrás (Ocotea pretíosa).

2.4. indicar as áreas dos tributários que serão contempladas com a recomposição de matas
ciliares, estendendo também esta ação às margens do rio Jequitinhonha a jusante da
barragem até a Rodovia BR 101.

2.5. o monitoramento das áreas revegetadas e recuperadas deverá se estender por, no
mínimo, cinco anos, quando deverá ser reavaliada a necessidade de sua continuação.

2.6. Diferenciar os tratamentos a serem operacionalizados para cada tipo de degradação
existente, particularizando aquelas decorrentes da obra.

2.7. Incorporar ações de recuperação das áreas degradadas das áreas diretamente afetadas,
tais como canteiro de obras, estradas de acesso, áreas de empréstimo e de jazidas.

3. Quanto ao Projeto de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna (atender no prazo de
sessenta dias):

3.1. Propor uma medida de mitigação para os crustáceos migratórios, em especial para a
lagosta-de-água-doce (Macrobrachium cf. carcinus), manejada e consumida pela população.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

3.2. Contemplar os tributários e trechos do rio Jequitinhonha a montante do reservatório no
monitoramento da "fase reservatório" do Sub-Projeto de Monitoramento da Ictiofauna

3.3. Implantar as estações de monitoramento da ictiofauna no mesmo local daquelas do
monitoramento limnológico e de qualidade da água, de maneira a permitir uma correlação de
dados.

3.4. Estender o Sub-Projeto de Monitoramento da Ictiofauna por, no mínimo, três anos após o
enchimento do reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de sua
continuidade.

3.5. Apresentar justificativas técnicas que indiquem o papel da Estação de Piscicultura na
transposição de peixes pela barragem.

3.6. Apresentar um estudo de viabilidade gerencial e econômica da operação da Estação de
Piscicultura pela comunidade, demonstrando a auto-sustentabilidade da atividade, ao término
do terceiro ano de sua operação.

3.7. Avaliar a necessidade e apresentar proposta de resgate de peixes na fase de desvio do
rio (ensecadeiras) e após o fechamento da barragem.

4. Projeto de Monitoramento e Resgate da Fauna (atender em cento e vinte dias):

4.1. Selecionar as áreas que serão utilizadas na soltura dos animais resgatados e
translocados, indicando suas localizações e caracterizando-as, inclusive quanto sua
capacidade de receber animais excedentes.

4.2. Detalhar os procedimentos operacionais da translocaçao e monitoramento das seis
espécies selecionadas, previstas para a Fase 2 do resgate de fauna, bem como analisar os
riscos, os custos e os benefícios da operação.

4.3. Considerar como prioritárias nas ações de resgate aquelas espécies da fauna
ameaçadas e protegidas por lei.

4.4. Definir e indicar as áreas prioritárias para o resgate.

4.5. Definir os critérios utilizados para soltura ou aproveitamento científico da fauna
resgatada.

4.6. Apresentar a relação de instituições formalmente contatadas e a manifestação oficial das
mesmas acerca do interesse em receber material zoológico, incluindo especialmente, aquelas
do Estado da Bahia e de Minas Gerais.

4.7. Corrigiro cronograma, de maneira que as ações de resgate se estendam ao período de
enchimento do reservatório.

4.8. Definir as áreas e o número de trilhas a serem implantadas no Monitoramento da Fauna
Terrestre e estender sua duração por, no mínimo, dois anos após o enchimento do
reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de sua continuidade.

5. Apresentar, no prazo de cento e vinte dias, proposta detalhada de projeto para resgate da
flora das áreas que serão desmaiadas.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E: DOS RECURS
NATURAIS RENOVÁVEIS

6. Quanto ao Programa de Saúde Pública (atender no prazo de noventa dias):

6.1. Identificar as espécies da fauna que sejam vetores e reservatórios de doenças
endêmicas.

6.2. Detalhar as ações de salvaguarda da população contra zoonoses e acidentes com
animais peçonhentos, principalmente durante e logo após os desmatamento e enchimento do
reservatório.

7. A viabilidade da continuidade das atividades agropecuárias nas áreas remanescentes,
quando da aquisição das terras pelo empreendedor, deverá ser definida com a participação dos
proprietários rurais envolvidos.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°0 i .âU /99 -JBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF,--^ de setembro de 1999.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a Licença de Instalação rt° 078/99 e a
Automação de Supressão de Vegetação h> 17/99 que autoriza a implantação da
Usma Hidrelétrica de Itapebi.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor
Fausto Antônio de Azevedo
Diretor Geral do Centro de Recursos Ambientais
Rua São Francisco,01, Mont Serrat
40.425-060-Salvador/BA

-U1/UJ
Gtseua Damm Forattini

Diretoria'de Controle Ambiental
Diretora

S*N AV. UNORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO V. 1« ANDAR•CEP 70800-200•BRASlUA/DF -(¥,) 3,6,290•FAX: ,06,) 316-1306
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRODO MEIO AMBIENTEE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL - DCA

FAX N° 061-316-1306

SAIN - Av. U - CEP 70800-200 - BRASÍLIA/DF- FONE: 0613161292

DESTINATÁRIO: Afrânio Benjoino Gavião
Diretor da Itapebi Geração de Energia S.A.

N° DE FAX: (71) 370-5168 DATA: Jyj /09/99

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 02 N° DO DOCUMENTO:

MENSAGEM/ \BXTí

Senhor Diretor,

Em complementação ao Of. n° 1342/99 • IBAMA/DIRETORIA DE
CONTROLE AMBIENTAL/DEREL, de 17/09/99 encaminhamos, para
conhecimento e providências, cópia do ofício n° 164/99/GAB/DID/IPHAN.

Atenciosamente,

Derlei Lopes Rosado
Divisão de Avaliação de Projetos

Chefe

G:\DIAP99iF AXv'TAPEBI2 DOC

FAX TRANSMITIDO EM

As \M \<=>Q H
RESPONSÁVEL:

FAX N° 3 3-0.•£-!£>?
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Instituto do

Patrimônio
Histórico i
Artístico
Nacional

>l1'AKIAMt:NTO PI. iDINliriCACÃO 1 DlH.UMl M M, \i I

SUN Quaitfj U2 - Eü, Caiirjl Urasilia
7O.040-904 - llrjsílu - DF -Tefc(Q6l) 414.6137

Im\: (("»!) 4U.<)t.M c lloilU'lut;c' www.iphaii.gov.br

Ofício n° 164/99/GAB/DID/IPHAN

RECEBI

1b I o^ /QQ

oiiÁWA/DlRCO»'

©ata: f&/ítf/9?.

Brasília, 14 de setembro de 1999

•

•

IBAMA'
Senhor Chefe,

Em atenção ao ofício n° 1299/99-IBAMA/DEREL de 03/09/99,
informamos que nossa manifestação foi enviada pelos ofícios n°s
095/99/GAB/DID e 162/997GAB/DID (cópia anexa).

Por oportuno, informo que todas as pendências do Projeto de
Salvamento do Patrimônio Arqueológico apontadas no ofício n°
162/99/GAB/DID foram sanadas, estando o projeto autorizado pela
Portaria 16/99.

••

Neste sentido encontra-se pendentes somente o item referente ao
Patrimônio Histórico e Cultural. Nossa manifestação é pela
complementação.

Atenciosamente,

Célia Corsino

Diretora do DID/IPHAN

Ao Ilustríssimo Senhor

Rodney Ritter Morgado
MD Chefe Interino do DEREL - IBAMA

SAIN - Av. L-4 Norte - Ed. Sede do IBAMA - s/n - Bloco C - Io

70.800 - 200 - Brasília, DF
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e daAmazônia Legal - MMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Ren
Sistema dc Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

N° Documento

N° Original:

Interessado :

Data :

Assunto :

De : GABIN

^^,ira: DIRCOF

Data de Andamento:

Observação:

Projeto IBAMA-FIA/USP

DOCUMENTO

10100.004488/99

1.761/99

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

13/09/99

- IBAMA

JAMA/DIRC6

*\MXMJ(fl}Vl •

ENCAMINHA EM ANEXO, CÓPIA DE REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, FORMULADO COM BASE EM SOLICITAÇÃO DA
DEPUTADA MARIA JOSÉ HAUEISEN.

ANDAMENTO

13/09/99 11:00:00

PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS. C/C - ASPAR.

\BAMA.

.,.,

,u~&—

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

CU^ora GoUarros ^ueao 9te*iro
Ch*i'j do Gabinete

Confirmo o recebimento tio documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

Página :1
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Of. 1.761/99/SGM

Ilustríssima Senhora:

MMA- IBAMA

Documento

10100.004488/99-38
GABIN

Da\a:£±/Q3J22-Prazo:.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

/ /

Belo Horizonte, 8 de setembro de 1999.

Dirijo-me a V. Sa. para encaminhar-lhe cópia de requerimento da

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, formulado com base em solicitação da

Deputada Maria José Haueisen, aprovado por esta Assembléia em reunião realizada no dia

25 de agosto último.

Na oportunidade, solicito-lhe a gentileza de mencionar, na resposta que

V. Sa. encaminhar a esta Casa, o número deste ofício.

Anexo: 1

Uma. Sra.

Dra. Marília Marreco Cerqueira

Presidente do IBAMA

BRASÍLIA-DF

Atenciosamente,

1"-Secretário

Mctt.oi.oi»*
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Belo Horizonte, 30 de agosto

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em nome da Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais, atendendo a requerimento aprovado, de autoria da

Deputada Maria José Haueisen, em reunião do dia 25 de agosto último,

solicito a V. Exa. o empenho desta Casa junto ao Governador do Estado,

aos Deputados Federais e Senadores por Minas Gerais e outras autoridades

ligadas à questão ambiental, no sentido de se promover a revisão do

processo de licenciamento ambiental do aproveitamento hidrelétrico de

Itapebi junto ao IBAMA.

Na oportunidade, apresento-lhe protestos de

estima e consideração.

Deputado Cabo Morais
Presidente

Exmo. Sr.

Deputado Anderson Adauto

DD Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
NESTA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

MEMO N° Oi 37V /99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, 30 de setembro de 1999.

Representação do IBAMA no estado da Bahia

Estamos encaminhando, para conhecimento, a Licença de Instalação n°
078/99, e a Autorização de Supressão de Vegetação n° 17/99 que autoriza a
implantação da Usina Hidrelétrica de Itapebi.

Atenciosamente,

Giselaj Damm Forattini
Diretoria de Controle Ambiental

Diretora

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO 'C\ 1* ANDAR - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF -(061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306



-

EM BRANCO



ímat
MMA

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

MEMO N°Oi- 3*1Õ. /99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, ?£> de setembro de 1999.

A: Representação do IBAMA no estado de Minas Gerais

Estamos encaminhando, para conhecimento, a Licença de Instalação n°
078/99, e a Autorização de Supressão de Vegetação n° 17/99 que autoriza a
implantação da Usina Hidrelétrica de Itapebi.

Atenciosamente,

Gisdla Datnm Forattini
Diretoria de Controle Ambiental

' Diretora

SAIN AV. UNORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA SM. BLOCO "C\ 1* ANDAR -CEP: 70800-200 -BRASÍLIA/DF -(061) 316-1290 -FAX: (061) 316-1306
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°í?y. ££3./99- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, #) desetembro de1999.

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando, para conhecimento, a Licença de Instalação n°
078/99, e a Autorização de Supressão de Vegetação n° 17/99 que autoriza a
implantação da Usina Hidrelétrica de Itapebi.

Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor

Joaquim Abagaro de Oliveira
Prefeitura Municipal de Salto da Divisa
Rua Tereza Cristina, 44 - Centro

39.925-000 - Salto da Divisa/MG

Gisela Datntn Forattini

Diretoria/de Controle Ambiental
Diretora

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N. BLOCO X-, T ANDAR -CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF - (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INFORMAÇÃO n° 171/99-DIFAS
PROCESSO n° 2001.003005/99-03, de 13/07/99

Proç. U.«....

Fl*. v.k
ftkit).

Brasília, 14 de setembro de 1999.

Senhor Coordenador da DIFAS,

trata o presente processo do Projeto Monitoramento de
Fauna (Projeto de Monitoramento e Resgate de Fauna), do Programa Básico Ambiental -
PBA da Usina Hidrelétrica Itapebi - UHE Itapebi, localizada no Baixo Curso do no
Jequitinhonha, em áreas dos municípios de Itapebi, Itarantim, Itagimirim e Salto da
Divisa, dos estados de Minas Gerais e Bahia.

Primeiramente, solicitamos que o DEREL/DIRCOF seja oficiado no sentido de que,
quando encaminharem Programas de Fauna/Projetos de Resgate de Fauna de
empreendimentos objeto de licenciamento ambiental federal, façam acompanhar tais
documentos cópia da caracterização do empreendimento e da caracterização amb.ental,
mapas de vegetação com localização do empreendimento e suas áreas de influencia, de
forma a garantir a disponibilidade da informação mínima necessária a analise a ser
conduzida por esta Coordenadoria.

Em relação aos autos, temos a informar, conforme se depreende do Projeto apresentado,
e discussão com biólogo da DIAP/DEREUDIRCOF, que trata-se de documento geral que
com pequenas modificações poderia ser utilizado em qualquer empreendimento dessa
natureza Todavia, carece da inclusão de programa de monitoramento que inclua as
fases pré-, durante e pós-implantação do canteiro de obras. No mínimo justificar a nao
necessidade.

Os projetos acima referidos deveriam abranger em seu planejamento, no mínimo:
Projeto de Monitoramento
• Definição de áreas (incluindo aquelas de

soltura) e espécies a serem monitoradas,
com base no inventário realizado

• Dimensionamento da estrutura
necessária, incluindo aquela de apoio a
pesquisadores de instituições de ensino
e pesquisa interessados em participar
das atividades.

Realização de levantamentos
sistemáticos em todas as áreas
selecionadas na área de influência e na
bacia de inundação, antes do
desmatamento (referência básica para o
monitoramento);
monitoramento nas áreas selecionadas,
ao longo do período de desmatamento e
de enchimento do reservatório;
realização do monitoramento de grupos

Projeto de Resgate
• Definição de áreas de soltura, com base

no inventário realizado.
» Dimensionamento da estrutura física

(edificações, material e equipamentos -
veículos, embarcações, gps, informática)
e de pessoal necessária para o resgate,
em duas fases: quando do desmatamento
e quando do enchimento do reservatório,
incluindo:

=> definição da composição das equipes de
resgate em cada fase, incluindo
profissional qualificado;

=> definição do número de equipes, e
estrutura necessária (incluindo aquela de
apoio), com base nos dados dos
levantamentos atualizados pelo
monitoramento, na velocidade do
desmatamento, no regime de enchimento
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do reservatório e nos acessos existentes;
identificação de instituições de ensino e
pesquisa interessadas em receber
material zoológico, anexando documento
comprobatório;

de fauna e de áreas selecionadas
(incluindo áreas de soltura) ao longo de,
no mínimo, dois anos ou até que as
populações tenham se estabilizado;
identificação das instituições de ensino e
pesquisa interessadas em participar dos
trabalhos relativos ao monitoramento,
anexando documento comprobatório;

Observações:

Deverão, ainda, ser apresentados:

1. Bases conceituais das afirmações contidas na justificativa, tais como:
a resqate objetiva redução da mortandade de animais;
b á que não há como absorver todos os animais resgatados e que a soltura gera
stress ambiental, qual a alternativa para, no mínimo, não desperdiçar mformaçao

2 Prdetod'as estruturas identificadas - base de apoio, centro de triagem -que poderão
pefer utilização alternativa após ofinal dos trabalhos de ™&*°™™^m™% J
sua desmobilização. Deverá ser apresentado, no mínimo, croqui/planta baixa do
Centro de Triagem, sua localização e vias de acesso.

3 Descrição da estrutura física e de pessoal, necessária, quando da etapa dedesSamento tncluindo acompanhamento de prof.ssional qualificado, em condições
àl7el\n^s ações aserem desenvolvidas quando do encontro de animais, eque será
oresponsável técnico das informações contidas nos registros de campa

4 Demonstrativo da inclusão de profissional qualificado nas equipes de resgate.
5 taSSZ no Programa de Educação Ambiental, caso já nao exista a previsão de

raba!ho junto àpopulação acerca dos esclarecimentos sobre aatividade de resgate
as lfm.tações a serem interpostas para a população (caça, apanha etc), riscos de
aHriPnt^s ícom ofídios aranhas, escorpiões etc.) etc.

6SS^do procedimento relativo ao destino e processamento de arama»
7lSfcaSdme0rtregistro dos dados, desde oresgate em s, (equipes dos barcos)
5?»>ceZ de triagem esoltura ou destinação para instituição de ensino e
oesquisa -eventualmente utilizando sistema informatizado

8 Decla ação de que antes do início do desmatamento deverão estar concluídas.
a defNclo das áreas de soltura ea primeira etapa de levantamentos de fauna nas
Lsmas^arfservTde base para omonitoramento. As áreas de soltura deverão ser
SdasPanTes do^início das 'campanhas de monitoramento, uma vez que os estudos
desenvolvidos indicarão a viabilidade de soltura de animais nas mesmas;
bmonitoramento de fauna nas áreas ^^<^S^L bacia dmonitoramento iniciado anteriormente ao desmatamento, dentro e fora da bacia ae
acumu açãosem á de base para odimensionamento do esforço e da estrutura de
isqato tanío na fase do desmatamento, quanto no enchimento do reservatóriocdetição ejustificativa, de espécies/grupos de fauna eáreas se.econadas para
mnnitnrampnto incluindo bio-indicadores;d.3S do esforço de campo, condizente com aárea de influenca eos grupos a

9Sole^Sfoições formalmente contatadas eamanifestação oficial das mesmas
SrS doInteréssl em receber material zoológico (declarando compromisso em sua
mínuterição e/ou em participar do resgate ou moriitoramerito, mclumdo,
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especialmente, aquelas dos estados de Minas Gerais e Bahia,
coleções regionais.

10. A manutenção de vegetação no reservatório deverá ser avaliada também com base
em modelagem matemática que anteveja as implicações de tal iniciativa sobre a
qualidade da água do futuro reservatório.

11. Apresentar cronograma adequado e com o nível de detalhamento adequado.

Acrescente-se que a exigência do adequado monitoramento em todas as fases,
incluindo-se aquela relativa à implantação do canteiro de obras e vias de acesso, se
baseia no fato de que as informações a serem geradas serão de crucial importância para
a empresa, o próprio setor elétrico e, especialmente, para a o órgão ambiental, na
tomada de decisão acerca de metodologias de resgate, na decisão sobre a implantação
de empreendimentos de geração hidráulica em bacias hidrográficas, além da definição de
zonas de exclusão para implantação de tais empreendimentos. Localmente, tais
informações são, ainda, básicas para avaliação da dinâmica das populações,
especialmente nas áreas de soltura, e, conseqüentemente, constatar o nível de
viabilidade ambiental do empreendimento. Poder-se-ia, ao final emitir um certificado
reconhecendo tal conclusão.

Em face do exposto, sugerimos que tal manifestação seja encaminhada à
DIAP/DEREL/DIRCOF, assim como que se faça informar ao interessado que toda a
atividade de coleta e transporte de fauna silvestre necessita ser prévia e devidamente
autorizada por esse IBAMA, conforme estabelecido na Lei n° 5197 - de proteção à fauna -
e Portaria IBAMA n° 332/90.

y - .i

. yorma a estabelecer

Sendo o que tínhamos a informar, s.m.j., tal submetemos à consideração de Vossa
Senhoria.

cr^r y^**.

-^v<3-y

Alberto Co^ta de Pàpla
Pesquisador em CiênciasJixatás e da Natureza

IBAMA/DIREe/DEVIS/DIFAS

cr
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«AMA- Mtau, Brasil£ir0 do Melü Ainbisme eiJos 1
Renováveis

An.: Sr. Rodnei Ivíorgado

MD Chefe do Departamento de licenciarnentj
Fax-(61) 316 1306

ULI. 08 1999 10:54AM Pi

•

Salvador, Sde outubro de 1999

Prezados Senhores,

•

Toma,doco„hec,memoatravísdepublicaçâon orna)
««KM. , por es,e órgão, afavor da ITAPEBI GFRArín ™! '
*•* para ai„s,a,acao d, ,,.;„. J ' °ERAÇA° MEN£RGIA **.—p- a„mhso da usma z2z::t £rgia s/a--icipio<1e„apebi,Ba,(aPanirde2o0^ ^ ^ "° * **»"*
_ _ •• /' *~""v> sucieuar cooia riae-SaçSaS„Aiâadoras,MrapensatóriaseüümsqüeacMdiciJ-a

Agradeço antecipadamente.

Saudações ambientalistas

UBALDO SENNA FILHO
Eng. Civil Crea7.747-D 3*Reg.
Fax(71) 2478815

2MS5-
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OFN° JSU AM m*w NA1UKAJS RENOVÁVEIS^y1 /"" ÍBAMA/DCA/DEREL

Senhor Diretor,
Brasília-DF, -T/de outubro de 1999.

Com referênría ->^ r, .

0.197/67ena Portaria IBAMA n° 332/90 ' COnforme

^9-ffiAJSDCA/n^m0íimÇSeS soli<*adas no item 4J ,nfn
solicitadas! inforí,7 REoL' qUe aco^Panha a LlTra^T***^*
«AMA/DIRE^S^r 17Vf-DIFAS' ^ anexo deve^ser^ C°m° •*"""^nando &$**«** *- Coordenador da£} r^SE^*

Atenciosamente,

S

'^Vtter MorgMo
Chefe^lo DEREL

Interino

ASua Senhoria oSenhor
Aíranio Bunjoino Gavião
Diretor da Rapebi Geração de Energia SA
Av. Edgard Santos 300 Cl 1 ^J?\,

G^EfiassOMdOXTAPEBIZ.OOC

hhv

àsÍI_:Q£h
Responsável:

=^^^&SS
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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

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG
Praça da Liberdade s/n° - Edifício SETOP - 4° 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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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N" 061 - 316-1306

SAIN - Av. L4- CEP70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 06131612'

DESTINATÁRIO: Flávio Lemos Carsalade

Presidente do Conselho Curador do IEPHA/MG

N° DE FAX: (031) 213-5939 DATA: 26/07/99

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: N° DO DOCUMENTO: /99

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento, nesta Diretoria de Controle
Ambiental/IBAMA, na presente data, da Notificação de Tombamento do Conjunto
Paisagístico das Cachoeiras do 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.

G:\DCA9WAX\FTMACA DOC

Atenciosamente,

Giselà Damm Forattini
Diretoria de Controle Ambiental

í Diretora
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MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA-

FAX N° 061-316-1306

SAIN - Av. L4- CEP 70800-900- BRASÍLIA/DF- FONE: 061 3161290

DESTINATÁRIO: ÁLVARO RICARDO SOUZA CRUZ
PROCURADOR DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

N° DE FAX: (31) 236-5601 DATA: 17/11/99

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 03
MENSAGEM/TEXTO

Senhor Procurador,

Em atenção a sua solicitação estamos encaminhando, em anexo, cópia da Licença de
Instalação N° 78/99, concedida à UHE de Itapebi.

Atenciosamente,

G:\DCA99\FAXMPtTAP.DOC

Gisela Damm Forattini

Diretoria (le Controle Ambiental

Diretora

FAX TRANSMITIDO EM:

JljJJjM.
ÀSJJ_:6QH

Responsável:

fax N° q vwi/>w\Q
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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 i

DOCUMENTO

10100.006056/99

421/99

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

16/11/1999

Pretoc^»*

•AMA/DWCt"

VamW/S/il-

Assunto : REF.: PAC N. 08112.000391/99-57, SOLICITA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO)

HORAS, CÓPIA DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO CONCEDIDA AO EMPREENDIMENTO
UHE ITAPEBI, P/ APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELETICO DE MESMO NOME,
LOCALIZADO NO RIO JEQUITINHONHA.

De: GABIN

Para: DIRCOF

Data de Andamento:

Observação:

ProjetoffiAMA-FIA/USP

ANDAMENTO

16/11/1999 15:48:59

PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, OBSERVANDO PRAZO 48 HORAS.

M

Assinatura da Chefia do(a) GABIN -

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

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

DOCUMENTO

Nu Documento: 10100.006056/99

N*Originai: 421/99

Interessado : PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM

Data: 16/11/99

INAS GERAIS

Assunto : REF.: PAC N. 08112.000391/99-57, SOLICITA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO)

HORAS, CÓPIA DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO CONCEDIDA AO EMPREENDIMENTO
UHE ITAPEBI, P/APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELETICO DE MESMO NOME.
LOCALIZADO NO RIO JEQUITINHONHA.

r) De : GABIN
Para : PRESID

Data de Andamento:

Observação:

Projeto IBAMA-FIA/USP

16/11/99 09:01:00

PARA CONHECIMENTO.

ANDAMENTO

Assinatura da Chefia do(a) GABIN ,

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

•y

Assinatura e Carimbo

Página :l
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MMA- IBAMA

Documento

10100.006056/99-34

GABIN

Data: jh/.Li / 99 Prazo: / /

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

OFÍCIO N° i 21199 -PRMG-COTC-ARSC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 1999

Ref: PAC n. 08112.000391/99-57

Senhora Presidente,

No interesse da instrução do procedimento administrativo em
referência, venho requisitar-lhe que, no prazo quarenta e oito horas,
encaminhe a esta Procuradoria da República cópia da licença de instalação
concedida ao empreendimento UHE Itapebi, para aproveitamento do
potencial hidrelétrico de mesmo nome, localizado no Rio Jequitinhonha.

Tendo em vista o caráter urgente da presente requisição, advirto V.
Sa. de que a falta injustificada no atendimento à presente requisição, sem
prejuízo das demais cominações legais, sujeitar-lhe-á às sanções previstas
no art. 8o, § 3o, da Lei Complementar n.° 75/93.

Atenciosamente,

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ

Procurador da República em Minas Gerais

Uma. Sra.

Dra. MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA
MD. Presidente do IBAMA

SAIN Av. L-4 Norte, Ed. Sede IBAMA
Brasília/DF

70800-200
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTr r
DOS RECURSOS NATURAIS RENOv.™
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: OFÍCIO CP N° <S\% m.IBAMA
•

'•

I
| Senhor Procurador,

403/99 -PRMG^TC^Tcltro''̂ 0 "' ^ 4"°* *"* d° °«- »"

Brasília-DF, \z de novembro de 1999.

Atenciosamente

•

•

-

Yaryu- /ÍcUu^j (L4
Marília Marreco Cerqueira

Presidente do IBAMA

•

• ;

ASua Senhoria o Senhor
ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Procurador da República em Minas Gerais

30 \30005 ^ • If°"6° Ündar (EdÍf" Banl—)

"**u N0RTE't^^^^^^
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Salvador, 18 de outubro de 1999
ITP-IBA-001

ProtocOK

IBAMA/DIRCt^

**Mk)M*

INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA.

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

At.: Dra. Gisela Damm Forattini

Diretora

Assunto: Publicação LI - AHE Itapebi

Em atendimento ao condicionante 1.1 - Condições Geraisda Licença de Instalação
n.° 78/99 - constante do Ofício n.° 01214/99-IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE
AMBIENTAL, de 29/09/99 - fizemos publicar a concessão da mencionada licença,
nos termos do que dispõe a Resolução CONAMA n.° 006/86.

Em anexo, seguem cópias das publicações feitas nos periódicos A TARDE (BA) e
ESTADO DE MINAS (MG), bem como nos Diários Oficiais dos Estados da Bahia e
Minas Gerais.

Vale salientar que o prazo de validade da LI é de apenas dois anos, enquanto o
empreendimento levará mais de três anos para ser implantado, razão pela qual
solicitamos que seja estendida a validade da citada licença até a data de
29/09/2002.

Atenciosárrtente oQ^fc
Recebido _

Assinatura

9 .-
Diretor de Controle de Gestão ef Meio Ambiente ibama.

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A - Av.Edgard Santos, 300 - Ed. Sede da Coelba - BI. A4- 1«andar - Narandiba Salvador - BA
CEP 41186-900 - Fone (71) 370-5367 - Fax (71) 370-5424

CNPJ - 02.397.080/0001-96
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Quinta-feira, 7/10/1999 A TARDE

;•

7 de outubro de 1999
-Quinta-feira

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, localizada à Av. Edgard Santos, 300, BI
1o andar, Narandiba, Salvador-BA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.397.080/0001-
torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs.
Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade de „
(dois) anos a contarde 29/09/99, autorizando a implantação da Usina Hidrelétrica de
Itapebi, no rio Jequitinhonha, município de Itapebi-BA. . . - •

Afranio Benjoino Gavião
Diretor. . .

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, localizada àAv. Edgard Santos, 300, BI Á4,
1 andar, Narandiba, Salvador-BA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.397 080/0001-96
toma publico que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade de 2
dois) anos a contar de 29/09/99, autorizando a implantação da Usina Hidrelétrica de
Itapebi, no noJequitinhonha, município de Itapebi-BA.'

Afranio Benjoino Gavião - I . '
Diretor . . • \-. vi '.

' ••MTWME®©
REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL

ESTADO DA BAHIA

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, localizada à Av.
Edgard Santos, 300, BI A4, 1o andar, Narandiba, Salvador-BA,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.397.080/0001-96, torna público
que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de
Instalação, com prazo de validade de 2 (dois) anos a contar de
29/09/99, autorizando a implantação da Usina Hidrelétrica de
Itapebi, no rio Jequitinhonha, município de Itapebi-BA. •

Afranio Benjoino Gavião
Diretor

SED-1726-AP

Nacional - 13

ESTADO DE MINAS
Página 19

Salvador o Quinta-feira
• 07 de outubro de 1999
AnoLXXXIV e N» 17.222 1

MINAS ÜIÍRAIS - CADERNO I'•->.' DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO EPUBLICAÇÕES DE TERCEIROS Quinta-feira,7 de Outubro de 1S99- 23

I

Concessão dc Licença dc Instalação
A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, localizada à Av.
Edgard Santos. .300. BI A4, Io andar, Narandiba, Salvador-BA,
inscrita no.CNPJ/MF sobn° 02.397.080/0001-96, toma pública que
recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença deInstalação, com prazo
de validade de 2 (dois) anos a contar de 29/09/99, autorizando a
implantação da Usina Hidrelétrica de Itapebi, norio Jequitinhonha,
município de Itapebi-BA., ....

• •- • - ;; • AfranioBenjoino Gavião .. •
• Diretor ••. - - •.'"••

06 696.470 -X





MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO GP N° <o J % /99 - IBAMA

Brasília-DF, ] 2. de novembro de 1999.

Senhor Procurador,

Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, através do Ofício n°
403/99 - PRMG-COTC-ARSC, datado de 26 de outubro de 1999, segue, em anexo, cópia
da Licença de Instalação n° 78/99, que foi concedida à UHE Itapebi em 29 de setembro
último.

Atenciosamente,

T íMaÍa- Y[0àaJU/)
Marília Marreco Cerqueira

Presidente do IBAMA

A Sua Senhoria o Senhor

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Procurador da República em Minas Gerais
Av. Afonso Pena, 1500 - 6o andar (Edif. Banlavoura)
30.130-005 - Belo Horizonte/MG

SAIN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N - TEL (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFN° ló^o" /99-IBAMA/DCA/DEREL

Brasília-DF, >,de outubro de 1999.

Senhora Diretora,

Reportamo-nos ao Ofício n° 187/99-GAB/DID/IPHAN, de 19/10/99
referente ao projeto de salvamento arqueológico na área da UHE Itapebi.

Informamos que esse IBAMA emitiu a Licença de Instalação n° 78/99 em
29/09/99, em anexo, autorizando a implementação do empreendimento e de todos os
programas ambientais. Entretanto, quando do fechamento do parecer técnico que
subsidiou a emissão da Licença, ainda não tínhamos em mãos a manifestação expressa
no Ofício n°167/99-GAB/DID/IPHAN, o que nos levou a incluir a condicionante 2.8.

Sendo assim, todas as questões referentes à arqueologia deverão ser
tratadas diretamente entre o IPHAN e o empreendedor, cujo contato repassamos
abaixo.

Afranio Benjoino Gavião
Diretor da Itapebi Geração de Energia S.A.
Av. Edgard Santos 300, BI. 1,1° andar - Narandiba
41.186-900-Salvador/BA
Telefone: 71 370 5188

Fax: 71 370 5168

Atenciosamente,

Rodin?y~Rfttèr Mòrga
Cheíejlo DEREL

Interino

A Sua Senhoria a Senhora

Célia Maria Corsino

Diretora do Departamento de Identificação e Documentação - IPHAN
SBN Quadra 02 - Ed. Central Brasília
70.040-904-Brasília/DF

G \DEREL99\OF ICIOMTAPEBI3.DOC
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Ministério do Meio Ambiente dosRecursos Renováveis Hídricos e daAmazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - iRaiua^.
Sistema de Controle de Processos eDocumentos r'W oTflf

Encaminhamento de Documento \QpMkfà*_^^'

DOCUMENTO I** -~7Jt b»»^ W'^N
N°Documento: 10100.005477/99 jRubt. ^M^t-Í-j

N°Original: 207/99

Interessado : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Data: 20/10/1999

Assunto : ACUSA O RECEBIMENT O DO OFÍCIO 510/99 E ESCLARECE QUEO OF. 071/99, DA
FEAM, CONSTITUI MANIFESTAÇÃO PARA A PRIMEIRA SOLICITAÇÃO DO IBAMA, DE
19/05;99, REFERENTE AO EXAME TÉCNICO DA FEAM, PARA ETAPA DE LICENÇA DA
UHE DE ITAPEBI.

ANDAMENTO

De: GABIN

ira: DIRCOF

Data de Andamento:

Observação:

*

20/10/1999 19:27:00

PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS.

to h£ie&^

/& '3? $fP&é>/
/?/sry7/>y'S'yy>?s~fe>

^ <?^.Yyyy!

\
Wedneii WitUl lUvgado

ihtt< da qeríi

IBAMA

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

ÕftoBora Gafoarras %ueoo gbgtür>
Chaíe do Sabin*te

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

R<j

£2 da 94
.., ••

IBAMA

Projeio IBAMA-FIAAJSP Página :1
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FUNDAÇÃO ESTADUAL

DO VEIO AMBIENTE

MMA - IBAMA
Documento

10100.005477/99-57
GABIN

l 5S
OF./FEAM/PRESD/EXTER/N0 3-°? /99

Belo Horizonte, 0' OUT fO0Ç

Prezada Senhora,

Acusando o recebimento do ofício de referência 510/99 - IBAMA/GP, datado de 24 de Setembro
próximo passado, vimos, em preliminar, esclarecer que o ofício FEAM/DIENI/EXTER/N°071/99,
de 19 de Maio de 1999, se constitui nossa manifestação para a primeira solicitação desse IBAMA
referente ao ExameTécnicodesta FEAM para a etapa de Licença de Instalaçãodo Projeto da UHE
Itapebi. Posteriormente, em 28/06/1999, esse mesmo IBAMA apresenta nova solicitação, para os
mesmos fins, retificando a anterior que não se verificava acompanhada da documentação
completa e definitiva para a formalização do pedido de Licença de Instalação.

Portanto, importa destacar que a FEAM, de fato, se manifestou, por demanda do IBAMA, em duas
oportunidades, para o mesmo efeito - exame técnico previsto na Resolução CONAMA 237/97 -,
através dos ofícios FEAM/DIENI/EXTER/N°071/99 e 121/99, datados de 19 de Maio e 19 de Julho
de 1999, respectivamente.

No que pertine ao conteúdo mesmo dessas manifestações, e com o intuito de uma vez mais
oferecer os argumentos de nossa perspectiva para os fatos implicados no processo de licenciamento
em questão, e, sobretudo, em ratificação de nossos anteriores posicionamentos, temos a afirmar que
os correspondentes Estudos de Impacto Ambiental - EIA/RIMA - não permitiram a esta FEAM a
percepção da total descaracterização do trecho denominado Cachoeira do Tombo da Fumaça,
inexistindo qualquer indicação clara de sua submersão com a correspondente e indispensável
avaliação sobre este impacto de magnitude bastantesuperiorao que se verificava prognosticado no
relatório, que, no caso, corresponderia a uma intervenção apenas parcial sobre esse patrimônio
natural. Págs. 4/23 e 5/30 do EIA de Itapebi.

Esclarecemos, ademais, e em confirmação de nossa perspectiva analítica quanto ao erro
prognóstico do empreendedor proponente à época da Licença Prévia, que outro impacto associado à
área urbana de Salto da Divisa e vinculado ao nível d'água, também de verificou equivocadamente
avaliado, porquanto exibir, hoje, amplitude consideravelmente maior, qual seja: o contigente agora
admitido em quase 100% maior para as famílias que deverão ser reassentadas em função da
inundação das áreas urbanas de Salto da Divisa.

Ao

IBAMA

Att. Si^Marília Marreco Cerqueira
PRESIDENTE DO IBAMA

SAIN Av. L4 norte - Edifício Sede do IBAMA s/n. Bloco "C" - 1 andar
70.800-000 - BRASÍLIA/DF

DIENl/MQCR/qcl

Ujó\
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FUNDAÇÃO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

Continuação OF/FEAM/PRESD/EXTER/N"

Quanto às premissas que teriam norteado as discussões havidas na etapa de Licença Prévia, impõe-
se observar que para esta Fundação não se verificou como premissa, em momento algum, o
afogamento do Salto e demais implicações correlacionadas ao nível d'água na cota HOm que
ultrapassassem os limites do afirmado e reafirmado no EIA/RIMA.

Apergunta formulada por ocasião da reunião pública em Salto da Divisa obteve resposta evasiva,
não se constituindo afirmação contrária aos prognósticos produzidos pelos estudos ambientais,
condição esta que uma vez verificada, como o foi por esse IBAMA, deveria gerar revisão da
avaliação anterior e conseqüente reformulação dos estudos, sob pena de prejudicar a viabilidade
ambiental que se pretendia demonstrar.

Por todo o exposto, e por suposto suficientemente esclarecidos os fatos do processo de
licenciamento em questão, pelo menos no que concerne à nossa percepção, reafirmamos estar
prejudicada a viabilidade ambiental por nós admitida na etapa de L.P..

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

^r^Ua^Jy^luy^\i
José Cláudio Junqueira Ribeiro

PRESIDENTE FEAM
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MinistCsio da C u i t u r a

Instituto do

Patrimônio
Histórico t
Artístico
Nacional

MU5MEI
_ Ofício n° 187/99 - GAB/DID/IPHAN

Recebido

a\iiGj°iÇL

Departamento iii IdentificaçãoED

SH\ Quadra02- 1,1. i ennal Braiflia

70.OW-9O4 - Br.isíh.! DP - Td:(061) 414.6137

: (061) 414.6134 e homepage: www4pban.gov.b1

Brasília, 19 de outubro de 1999

-iAMJV/DrP<r-
me£é3á/97.
vmjc//e/*ff.

Senhor Chefe,
TM***^ iaJ

Vimos por meio deste retificar os termos do nosso ofício n° 164/99 - GAB/DID/IPHAN
de 14 de setembro pp., por meio do qual informamos que todas as pendências do projeto de
salvamento arqueológico na área da UHE Itapebi apontadas no ofício n° 162/99 - GAB/DID
haviam sido sanadas.

Isto porque verificamos que o "Plano de Intervenção para Diagnóstico do Patrimônio
arqueológico na Área do Eixo da Barragem edo Canteiro de Obras da UHE Itapebi" eo"Projeto
de Salvamento dos Sítios Arqueológicos na Área do Eixo da Barragem do Canteiro de Obras da
UHE Itapebi", este último em fase de execução interessam apenas opatrimônio arqueológico de
parte da área de impacto do empreendimento.

Nesse sentido, permanece pendente a realização de levantamento eresgate arqueológico
no restante da área a ser impactada pela implantação do empreendimento, além de
implementação de programa que contemple olevantamento do patrimônio histórico cultural para
fins de registro e documentação e/ou demais medidas cabíveis.

Atenciosamente,

'/CU^(/A. U^
Célia Maria Corsino

Diretora

Departamento deIdentificação e Documentação
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

limo. Sr.

Rodney Ritter Morgado
Chefe da Diretoria de Controle Ambiental - DEREL
IBAMA

SAIN - Av. L-4 Norte - Ed. Sede do IBAMA - s/n° - Bloco C
70.800-200-Brasília, DF
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GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Salvador, 27 de outubro de 1999
ITP-IBA-002

,NSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA.

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

At.: Dra. Gisela Damm Forattini
Diretora

Assunto Condicionantes Licença de Instalação n.° 78/99 - AHE Itapebi

Encaminhamos aV.S., conforme explicitado aseguir, solicitações e"^^3
Siatendimento aos condicionantes da Licença de Insta ação n. 78/99,
concedida em 29/09/99, relativa ao Aproveitamento Hidre.étr.co de Itapeb..

CONDICIONANTE

(LI 78/99 - Condições Gerais - 1.1) - Esta Licença
de Instalação deverá ser publicada conforme
Resolução CONAMA n.° 006/86 sendo que cópia das
publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA
(Prazo 30 dias)

(Li 78/99 - Condições Específicas - 2.1) -
Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
projeto de contenção e estabilização das encostas que
margeiam a cidade de Salto da Divisa até os limites
da área rural
(Prazo 120dias)

SOLICITAÇÃO / MANIFESTAÇÃO
Publicado naimprensa 07/10. Enviado ao Ibama 18/w.

Requerida, em 18/10, prorrogação da validade
da U por mais 01 ano (até 29/09/2002).

Condição jàcontemplada no PBA 11.

Solicitamos prorrogar oprazo para setembro de
2000 considerando que todos os projetos de
engenharia relativos a Salto da Divisa
(residências, saneamento, aterro, paisagismo,
urbanização, etc.) serão executados de forma
conjunta e submetidos à comunidade local e,
ainda, que as alterações nas encostas somente
ocorrerão por ocasião do enchimento do
reservatório previsto para o 2o semestre de
2002. i/l

(LI 78/99 - Condições Especificas - 2.3) -Ampliar a
rede de piezômetros para o monitoramento das
possíveis modificações no sentido de fluxo das águas
de sub-superfície
(sem prazo definido)

(LI 78/99 - Condições Específicas - 2.7) - Dar
continuidade à implantação do Projeto de Unidades de
Conservação de acordo com as orientações do IBAMA
(semprazo definido)

Ampliada em 20% (mais 3 unidades) a rede de
piezômetros no entorno da cidade de Salto da Divisa,
mantendo-se as premissas da metodologia
apresentada no PBA correspondente.

Solicitamos, desde já, as orientações específicas
desse Ibama para este condicionante

1/2

PpPôtaiCIO nmi no *5Q7 rwvnno. 1-96

Aísinatur»

Narandiba - Salvador - BA

» - Fone 1/1 j siv-axi - r«*

CNPJ - 02.397.080/0001-96
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GERAÇÃO DEENERGIA S.A.

CONDICIONANTE

(LI 78/99 - Condições Específicas - 2.10) -
Implantar os Programas Ambientais propostos no PBA
apresentando ao IBAMA, ã FEAM/MG e ao CRA/BA,
relatórios semestrais de desenvolvimento

(sem prazo definido)

(IT 68/99 - Projeto de Monitoramento Limnológico
e da Qualidade da Água - 1.1) - Aumentar o número
de pontos de amostragem a montante do reservatório,
incluindo também os tributários do rio Jequitinhonha
(Prazo 30 dias)

(IT 68/99 - Projeto de Monitoramento Limnológico
e da Qualidade da Água - 1.2) - Estender o Projeto
por toda a vida útil da Usina
(Prazo 30 dias)

SOLICITAÇÃO / MANIFESTAÇÃO
Já iniciada a implantação dos PBA's.

Os relatórios semestrais serão apresentados ao Ibama
nos meses 03 (março) e 09 (setembro) de cada ano.

Propomos que os relatórios sejam
encaminhados apenas ao Ibama que os enviaria
aos órgãos ambientais estaduais.

Ampliada em 75% (mais 3 postos de coleta) a rede de
monitoramento da qualidade da água, sendo 1 a
jusante da cidade de Jacinto e 2 nos tributários
Córrego da Areia (margem direita) e Córrego Jacinto
(margem esquerda), conforme desenho "Mapa de
Localização dos Postos de Coleta", anexo. , ,-yw

Considerando a existência de aproveitamentos
hidrelétricos a montante de Itapebi (Irapé - já
licitado com conclusão para 2004 - e mais a
previsão dos AHE Lua Cheia, Salto da Divisa e
Murtas), além da possibilidade de implantação
de outros empreendimentos de natureza
diversa da energia elétrica, com reflexos diretos
sobre as condições da água do rio, entendemos
que a responsabilidade pelo monitoramento da
qualidade da água deva ser compartilhada pelos
respectivos empreendedores, razão pela qual
propomos estender o referido projeto até 4
(quatro) anos após a entrada em operação da
Usina, findo o qual será reavaliada a
necessidade de ampliação do período de
monitoramento. f

Desse modo, conforme indicado, os condicionantes 1.1 constantes da LI 78/99 e da
Informação Técnica 68/99, com prazos de execução de 30 (trinta) dias, foram
atendidos; de igual modo, o item 2.3 da LI também foi cumprido. Já para os itens
2.1,2.7 e 2.10 da LI e o 1.2 da Informação Técnica, apresentamos proposições.

Aguardamos instruções quanto às solicitações ora formuladas para darmos
continuidade ao cumprimento dos condicionantes.

Atenciosamente

Ambiente

2/2
rTAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A - Av. Edgard Santos, 300 - Ed. Sede da Coelba - BI. A4 - 1o andar - Narandiba - Salvador - BA

CEP 41186-900 - Fone (71) 370-5367 - Fax (71) 370-5424
CNPJ - 02.397.080/0001-96
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Convenções Cartográficos

'^UH ÁREA URBANA

,<ftK SfOF MUNICIPAL

(§) CI£MO£ Cl/ DISTRITO
•^—^^ fSWUM P-«WW£)VMW

ESTRADA NÍO PAVIMENTADA

ESTRADA NÍO PAVIMENTADA

-® ® ESTRADA FEDERAL E ESTADUAL
— UNHA DE TRANSMISSÃO

~-~—.S"~\ UUITE INTERESTADUAL
UUITE INTERUUNICIPAl

LIMITE DO RESERVATÓRIO

legenda

POSTOS DE MONITORAMENTO OA OUALIDAD-
ÁGUA E ICTIOFAUNA.

• POSTO DE COLETA EXISTENTE

(QUALIDADE DA ÁGUA E ICTIOFAUNA)

APOSTO DE COLETA COMPLEMENTAR (A '.VPÍANTAR)
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Senhor Chefe,

Brasília, 11 de novembro de 1999 o"* '?/.///??'

Em atenção ao oficio n° 1515/99 - IBAMA/DCA/DEREL, encaminhando cópia da
licença de instalação n° 78/99 de 29/09/99 para implantação da Usina Hidrelétrica de Itapebi,
que inclui condicionante "O Projeto de Salvamento do Patrimônio Arqueológico pré-histórico e
histórico cultural deverá ser aprovado pelo IPHAN, conforme Portaria n° 07/88", verificou-se
que esta não contempla satisfatoriamente as pendências identificadas nos programas previstos no
PBA no tocante ao patrimônio cultural.

Assim, atendendo orientação de V.S. oficiamos ao empreendedor (cf oficio n° 201/99 -
GAB/DID/IPHAN anexo) que permanece pendente a realização no âmbito do PBA de
levantamento e resgate arqueológico nas demais áreas a serem afetadas pela implantação do
empreendimento, bem como a implementação de programa que contemple o levantamento do
patrimônio histórico cultural para fins de registro e documentação e/ou demais medidas cabíveis.

Atenciosamente,

>/^u tu. -L>^
Célia Maria Corsino

Diretora

Departamento de Identificação e Documentação - IPHAN

A Sua Senhoria o Senhor

Rodney Ritter Morgado
Chefe da Diretoria de Controle Ambiental - DEREL

IBAMA

SAIN - Av. L-4 Norte - Ed. Sede do IBAMA - s/n° - Bloco C
70.800-200 - Brasília, DF
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Oficio n° 201/99 - GAB/DID/IPHAN

Brasília, 11 de novembro de 1999

Senhor Diretor,

Reportamo-nos à licença de instalação n° 78/99 de 29/09/99 emitida pelo IBAMA para
implantação da Usina Hidrelétrica de Itapebi, localizada no rio Jequitinhonha e desenvolvimento
de todos os programas ambientais.

Foi prevista nessa licença a condicionante 2.8 que determina que "O Projeto de
Salvamento do Patrimônio Arqueológico pré-histórico e histórico cultural deverá ser aprovado
pelo IPHAN, conforme Portaria n° 07/88", que não contempla as pendências identificadas nos
programas previstos no PBA no tocante ao patrimônio cultural.

-

Foi verificado na avaliação das propostas "Plano de Intervenção para Diagnóstico do
Patrimônio Arqueológico na Área do Eixo da Barragem e do Canteiro de Obras da UHE Itapebi"
e "Projeto de Salvamento dos Sítios Arqueológicos na Área do Eixo da Barragem do Canteiro de
Obras da UHE Itapebi", que estas interessam apenas o patrimônio arqueológico e assim mesmo
apenas de uma parte da área do empreendimento.

Assim sendo, vimos comunicar a Vossa Senhoria - para as providências cabíveis - que
permanece pendente a realização no âmbito do PBA de levantamento e resgate arqueológico nas
demais áreas a serem afetadas pela implantação do empreendimento, bem como a implementação
de programa que contemple o levantamento do patrimônio histórico cultural para fins de registro
e documentação e/ou demais medidas cabíveis.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Célia Maria Corsino

Diretora

Departamento de Identificação e Documentação - IPHAN

andar - Narandiba

A Sua Senhoria o Senhor

Afranio Benjoino Gavião, Diretor
Itapebi Geração de Energia S/A
Av. Edgard Santos 300 - BI. 1 - Io
41.186-900-Salvador, BA

c/c ao Sr. Rodney Ritter Morgado
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GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. IBAMA

Salvador, 26 de novembro de 1999
ITP-IBA-003

INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA.

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

At.: Dra. Gisela Damm Forattini
Diretora

Assunto. Condicionantes Licença de Instalação n.° 78/99 - AHE Itapebi

Encaminhamos a V.S., em complemento à correspondência ITP-IBA-002, de 27/10/99,
esclarecimentos a respeito do atendimento aos condicionantes da Licença de
Instalação n.° 78/99, concedida em 29/09/99, relativa ao Aproveitamento Hidrelétrico de
Itapebi.

Em cumprimento às orientações contidas no OF N.° 1511/99-IBAMA/DCA/DEREL
estamos destacando, à parte, os esclarecimentos relacionados ao Condicionante 4 da
Informação Técnica 68/99-IBAMA/DCA/DEREL, para que sejam destinados ao
Coordenador da Fauna e Flora Silvestre deste Instituto.

No ensejo, e considerando o estágio atual das obras do empreendimento, iniciadas
logo após a concessão da LI, convidamos V.S. a inspecionar a área em execução bem
como as demais de influência do aproveitamento, em data de sua conveniência.

Continuamos no aguardo das instruções quanto às solicitações formuladas
anteriormente para darmos continuidade ao cumprimento dos condicionantes.

Atenciosamente

Afranio Benjoino Gavião
Diretor de Controle de Gestão e Meio Ambiente

Anexo:

Atendimento aos Condicionantes 2,3,4, Se 6 daINFORMAÇÃO TÉCNICA- 68/99-IBAMAA3CAA)EREL-AHE Itapebi
Atendimento ao Condicionante 4 da INFORMAÇÃO TÉCNICA- 68/99-lBAMAA3CAA)EREL-AHE Itapebi

TfÃPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A -Av. Edgard Santos, 300 -Ed. Sedo da Coelba -BI. A4 -1»andar -Narandiba -Salvador - BA
CEP 41186-900 - Fone (71) 370-5367 - Fax (71) 370-5424

CNPJ - 02.397.080/0001-96
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Atendimento aos Condicionantes 2, 3, 4, 5 e 6 da
INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 68/99-IBAMA/DCA/DEREL

(LI N.° 78/99)

Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi

26/11/99
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1 QUANTO AO PROJETO DE MONITORAMENTO
LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE DA ÁGUA (atender no
prazo de trinta dias)

CONDICIONANTES:

1.1 Aumentar o número de pontos de amostragem a montante e a

jusante do reservatório, incluindo, também os tributários do rio

Jequitinhonha; e

1.2 Estender o Projeto por toda a vida útilda Usina.

ESCLARECIMENTOS:

Já atendido. Ver correspondência ITP-IBA-002, de 27/10/99.

2. QUANTO AO PROJETO DE PROTEÇÃO DAS MARGENS E
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (atender no
prazo de sessenta dias)

CONDICIONANTES:

2.1. Justificara localização das unidades de manejo propostas no Sub-Projeto

de Recuperação Vegetativa das Margens do Reservatório;

2.2. Detalhar Programa de Fomento Florestal;

2.3. Em todas as atividades que envolvam revegetação, contemplar as

espécies ameaçadas e protegidas por lei que existam, ou existiram, na região,

como o Pau-Brasil (Caesalpina echinata), o jacarandá da Bahia (Dalbergia

nigra) e a canela-sassafrás (Ocotea pretiosa);
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2.4. Indicar as áreas dos tributários que serão contemplados com a

recomposição de matas ciliares, estendendo também estas ação as margens

do rio Jequitinhonha a jusante da barragem até a rodovia BR 101;

2.5. O monitoramento das áreas revegetadas e recuperada deverá se estender

por, no mínimo, cinco anos, quando deverá ser reavaliada a necessidade de

sua continuação;

2.6. Diferenciar os tratamentos a serem operacionalizados para cada tipo de

degradação existente, particularizando aquelas decorrentes da obra;

2.7. Incorporar ações de recuperação das áreas degradadas das áreas

diretamente afetadas, tais como canteiros de obras, estradas de acesso, áreas

de empréstimo e de jazidas.

ESCLARECIMENTOS:

O Projeto de Proteção das Margens e Recuperação de Áreas Degradadas foi

concebido objetivando:

- restabelecer a relação solo-água-planta nas áreas atingidas pelo

empreendimento e recompor o equilíbrio ecológico em zonas

desestabilizadas no entorno do reservatório;

- controlar os processos erosivos, e de certa forma, minimizar o fornecimento

de sedimentos e a degradação ambiental;

- contribuir para a reconstituição da vegetação e da fauna que outrora

existiam nas zonas hoje degradadas; e

- recompor a paisagem.

Como ferramenta para aumentar o sucesso destas atividades e facilitar o

manejo das áreas a serem recuperadas e/ou revegetadas, foram definidas,

através de Zoneamento Ecológico do Reservatório da UHE Itapebi, áreas de
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usos similares e indicar os possíveis conflitos entre as formas de uso e
características biofísicas de toda a Faixa Marginal do Reservatório.

Adefinição das Unidades de Manejo, representadas no QUADRO I, permite a
definição de áreas críticas e prioritárias para recuperação, de forma a eliminar
ou minimizar conflitos, além de estabelecer os procedimentos e técnicas
silviculturais necessárias para o manejo de áreas similares e os processos

erosivos identificados no campo. O agrupamento destas áreas similares
indicará a formação de Unidades de Manejo de forma a adequar os Módulos
de Reflorestamento às condições edáficas, de relevo, de cobertura vegetal e

formas de ocupação antrópica.

QUADRO I

Zoneamento Ecológico e respectivos tratamentos por Unidades de Manejo

Zonas
Unidades
de Manejo

Uso do Solo
Aptidão

Agrossilvicultural
Recomendações de

Manejo
Procesos Erosivos

à Controlar

Grupos
de

Espécies

Recuperação
Ambiental

RA1 Pastagem Cacau/ Silvestre

Calagem, Adubação e
Práticas de

Conservação dos Solos
Laminar discretos G1

RA2 Pastagem Reflorestamento

Calagem, Adubação e
Práticas de

Conservação dos Solos

Laminar, em sulcos
e voçorocas

G2

RA3 Pastagem Reflorestamento

Calagem, Adubação e
Práticas de

Conservação dos Solos
Laminar acentuado G3

RA4 Pastagem Reflorestamento

Calagem, Adubação e
Práticas de

Conservação dos Solos

Laminar, em sulcos
e voçorocas

G4

Conservação
de

Fragmentos
CF

Remanescent

es Florestais

Remanescentes

Florestais

Conservados

Enriquecimento, Poda
de Cipós, Corredores de

Vegetação, Destastes
-

G5

Adensamento

Populacional
AD Antropismo -

Não Considerado Não Considerado -

Desta forma, em explicação ao Condicionante 2.1., a localização de tais
unidades, foi efetuada integrando aspectos edáficos (i.e., tipo de solo), de
relevo, suceptibilidade a erosão, disponibilidade hídrica e cobertura vegetal
atual.

4/19



EM BRANCO



^ itapebi

Todos os dados utilizados para o reconhecimento das unidades de manejo

foram obtidos em campo e mediante a consulta a documentos técnicos que

enfocam a área em questão, notadamente o Estudo de Impacto Ambiental da

AHE Itapebi.

Os mapas de vegetação, solos e aptidão agrícola constantes no EIA foram

utilizados em conjunto com a carta de declividade para Faixa de Proteção do

Reservatório de Itapebi (Escala 1:20.000) e com fotos aéreas em escala

1:32.000 de toda a área de influência direta, tendo como base cartográfica a

carta planialtimétrica da área de influência direta do reservatório.

Para a revegetação, foi proposto um conjunto de espécies que, por suas

carcaterísticas bionômicas adequam-se a realidade ambiental da região.

Atendendo ao Condicionante 2.3., o empreendedor se compromete a incluir

outras espécies vegetais no processo de reflorestamento, notadamente taxa

ameaçados, como o Pau-Brasil (Caesalpina echinata), o jacarandá da Bahia

(Dalbergia nigrá) e a canela-sassafrás (Ocotea pretiosá). Tais espécies serão

utilizadas, em conjunto com os demais grupos recomendados para as zonas

de conservação de fragmentos (Unidade de Manejo CF), atuando em

processos de formação de corredores de vegetação e enriquecimento

florístico.

No processo de revegetação e reflorestamento, será conferida especial

atenção aos tributários locais (Condicionante 2.4), em especial àqueles com

maiores capacidades de manutenção de fauna aquática. Áreas dos tributários
contempladas encontram-se no Mapa de Reflorestamento Ciliar dos Tributários

Situados na Área de Influência.

Todas as ações de recuperação das áreas degradadas serão igualmente

aplicadas às áreas diretamente afetadas, tais como canteiros de obras,

estradas de acesso, áreas de empréstimo e de jazidas.

Atendendo ao Condicionante 2.5, o monitoramento das áreas revegetadas e

recuperada se estenderá por, no mínimo, cinco anos, quando deverá ser

reavaliada a necessidade de sua continuação.
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3. QUANTO AO PROJETO DE MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA (atender no prazo de
sessenta dias)

CONDICIONANTES:

3.1. Propor uma medida de mitigação para os crustáceoos migratórios, em

especialpara a lagosta de água doce (Macrobrachium cf. carcinus), manejadas

e consumidas pela população;

3.2. Contemplar os tributários e trechos do rio Jequitinhonha a montante do

reservatório no monitoramento da "fase reservatório" do sub-projeto de

Monitoramento da Ictiofauna;

3.3. Implantar as estações de monitoramento da ictiofauna no mesmo local

daquelas do monitoramento limnológico e da qualidade da água, de maneira a

permitir uma correlação dos dados;

3.4. Estender o sub-projeto de monitoramento pomo, mínimo, três anos após o

enchimento do reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de

sua continuidade;

3.5. Apresentar justificativas técnicas que indique o papel da Estação de

Piscicultura na transposição de peixes pela barragem;

3.6. Apresentar um estudo de viabilidade gerencial e econômica da operação

da estação de piscicultura pela comunidade, demonstrando sua auto-

sustentabilidade ao término do terceiro ano de sua operação;

3.7. Avaliar a necessidade e apresentar propostas de resgate de peixes na

fase de desvio do rio (ensecadeiras) e após o fechamento da barragem.
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ESCLAREC/ME/VTOS;

OEstudo de Impacto Ambiental recomendou, como medidas de mitigação para
os impactos produzidos sobre os ecossistemas aquáticos a adoção de
programas de monitoramento e controle da qualidade da água, da
biodiversidade fluvial e dos estoques pesqueiros. Tais medidas foram
detalhadas em projetos específicos, nomeados, dentro do Projeto Básico
Ambiental da AHE de Itapebi, como Projeto de Monitoramento Limnológico
(Projeto 03) e Projeto de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna (Projeto
04).

Uma das medidas de mitigação detalhada dentro do Pojeto 04 foi a
implantação de uma estação de piscicultura, que tem como objetivos básicos:

Contribuir para o manejo ecológico do reservatório;

Promover a recuperação da fauna íctica nativa no local de implantação da
barragem, podendo, a longo prazo, contribuir com o aumento nos

estoques pesqueiros de outros pontos da bacia hidrográfica;

Contribuir para o manejo de espécies ameaçadas de extinção ocorrentes

na bacia do rio Jequitinhonha;

Favorecer a manutenção da atividade de pesca na área do reservatório;

Acrescentar à receita rural o ganho advindo da atividade aquícola, que

adicionado às outras receitas rurais, poderá não só evitar o êxodo rural,

mas também promover a melhoria da alimentação do homem do campo;

• Povoar ou repovoar pequenos, médios e grandes açudes, lagos do poder
público e particular, de importância sócio-econômica para as micro-
regiões onde se localizam;

Além de cumprir com as metas relacionadas acima, a estação de piscicultura
representa ainda uma ferramenta para manter a variabilidade genética das
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populações ícticas situadas a montante e a jusante da barragem, mediante a
captura, reprodução e soltura de espécimes coligidos nestestrechos.

Assim, o sistema cumpre um papel usualmente desempenhado por
mecanismos de transposição, tais como escadas, elevadores para peixes e
eclusas. Considerando que tais mecanismos, em especial as escadas,

apresentam, em obras com dimensões similares ou maiores que a do
empreendimento em enfoque uma eficiência muito abaixo da desejada, a
equipe envolvida no estudo considera que a implantação da estação virá
representar uma ferramenta importante e efetiva no processo de manejo
genético das populações de peixes para as quais a construção da barragem
passará a representar um evento vicariante (ver Condicionante 3.5).

Ressalta-se que a estação de piscicultura, como concebida no Projeto 04/Sub-
Projeto de Peixe em Cativeiro, é voltada exclusivamente para o manejo da
fauna íctica, não contemplando outros organismos aquáticos, como é o caso
da lagosta de água doce (Macrobrachium carcinus), fato este destacado no

Condicionante 3.1.

Esta escolha foi efetuada considerando especialmente os seguintes aspectos:

Facilidade de manejo - O manejo em cativeiro de M. carcinus é uma atividade

muito mais complexa do que a criação de espécies de peixes. Este fato deriva

de fatos como o desconhecimento de alguns aspectos do ciclo vital deste

organismo (GRAZIANI, 1987)' e sua agressividade natural, uma condição que
gera elevadas taxas de mortalidade dentro de sistemas de cultivo (GRAZIANI

era/., 1993)2.

Importância sócio-econômica - Embora a lagosta seja capturada pela

população, sua importância dentro do contexto pesqueiro da região é inferior a

observada para a ictiofauna.

1GRAZIANI, C, 1987 - Contribuition ai cultivo dei camaron de rio Macrobrachium carcinus Tese de Mestrado. Universidade
de Oriente, Venezuela. 48 pp.

2GRAZIANI, C, K.S. CHUNG & M. DONATO, 1987 - Comportamiento reprodutivo y fertilidade de Macrobrachium carcinus em
Venezuela. Rev. Biol. Trop., 41: 657-665

8/19





^ itapebi
^^W rjF.RAÇ*0 tf fKEftti* SA

Magnitude do impacto - Abarreira gerada pela implantação da barragem no
rio afetará especialmente a ictiofauna, tendo em vista gerar uma interrupção
em todo oprocesso de intercâmbio gênico atualmente verificado no local sobre
um grupo com ampla distribuição, tanto a montante como a jusante de
acidentes naturais, no caso os tombos do rio Jequitinhonha. No caso
específico de M. carcinus, consiste em um taxon que, conquanto tenha sido
registrado a montante e a jusante do referido acidente, apresenta-se mais bem
representado na área entre os tombos e a desembocadura, sugerindo ser esta
a área fonte da espécie que mantém o trecho superior do rio como zona de
deriva. Assim, o real impacto sobre esteorganismo se limita a perda de habitat
entre a barragem e os tombos, uma situação que não implica em extinção da
mesma

Aestação de piscicultura, como concebida, possui a capacidade de produzir
2.570.000 alevinos em intervalos de 45 dias. Considerando R$80,00 o valor
médio do lote de 1000 alevinos com 1 a 2cm das espécies criadas (consulta a
internet de 10/11/99) e estimando uma comercialização de 10% do total
produzido (i.e., 257.000) tem-se uma receita de R$20.560,00, valor este que,
além de cobrir os custos com a manutenção da estação permite criar um fundo
de aplicação que representará um capital inicial para a comunidade no
momento da passagem do empreendimento para sua responsabilidade
(Condicionante 3.6).

Integrando o elenco de medidas e ações de mitigação, foi proposto o
monitoramento da ictiofauna, cujo detalhamento encontra-se no Projeto 04. Os
objetivos gerais desta atividade são:

Conhecer a estrutura, dinâmica trófica e ordenação das comunidades de
peixes, acompanhando suas variações temporais;

Conhecer a biologia reprodutiva, nutrição, crescimento, seletividade e
outros parâmetros de interesse em relação às espécies de importância
pesqueira e/ou ecológica;

Estabelecer a normatização da pesca;
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Avaliar as alterações sofridas pela ictiofauna a cada momento do
processo construtivo e operacional e propor medidas de mitigação.

As amostragens se darão dentro da malha representada no Desenho de
Localização dos Postos de Coleta, apresentado a seguir A malha amostrai
como demarcada permite correlacionar os dados ictiofaunísticos com as
informações limnológicas, tendo em vista a coincidência entre as unidades de
amostragem (Condicionante 3.3).

Atendendo ao Condicionante 3.2, a malha de pontos foi ampliada, incluindo 1
unidade adicional no rio Jequitinhonha entre Salto da Divisa e Jacinto e duas
em tributários (córrego da Areia e Jacinto), também situado a montante do
reservatório. Estes afluentes foram selecionados por ser um dos poucos

sistemas de regime perene no trecho em enfoque.

O monitoramento será realizado sazonalmente, estando suas campanhas
associadas a diferentes momentos da obra e da operação. Atendendo ao
Condicionante 3.4, as atividades de monitoramento se prolongarão por 3 anos
após o enchimento do reservatório. Os relatórios de consolidação serão
enviados ao IBAMA, quando será discutida a necessidade de continuidade das
atividades de acompanhamento das ictiocenoses.

Embora não tenha sido previsto no Projeto 04 o salvamento da ictiofauna,
como sugerido no Condicionante 3.7, esta atividade deverá se realizar,
objetivando resgatar as espécies aprisionadas em depressões do canal fluvial
e liberar as mesmas a jusante da área de captura. A equipe envolvida nesta
atividade será a mesma responsável pelo monitoramento ictiofaunístico.
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MAPA DELOCALIZAÇÃO DOSPOSTOS DECOLETA

Projetos de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água e Monitoramento da Ictiofauna
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4. PROJETO DE MONITORAMENTO ERESGATE DA FAUNA
(atender no prazo de sessenta dias)

CONDICIONANTES:

4.1. Selecionar asáreas que serão utilizadas na soltura de animais resgatados
e translocados, indicando suas localizações e caracterizando-se, inclusive
quanto sua capacidade dereceber excedentes;

4.2. Detalhar os procedimentos operacionais da translocaçao e monitoramento
das seis espécies selecionadas, previstas para a fase 2 do resgate da fauna,
bem como analisar os riscos, os custos e os benefícios da operação;

4.3. Considerar como prioritárias nas ações de resgate aquelas espécies da
fauna ameaçadas e protegidaspor lei;

4.4. Definir e indicar as áreas prioritárias para resgate;

4.5. Definir os critérios utilizados para soltura ou aproveitamento científico da
fauna resgatada;

4.6. Apresentar a relação das instituições formalmente contratadas e a
manifestação oficial das mesmas acerca do interesse em receber material
zoológico, incluindo, especialmente, aquelas do Estado da Bahia e Minas
Gerais;

4.7. Corrigir o programa de maneira que as ações de resgate se estendam ao
período de enchimento do reservatório;

4.8. Definir as áreas e os números de trilhas a serem implantadas no
Monitoramento da Fauna Terrestre e estender sua duração por, no mínimo,
dois anos após o enchimento do reservatório, quando deverá ser analisada a
necessidade de sua continuidade.
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ESCLAREC/MErVTOS;

Como destacado no projeto de monitoramento e resgate da fauna, a área a ser
impactada pela construção da barragem e enchimento do reservatório mostra-
se por demais descaracterizada, mantendo uma fauna cuja diversificação
reflete o estado atual de conservação do ambiente. Assim, espera-se uma
baixa quantidade de espécimes como resultado das atividades de resgate.

As áreas prioritárias para a soltura da fauna resgatada são a unidade mantida
pela VERACEL, cujas características de área e de heterogeneidade de
ambientes viabilizam a manutenção dos taxa, e a área a ser convertida em
Reserva Ecológica, como sugerido no P.B.A. No segundo caso, a área será
utilizada especialmente para a liberação de espécies de primatas (Callicebus
personatus) e répteis, com o intuito de não ultrapassar a capacidade de
suporte do ambiente (Condicionante 4.1).

As seis espécies selecionadas para o resgate e monitoramento serão
capturadas e manejadas adotando-se os procedimentos gerais descritos no
Projeto 05. Assim, a captura será manual ou mediante o uso de métodos
diversos, que incluem redes, rifle com dardos anestésicos, puçás, pit-falls,
laços, etc. contribuindo, desta maneira, para o sucesso da atividade
(Condicionante 4.2).

Os animais serão acomodados em caixas apropriadas dentro das
embarcações e transportados para a base de operações onde serão tirados e
acomodados para destino.

Quando da soltura, serão coligidos dados como biometria, parasitológico,
amostras de sangue e/ou pele, marcação e assistência médico-veterinária até
seu encaminhamento o mais rápido possível.

No caso de aproveitamento científico o animal será preparado coletando-se
dados biométricos, material parasitológico e para biologia molecular,
etiquetado e estocado para envio à instituição depositária. Serão priorizadas
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instituições que já desenvolvam trabalho com a espécie em questão
(Condicionante 4.5).

Atendendo ao Condicionante 4.3, serão consideradas como prioritárias nas
ações de resgate aquelas espécies da fauna ameaçadas e protegidas por lei.

Para a definição de área prioritária para o resgate foram considerados
aspectos como: biodiversidade atual, atuação como refúgios de espécies
ameaçadas e/ou sensíveis e manejo de espécies arbóreas, quando da limpeza
do reservatório, no intuito de compor paliteiros, como indicado no desenho de
Localização das Áreas Prioritárias para Resgate da Fauna, apresentado a
seguir. (Condicionante 4.4).

As espécies reunidas nestas áreas e nos demais pontos amostrais serão, a
princípio, soltas nas áreas indicadas. Contudo, taxa sobre os quais ainda se
disponha de poucas informações morfológicas ou grupos cuja taxonomia ainda
se encontre em estado incipiente, poderão ser sacrificados e enviados a

instituições de pesquisa, como descrito no Projeto 05.

As instituições que receberão o material ainda não foram formalmente
contratadas. Instituições com maior prioridade para o estabelecimento de
convênios são a Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal

da Bahia, Museu Nacional do Rio de Janeiro e Museu de Zoologia da
Universidade de São Paulo (Condicionante 4.6).

Atendendo ao Condicionante 4.7, as ações de resgate de fauna foram
redimensionadas, se estendendo ao período de enchimento do reservatório,

como mostrado no cronograma em anexo.

Quanto ao Condicionante 4.8, o Programa de Monitoramento da Fauna
Terrestre se estenderá por dois anos após o enchimento do reservatório,
quando deverá ser analisada a necessidade de sua continuidade
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Localização das Áreas Prioritárias para Resgate da Fauna

ESTADO DA BAHIA
MCNlCtílO DE ITACIMIRIN

CLASSES DO USO DA TERRA

^M Ar«0 LKCono

2J Moc*90 (po»to 8"W
^ Postoçem Ptontodo

"1 fkxesW CodvcitóSo D*o.rododc

I r«(«(1o CoducH*lo Conse<vo(W

• Floresto PKntoi de En<o*to P*o/*»ooo

I flcesto Piuvid * Encosto Conwvodo
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Localização das Áreas Prioritárias para Resgate da Fauna

CLASSES DO USO DA TERRA

H AfCO i."TT-

~] Mocego (PoWo Suje)

1 Posioqcrr. PwrrtoOo

Flo*e*lo Coducítôüo Dearo«oO

floresto Coo\>o*cío Conse-vodc

Flo*eslo Pluv-Jl o> Encosto Deo/oòodo

Flo-eslo Pluvnjl « Encosto Conse-voeo
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Localização das Áreas Prioritárias para Resgate da Fauna

FlsO/^2
PreC. h/l.
Rubr.fl^U^

•'
^

CIASSES DO USO OA. IERRA

^Ê AVeo Urtona

~] Mocego (Posto Sujo)

Posloge"' Ptontoda

~~| Fkwesto Coctuofe*o DeofoOooe

I Moresto Codwcifofco Co«»ef»odo

I Floresta Piuv«>l 4e Encosto DeorocWoo

I Floresto Plimol de Encosto ConservOOO
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5. APRESENTAR, NO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS,

PROPOSTA DETALHADA DE PROJETO PARA RESGATE

DA FLORA DAS ÁREAS QUE SERÃO DESMATADAS

(Condicionante 5)

ESCLARECIMENTOS:

No que se refere a este Condicionante 5, não foi apresentado projeto para

resgate da flora das áreas que serão desmaiadas, tendo em vista que:

A área encontra-se, em sua maior parte, fortemente antropizada;

t

Esta atividade não foi recomendada no Estudo de Impacto Ambiental;

O resgate será parcialmente efetuado quando do aproveitamento de

mudas e do folhiço.

6. PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA (atender no prazo de

noventa dias)

CONDICIONANTES:

6.1. Identificar as espécies da fauna que sejam vetores e reservatórios de

doenças endêmicas;

6.2. Detalhar as ações de salvaguarda da população contra zoonoses e

acidentes com animais peçonhentos, principalmente durante e logo após o

desmatamento e enchimento do reservatório;
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ESCLARECIMENTOS:

Das espécies inventariadas, alguns grupos, como didelfídeos, alguns edentata
e organismos hematófagos, como Desmodus rotundos, por exemplo, atuam
como fonte de doenças ou como vetores. Teoricamente, o deslocamento de
suas populações pode acarretar um quadro de aumento na incidência de
zoonoses ou acidentes.

Contudo, o estado atual de conservação já gera um quadro de contato entre
tais organismos e os seres humanos da região, o que sugere que, a despeito
do deslocamento da fauna para as áreas campestres adjacentes à barragem,

não haverá um incremento de doenças decorrente do processo de enchimento

do reservatório.

7. A VIABILIDADE DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS NAS ÁREAS REMANESCENTES,
QUANDO DA AQUISIÇÃO DAS TERRAS PELO
EMPREENDEDOR, DEVERÁ SER DEFINIDA COM A
PARTICIPAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS
ENVOLVIDOS (Condicionante 7)

ESCLARECIMENTOS:

Etapa ainda por ocorrer.
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SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL

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

OFÍCIO GP/N° Q37/99-L
Brasília, J3 de dezembro de 1999.

Senhor Ministro,

Reporto-me à solicitação do Secretario de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais, de revisão do processo de ücenciamento ambiental da usina hidrelétrica
deItapebi, localizada norio Jequitinhonha, entre Minas Gerais eBahia.

2. Neste sentido, informo que o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM vem participando do referido processo de
ücenciamento desde oseu início. Entretanto, tem feito gestões no sentido de cancelar aLicença de
Instalação n° 78/99 e rever a Licença Previa n° 20/97, ambas emitidas por este IBAMA. Tal fato
gerou uma série de reuniões enovas análises dos estudos ambientais. Aconclusão aque se chega é
que não existe justitificativa técnica para arevisão do licenciamento, conforme aseguir comentado.

3. O processo de licenciamento da Usina Hidrelétrica de Itapebi foi iniciado pelos
órgãos ambientais dos Estados abrangidos pelo empreendimento (Bahia eMinas Gerais), tendo sido,
àépoca, concedidas as respectivas licenças prévias de acordo com os procedimentos de cada órgão.

4. Em 1997, em decorrência da Resolução CONAMA 237, o licenciamento passou a
ser de competência federal, tendo o IBAMA entrado em entendimento com os dois governos
estaduais no sentido de estabelecer os procedimentos de licenciamento. Foram solicitados
posicionamentos tanto da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM/MG quanto do Centro de
Recursos Ambientais - CRA/BA àrespeito dos estudos econclusões constantes do EIA/RIMA.

À Sua Excelência o Senhor
JOSÉ SARNEY FILHO
Ministro do Meio Ambiente
Brasília-DF
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Adicionalmente, o processo de ücenciamento ambiental contemplou, co^rmTprevisto em
legislação, a realização de audiências púbücas para esclarecimentos e discussões do
empreendimento, que contaram com aparticipação de técnicos de ambas as instuições. Na ocasião, a
questão referente ao afundamento das quedas do Salto da Divisa foram também abordadas.

5. Após aemissão da Licença Prévia, em 1997, deu-se prosseguimento ao processo de
ücenciamento para aconcessão da Licença de Instalação, não tendo havido questionamentos por
parte da FEAM durante todo operíodo de negociação compreendido entre novembro/1997 ameados
de 1999.

6. Apartir de julho deste ano, aFEAM solicitou revisão da ücença prévia concedida
em 1997, fundamentada em possíveis discrepâncias entre ocontido no EIA/RJMA da UHE Itapebi e
o Projeto Básico Ambiental, particularmente no que tange ao desaparecimento de trechos
encachoeirados do Rio Jeqmtinhonha, junto à cidade de Salto da Divisa/MG, a montante da
barragem.

7. Entendemos que o EIA abordou a questão, ao informar que os trechos
encachoeirados seriam parcialmente afetados, com influência nas últimas corredeiras. Aprofundando
aanálise ecorrelacionando com as demais informações constantes no EIA, como aavaliação relativa
as cotas de inundação, àperda da atividade de extração manual de pedras eoremanso da barragem,
foi possível concluir-se que aárea em questão -Cachoeira do Tombo da Fumaça - seria totalmente
submersa. Esta premissa, inclusive, norteou as discussões havidas na fase de LP, tanto em reuniões,
quanto na audiência pública -que contaram com apresença de técnicos da FEAM -, atal ponto que a
LP expedida por este Instituto em 18/11/97 contemplou condicionante específica, soücitando
alternativas de mitigação do impacto dasubmersão dos tombos.

8. O mesmo entendimento teve o órgão ücenciador do estado da Bahia, o Conselho
Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM, ao manifestar-se sobre olicenciamento, incluindo na sua
Licença de Localização - LL (equivalente à LP) condicionante que demonstra a previsão do
afogamento total dos saltos.

9. Em recente reunião havida no Gabinete de Vossa Excelência, com o Deputado
Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente do Estado, discutiu-se aimportância dos tombos ea
capacidade de geração da UHE, frente auma eventual menor cota de inundação, que preservasse
parcialmente os saltos, tendo sido decidido encaminhar consulta ao empreendedor sobre aviabilidade
dessa medida. Aresposta dada foi de que se ausina não contemplasse acota original do projeto o
reservatório seria economicamente inviável asua construção. Face àtal manifestação, enão havendo
óbices técnicos, foi concedida a licença de instalação contemplando item específico referente à
compensação pelo afogamento dos tombos, conforme condicionante 2.1.13 constante da LI n°
78/99.

L-H
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10. Face a tais circunstâncias, não encontramos justificativas técnicas para a revisão
das licenças concedidas, pois, conforme reconhecido em reunião ocorrida nesta Presidência, em 09
de setembro último, com a presença da FEAM, do CRA e do Ministério Público, adivergência
daquela Fundação em relação ao processo de ücenciamento ambiental da UHE Itapebi estaria mais
vinculada à forma do que propriamente ao mérito técnico do afogamento dos saltos, se total ou
parcial.

11. No entanto, em função do condicionante previsto na licença, há apossibilidade de
negociação junto ao empreendedor no sentido de definir a compensação pelo afogamento dos
tombos, conforme necessidades e interesses do governo de Minas Gerais. Inclusive, já nos
colocamos à disposição da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para as
providências necessárias àviabilização da compensação.

12. Estas são as informações disponíveis neste Instituto eaguardamos orientação desse
Ministério quanto aoprocedimento a adotar.

Atenciosamente,

- ^\oMU£ IÜ/WIX^f' • ICW\1X*J WWU/^.
MARRECO CERQUEIRA ' V

Presidente do IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

Assunto: UHE Itapebi
Processor:02001.000333/97-04

Data: 07/02/2000

Para: Diretoria de Controle Ambiental

Os Governos dos estados de Minas Gerais e da Bahia vêm participando do processo de
licenciamento ambiental da UHE Itapebi desde o seu início.

O IBAMA, após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos estaduais de meio
ambiente da Bahia e Minas Gerais, emitiu, em 18/11/97, a Licença Prévia n° 020/97 para o
empreendimento.

Posteriormente à emissão da Licença Prévia, em 27/04/98, a Prefeitura Municipal de
Salto da Divisa/MG promulgou a Lei Municipal n° 080/98, que declarava a Cachoeira do Tombo da
Fumaça e adjacências como Área de Paisagem Natural. Na medida em que esta Lei foi revogada pela
Lei n° 092/99, de 26/04/99 em todo o seu teor, entenderam as áreas competentes deste Instituto ter
sido superado o questionamento jurídico da proteção da cachoeira, dando-se prosseguimento ao
licenciamento. Assim sendo, a Licença de Instalação n° 78/99 foi concedida, por este Instituto, em 29
de setembro de 1999.

Entretanto, a Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM do estado de Minas- Gerais
fez gestões no sentido de cancelar a Licença de Instalação n° 78/99 e rever a Licença Prévia n° 20/97.
Tal fato gerou uma série de reuniões e novas análises dos estudos ambientais. A conclusão a que se
chega é que não existe justificativa técnica para a revisão do licenciamento.

Ressalta-se que a solicitação de revisão do licenciamento pela FEAM foi fundamentada
em possíveis discrepâncias entre o contido no EIA/RIMA da UHE Itapebi, que subsidiou a concessão
da Licença Prévia-LP por este IBAMA, e o Projeto Básico Ambiental, particularmente no que tynge ao
desaparecimento de trechos encachoeirados do rio Jequitinhonha, junto à cidade de Sa'to da
Divisa/MG, a montante da barragem.

O EIA abordou a questão, informando que os trechos encachoeirados seriam
parcialmente afetados, com influência nas últimas corredeiras. Aprofundando a análise e
correlacionando com as demais informações constantes no EIA, como a avaliação relativa às rotas de
inundação, a perda de atividade de extração manual de pedras e o remanso da barragem, foi possível
concluir-se que a área em questão - Cachoeira do Tombo da Fumaça - seria totalmente submersa.
Esta premissa, inclusive, norteou as discussões havidas na fase de LP, tanto em reuniões, quanto na
audiência pública - qua contaram com a presença de técnicos da FEAM-, a tal ponto q.ie a LP
expedida por este Inr.cituto em 18/11/97 contemplou condicionante específica, solicitando alternativas
de mitigação do impacto da submersão dos tombos.

O mesmo entendimento teve o órgão ambiental do estado da Bahia, o Conselho Estadual
de Meio Ambiente - CEPRAM, ao manifestar-se sobre o licenciamento, incluindo na sua Licença de
Localização - LL (equivalente à LP) condicionante que demonstra a previsão do afogamento total dos
saltos.

No entanto, caso se verifique a necessidade, existe a possibilidade de se negociar a
proposta apresentada pelo empreendedor no Projeto Básico Ambiental, no sentido de se definir a
compensação pelo afogamento do? tombos.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

MEMORANDO N°-'J ?2>/2000 -IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

AASPAR:

Senhora Anna Lopes

Assunto: Licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Senhora Assessora,

Em,

7
OZckmohtà- ,

de fevereiro de 2000.

a* rocn » Encaminhamos em anexo Nota Informativa n° 09/2000, contendo subsídios para elaboração
de resposta ao pronunciamento feito pelo deputado João Magno sobre aimplantação da Usina Hidrelétrica -UHE

Atenciosamente,

Gisejla Damm ForattinT ^-^~"
Diretoria; de Controle Ambiental

Diretora

SAIN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAfM S/N. BLOCO "C. 1« ANDAR -CEP: 70800-200 -BRASlLIA/DP"
(061) 316-1290-FAX: (061) 316-1306
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

NOTA INFORMATIVA 09/2000 • DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2000

Assunto: LICENCIAMENTO DA UHE ITAPEBI

O processo de licenciamento da Usina Hidrelétrica de Itapebi foi iniciado pelos órgãos
ambientais dos Estados abrangidos pelo empreendimento (Bahia e Minas Gerais), tendo sido, à época,
concedidas as respectivaslicenças prévias, de acordocom os procedimentos de cada órgão.

Em 1997, em decorrência da Resolução CONAMA 237, o licenciamento passou a ser de
competência federal, tendo o IBAMA entrado em entendimento com os dois governos estaduais no sentido
de estabelecer os procedimentos deste licenciamento. Foram solicitados posicionamentos tantoda Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM/MG, quanto do Centro de Recursos Ambientais - CRA/BA à respeito dos
estudos e conclusões constantes do EIA/RIMA.

É importante destacar que após o envolvimento do IBAMA no processo, a questão da
submersão da Cachoeira do Tombo da Fumaça, em Salto da Divisa/MG, passou a ser um assunto bastante
polêmico, inclusive com gestões de paralisação do processo em função da perda daquele patrimônio cênico.

Esclarece-se, contudo, que o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, de conhecimento dos
órgãos ambientais envolvidos, abordou a questão, informando que os trechos encachoeirados seriam
parcialmente afetados, com influência nas últimas corredeiras. Técnicosdo Ibama, aprofundando a análise e
correlacionando com as demais informações constantes no EIA, como a avaliação relativa às cotas de
inundação, a perda de atividade de extração manual de pedras e o remanso do reservatório, concluíram que
a área em questão - Cachoeira do Tombo da Fumaça, constituída de um conjunto de pequenas quedas, de
alturas não superiores a 1,5m, no período seco - seria totalmente submersa. Esta premissa, inclusive,
norteou as discussões havidas na fase de LP, tanto em reuniões, quanto nas reuniões públicas realizadas
em Salto da Divisa/MG e em Itapebi/BA, a tal ponto que a Licença Prévia expedida por este Instituto, em
18/11/97, contemplou condicionante específica, solicitando alternativas de mitigação do impacto em questão.

Outro aspectoa ser ressaltado diz respeito à modificação proposta pelo empreendedor,
de alteração da potência instalada da usina para 450 MW, diferente daquela apresentada no EIA/RIMA, de
375 MW, objetivando gerar mais energia em épocas de vazões elevadas do rio, trazendo maiorflexibilidade
de atendimento ao sistema interligado de geração e transmissão, sendo mantidas as principais
características físicas do projeto, tais como: as dimensões do reservatório, o regime de operação da uòina a
fio d'água, os regimes hidráulicos de jusante e de montante e o cronograma físico.

Após análise do Ibama e dos respectivos órgãos ambientais estaduais, concluiu-se que
as alterações propostas não inviabilizariam ambientalmente o projeto, uma vez que os elementos e fatores
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analisados no EIA/RIMA, anteriormente, não seriam alterados, permanecendo, por conseguinte, válidas as
condicionantes do IBAMA e dos OEMAS inseridas na Licença Prévia N° 020/97.

Éimportante ressaltar que em função, fundamentalmente, das perdas advindas da submersão
do Tombo da Fumaça, a mencionada Licença Prévia n° 020/97, já assimilando esta realidade, contemplou
condicionante específica, solicitando alternativas de mitigação dos impactos, o que foi apresentado pelo
empreendedorantes da liberação da Licença de Instalação n° 78/99, que foi concedida em 29 de setembro de
1999. A seguir estão listados os compromissos assumidos pela Itapebi Geração de Energia S/A, a título de
medida compensatória que, fatalmente, trarão melhorias consideráveisà populaçãodo baixo rio Jequitinhonha,
que atualmente vive em condições bastante precárias.São elas:

> comprometimento com o planejamento e restruturação das áreas urbanas da cidade de Salto da
Divisa atingidas pelo reservatório, considerando o saneamento da área marginal da cidade através
de obras de drenagem do córrego Lava - Pés e do córrego situado entre as ruas Rio Grande do Sul
e Fernando Dias das Virgens, além da implantação de um sistema de esgotamento sanitário
composto de coletores de esgotos, interceptor, elevatória e lagoas de estabilização. O Projeto
Urbanístico considera, também, a relocação das vias de acesso, definição dos usos para lazer,
manifestações culturais e de convívio.

> quanto à área da cidade, fora do perímetro do reservatório, existem propostas para o sistema viário,
tratamento paisagístico, cultural, mobiliário urbano e saneamento (drenagem e esgoto). O esgoto
sanitário, que atualmenteé captado e lançado no rio sem nenhum tratamento, será coletado até um
interceptor, seguindo até a uma estação elevatória, que o conduzirá à lagoa de estabilização, antes
do lançamento no rio Jequitinhonha.

;Í *

> no subprojeto de remanejamento da população diretamente atingida na cidade de Salto da Divisa foi
contemplado a caracterização da comunidade, suas relações com a cidade, o rio e a propriedade.
No cadastro formal na etapa subseqüente do licenciamento, deverão ser identificadas as famílias
que estarão sujeitas ao processo de negociação, indenização e remanejamento. Para o
remanejamento das famílias atingidas está previsto a implantação de um loteamento, em local
definido e aprovado por essa comunidade, dotado de toda infra-estrutura,centro comunitárioe áreas
de lazer e esportivas. Para as propriedades projetadas manteve-se as características originais de
organização social das famílias, suas predileções de vizinhança e a melhoria dos padrões de
habitaçãoe de toda a infra-estrutura.

será implementado o Programa de Usos do Reservatório que objetiva beneficiar alguns pontos
turísticos de Salto da Divisa, tais como:

- Praça do Mirante - contará com uma edificação destinada a abrigar as instituições que
coordenarão as atividades dos pescadores e lavadeiras, bem como,continuará a servirde
ponto avançado de observação do rio Jequitinhonha através de plataforma em níveis
escalonados, que conduzirão a umatracadouro de barcos (píer).

- Centro Cultural e Centro Esportivo do lava - Pés - será o espaço com maior área e
equipamentos disponíveis para uso público, aproveitando-se o aterro que será executado
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sobre os córregos. Tal área será destinada a esporte, com quadra de fu
polivalente e arquibancadas.

Largo do Tombo - é a localização que corresponde ao ponto ondeo Tombo da Fumaça
pode ser observado atualmente. Será criado um espaço para convívio em frente ao
Centro Comunitário do Bairro da Saudade, cujos equipamentos previstos são bancos,
mesas de jogos e brinquedos infantis localizados sob um conjunto de árvores.

Praça Cel. Manuel S. C. Peixoto - será reformada e os equipamentos propostos serão
destinados ao lazer contemplativo, mantendo-se a arborização existente. Haverá a
criação de um canteiro central que servirá para organizar o fluxo de carros e
estacionamento.

Tratamento paisagístico - haverá esse tratamento em todas as ruas que comporão o
sistema viário, integrante deste projeto urbano.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

MEMO/ASPAR/N0 075/00

BAMA/DWOO

-apiloü

Brasília, 21 de fevereiro de 2000.

Da: ASPAR

À:DCA

Solicito subsídios à elaboração da resposta ao pronunciamento feito pelo
deputado João Magno, em anexo, sobre aconstrução da Represa de Itapebi.

Atenciosamente,

oJ!ec?bldo
-£ÜQ2jêaOo

*ntnmMB

ANNA LOPES

Assessora Parlamentar

ASPAR Rosam - 21/02/00 16:32

DOC. ASPAR N° 128/00
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SEM SUPERVISÃO
CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Tipo : ORDINÁRIA - CD

KfcfJEBIDO/ASPAF

Número Sessão: 030.2.51.E

Data: 08/02/00

-r+ft

60 Deputados federais, 90 Deputados estaduais e 1.985 Vereadores, tçdos.

empenhados e comprometidos com a resolução dos problemas que aflige

população.

Queremos estender nossos cumprimentos aos milhares de militantes petistas

espalhados pelo país, responsáveis diretos pelo amadurecimento político do

Partido dos Trabalhadores.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

encaminho a V.Exa. para que dê como lido pronunciamento que faço a respeito da

liberação do IBAMA para a construção da Represa de Itapebi, sem estar dentro dos

critérios ambientais, pelo que já acompanhamos.

Pedimos providências.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado João Magno, a Mesa recebe o

seu pronunciamento.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a privatização dos rios, promovida de forma

anti-patriótica pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, vem

causando revolta e indignação nos cidadãos brasileiros, sejam os que moram nas

cidades grandes ou a população que vive no interior do País, e que muitas vezes

depende única e exclusivamente dos rios, riachos e cachoeiras como fontes de

riqueza econômica, cultural e social.

Mais um exemplo dessa atitude desrespeitosa, desumana, anti-social e

degradante vem ameaçando a comunidade do município de Salto da Divisa, no

Estado de Minas Gerais fazendo fronteira com a Bahia. Naquela pequena cidade

do interior, o rio Jequitinhonha representa tradição, integração e inspiração para

http://www.camara.gov.br 438
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Tipo : ORDINÁRIA - CD

Número Sessão: 030.2.51.E

Data: 08/02/00

milhares de pessoas, que usufruem beneficamente da pesca em uma paisagem

exuberante e poética, das mais belas da região.

Um lugar que pode tornar-se, em breve, apenas mais um cartão pos

se guardar. A construção da Usina Hidrelétrica de Itapebi, no rio Jequitinhonha,

logo acima de Salto da Divisa, ameaça desalojar centenas de famílias, além de

inundar as belíssimas cachoeiras denominadas Salto do Tombo e Cantagalo,

consideradas pela comunidade local verdadeiros patrimônios da natureza, que

devem ser preservadas e respeitadas pelo homem de todas as maneiras.

O que é mais incrível, Senhor Presidente, é que a comunidade de Salto da

Divisa não se coloca totalmente contrária à construção da barragem de Itapebi,

vista como fator de desenvolvimento daquela região marcada pela miséria e a

pobreza, mas onde residem pessoas dignas, de valores e tradições culturais

autênticas. O que a população de Salto da Divisa não aceita é a imposição de

projetos hidrelétricos que coloquem em risco a sobrevivência daquela gente,

promovendo, com a autorização do governo federal, a exploração dos recursos

naturais por grupos nacionais e estrangeiros, sem levar em consideração a

preservação do meio ambiente e da vida humana.

Para conhecimento de todos os Senhores Deputados, a polêmica

envolvendo a construção da Usina de Itapebi começou há quase três anos, quando

o grupo Odebrecht apresentou ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos

Naturais Renováveis (Ibama) e à Fundação de Estado de Meio Ambiente de Minas

Gerais (Feam) o projeto de construção da barragem no rio Jequitinhonha, a ser

administrada pela Companhia de Energia Elétrica da Bahia (Coelba). Pelo projeto

original, a obra visava a geração de 375 megawatts de energia elétrica destinada

às empresas do Pólo Petroquímico de Camaçari (BA). Três cidades baianas e cerca
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de 50 famílias de Salto da Divisa seriam atingidas em função do represamento da

água, sem comprometimento das cachoeiras que estão integradas ao ambiente da

cidade mineira.

No ano passado, porém, técnicos da Feam e da Coelba admitiram, em

audiência pública realizada na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que o

projeto original fora alterado após a elaboração dos Relatórios de Impacto

Ambiental (Rima's) pelo Ibama. Com a estranha aprovação do órgão federal que

deveria estar atento ao danos causado em nosso meio ambiente, a nova barragem

de Itapebi vai implicar no desalojamento de mais de 100 famílias moradoras da

zona urbana de Salto da Divisa, além de inundar por completo as cachoeiras

Tombo da Fumaça e Cantagalo.

Com o apoio de ambientalistas, famílias que poderão ser atingidas pelas

águas do lago artificial, deputados estaduais, Secretaria de Estado de Meio

Ambiente de Minas Gerais e da comunidade de Salto da Divisa, estamos

solicitando que o Ibama esclareça à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias desta Casa os pontos polêmicos sobre a Usina de Itapebi, pois

não é possível permitir que os interesses gerais do povo mineiro sejam, mais uma

vez, desrespeitados pelo governo federal, em nome de negociatas que ferem a

autonomia e identidade da nossa população.

Como manifesta-se o Movimento S.O.S. Tombo da Fumaça: "Queremos que

o projeto de construção da Usina de Itapebi seja reformulado, de forma a preservar

as cachoeiras e garantir os direitos sociais da comunidade. Somos por um

desenvolvimento sustentável, com justiça social e que represente benefícios reais

para a região, pois estamos cansados de ser usados em projetos que, ao invés de

desenvolver, atrasam e aprofundam a miséria do Vale do Jequitinhonha."
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Sr. Presidente, peço que seja publicado no A Voz do Brasil e no Jornal da

Câmara.

Era o que tinha dizer.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Informo aos Srs. Parlamentares que

chamaremos no máximo dois ou três Parlamentares. Em seguida, daremos

oportunidade para aqueles Parlamentares que queiram apresentar seus

pronunciamentos por escrito.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, quero parabenizar o PT pelos 20 anos e o Deputado Ben-Hur

Ferreira , assumindo publicamente que esse partido tem contribuído para o reforço

da democracia brasileira, buscando a luta permanente contra qualquer tipo de

discriminação social, racial, de gênero, étnica e religiosa neste País.

Parabéns ao Deputado Ben-Hur Ferreira, em nome do qual cumprimento

todos os Deputados, lideranças e militantes do PT no âmbito nacional. Parabéns

pelo papel que o PT tem representado neste País na luta permanente pela

democracia brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta última semana, um rapaz de

um pouco mais de 35 anos, com um sonho de ser um futuro universitário, um

assistente social, perdeu a vida por parecer homossexual.

Salman Rushdie#, autor de "Versos Satânicos", previu o futuro quando

afirmou que "a cadela que pariu Hitler está novamente no cio", referindo-se ao

surgimento do neonazismo, com a vitória de Haider# na Áustria.

Aqui, no Brasil, no ABC Paulista, já nasceu esse produto incestuoso. Jovens

com um vazio na cabeça, os skinheads#, espancam e matam um jovem. O simples

fato de não concordar com sua crença, cor de pele, gestos ou opção sexual faz com
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GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Salvador, 30 de março de 2000
ITP-IBA-002

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

At.: Dra. Gisela Damm Forattini

Diretora

Assunto: Relatório Semestral - AHE Itapebi

^d3
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IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA.

Em atendimento ao condicionante 2.10 - Condições Específicas da Licença de
Instalação n.° 78/99, emitida em 29/09/1999, estamos encaminhando o primeiro
RELATÓRIO SEMESTRAL DE DESENVOLVIMENTO, referente a março/2000, que
retrata as ações empreendidas na área de influência do Aproveitamento Hidrelétrico
de Itapebi, decorrentes da implantação dos Projetos Básicos Ambientais.

Seguem, também em anexo, cópias do mencionado relatório para serem
encaminhadas, pelo próprio Ibama, aos órgãos ambientais dos estados da Bahia
(CRA) e Minas Gerais (FEAM), conforme comprometimento da Itapebi firmado na
correspondência ITP-IBA-002 de 27/10/1999.

Considerando o estágio atual das obras do empreendimento - decorridos seis
meses de trabalho - e o desenvolvimento das ações ambientais, renovamos o
convite a V.S. para inspecionar a área de influência do aproveitamento, em data de
sua conveniência.

jsTVTüias jün

Diretor-PresidÉ

ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA S/A- Av. EdgardSantos. 300- Ed.Sede da Coelba- BI. A4- 1«andar - Narandiba - Salvador- BA
CEP 41186-900 - Fone (71) 370-5367 - Fax (71) 370-5424

CNPJ - 02.397.080/0001-96
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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 fmiwl»

«AMA/DKO*

N° Documento: 10100.003658/00

DOCUMENTO

N° Original: 1435/00

Interessado : DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Data: 13/07/2000

Assunto : SOLICITA A PRESENÇA DA SENHORA PRESIDENTE NO DIA 19/07, PARA PR
ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 78/99, REFERENTE
ÀAUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAPEBI EM
CACHOEIRINHA/MG.

ANDAMENTO

,e : GABIN

DIRCOFi .ira

Data de Andamento:

Observação:

Projeto IBAMA-FIA/USP

13/07/2000 10:50:59
A V* Gi%<lLos.
PARA CONHECIMENTO, ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS INFORMANDO A SENHORA
PRESIDENTE.

Assinatura da Chefia do(a) GABIN
rYfjM»M Gaív*mu 5. utuo 'ÁjAeire

Chefe do Gabir.atc
IBAMA

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

Página : I
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Documento
10100.003658/00-36

GABIN

^to± Da\a:_&l£3l£Q- Prazo: /.

MMA- IBAMA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

ÁreaEspecial 07, Lote 23 - Setor Policial Sul - BRASÍLIA/DF

Oficio n.° \L à$ /2000-CART/SR/DPF/DF
Brasília/DF, de Junho de 2000

Senhor Presidente,

Visando a instruir Inquérito Policial 04392/2000-

SR/DPF/DF, que apura delito tipificado no artigo 67 da lei 9.605/98, solicito

o comparecimento de Vossa Senhoria ou representante legal, no dia

11/Oi f às /bi-àOpA. nesta Superintendência de Polícia Federal, localizada no

SAIS, Q. 07, Lt. 23, para prestar esclarecimentos a respeito da Licença de

Instalação n.° 78/99, referente ã autorização para implantação da Usina

Hidrelétrica de Itapebi em Cachoeirinha/MG.

Atencio

VNCISCO MOURA VELHO

Delegado de Polícia Federal

A SUA SENHORIA O SENHOR

PRESIDENTE DO IBAMA

SAIN AV L 4 NORTE - ED SEDE

BRASÍLIA/DF
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Ministério do MeioAmbiente 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: 10100.003658/00

N° Original: 1435/00

Interessado : DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Data: 13/07/2000

Assunto : SOLICITA A PRESENÇA DA SENHORA PRESIDENTE NO DIA 19/07, PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 78/99, REFERENTE
ÀAUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAPEBI EM
CACHOEIRINHA/MG.

r --e: GABIN

Rira : DIRCOF

Data de Andamento:

Observação:

Projeto BAMA-FIAAJSP

ANDAMENTO

17/07/2000 17:20:00

PARA INDICAR O REPRESENTANTE QUE PRESTARÁ OS ESCLARECIMENTOS.

.

... j.j •

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Ctísoaara Ga/var-ss jOutao ÍKJaifsrn
Chofa <iü Gabinete

IBAMA

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS

MEMORANDO N° 2,^012000- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, /, de julho de 2000.

A Senhora Chefe de Gabinete - Eleonora Galvarros Bueno Ribeiro

Assunto: Esclarecimentos quanto ao Licenciamento ambiental da UHE Itapebi

Em atenção ao Ofício n° 1435/2000-CART/SR/DPF/DF, do
Depatamento de Polícia Federal, solicitando o comparecimento da Presidente do
Ibama ou representante legal para prestar esclarecimentos a respeito da Licença de
Instalação n° 78/99 concedida a UHE Itapebi (objeto do Encaminhamento de
Documento de n° 10100.003658/00, desse Setor), segue, em anexo, Nota Informativa
n° .037 com os subsídios necessários.

QIDEREUDCAAIEMOITAPEB DOC

Atenciosamente,

Gisela DamnVf^rattini
diretoria de Controle Ambiental

Diretora
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS

NOTA INFORMATIVA N° 037/2000 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Brasília, DF, 17 de julho de 2000

Assunto: licenciamento da uhe itapebi

1. INTRODUÇÃO

O processo de licenciamento da Usina Hidrelétrica de Itapebi foi
iniciado pelos órgãos ambientais dos Estados abrangidos pelo empreendimento (Bahia e
Minas Gerais), tendo sido, à época, concedidas às respectivas licenças prévias, de acordo
com os procedimentos de cada órgão.

Em 1997, em decorrência da Resolução CONAMA 237, o licenciamento
passou a ser de competência federal, tendo o IBAMA entrado em entendimento com os
dois governos estaduais no sentido de estabelecer os procedimentos deste licenciamento.
Foram solicitados posicionamentos tanto da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM/MG, quanto do Centro de Recursos Ambientais - CRA/BA a respeito dos estudos e
conclusões constantes do EIA/RIMA.

2. A QUESTÃO DA SUBMERSÃO DO TOMBO DA FUMAÇA E ALTERAÇÕES
DA POTÊNCIA INSTALADA

É importante destacar que após o envolvimento do IBAMA no processo, a
questão da submersão da Cachoeira do Tombo da Fumaça, em Salto da Divisa/MG,
passou a ser o assunto mais polêmico, inclusive com gestões de paralisação do processo
em função da perda daquele patrimônio cênico.

Esclarece-se, contudo, que o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, de
conhecimento dos órgãos ambientais envolvidos, abordou a questão, informando que os
trechos encachoeirados seriam parcialmente afetados, com influência nas últimas
corredeiras. Técnicos do Ibama, aprofundando a análise e correlacionando com as
demais informações constantes no EIA, como a avaliação relativa às cotas de inundação,
a perda de atividade de extração manual de pedras e o remanso do reservatório,
concluíram que a área em questão - Cachoeira do Tombo da Fumaça, constituída de um
conjunto de pequenas quedas, de alturas não superiores a 1,5m, no período seco - seria
totalmente submersa. Esta premissa, inclusive, norteou as discussões havidas na fase de

Q/DEREUPRESI/NOTITAPF. DOC
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LP, tanto em reuniões, quanto nas reuniões públicas realizadas em Salto da Divisa
em Itapebi/BA, a tal ponto que a Licença Prévia (LP) expedida por este Instituto, em
18/11/97, contemplou condicionante específica, solicitando alternativas de mitigação do
impacto em questão. Salienta-se que o Ibama somente expediu a LP após considerar
os pareceres técnicos dos órgãos ambientais da Bahia e Minas Gerais, que se
posicionaram favoráveis ao empreendimento

Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à modificação proposta pelo
empreendedor, de alteração da potência instalada da usina para 450 MW, diferente
daquela apresentada no EIA/RIMA, de 375 MW, objetivando gerar mais energia em
épocas de vazões elevadas do rio, trazendo maior flexibilidade de atendimento ao
sistema interligado de geração e transmissão, sendo mantidas as principais
características físicas do projeto, tais como: as dimensões do reservatório, o regime de
operação da usina a fio d'água, os regimes hidráulicos de jusante e de montante e o
cronograma físico.

Após análise do Ibama e dos respectivos órgãos ambientais estaduais,
concluiu-se que as alterações propostas não inviabilizariam ambientalmente o projeto,
uma vez que os elementos e fatores analisados no EIA/RIMA, anteriormente, não seriam
alterados, permanecendo, por conseguinte, válidas as condicionantes do IBAMA e dos
OEMAS inseridas na Licença Prévia N° 020/97.

3. CONCLUSÃO

É importante ressaltar que em função, fundamentalmente, das perdas advindas
da submersão do Tombo da Fumaça, a mencionada Licença Prévia n° 020/97, já
assimilando esta realidade, contemplou condicionante específica solicitando alternativas de
mitigação dos impactos, que foi apresentado pelo empreendedor antes da liberação da
Licença de Instalação (LI) n° 78/99 concedida em 29 de setembro de 1999. A seguir estão
listados os compromissos assumidos pela Itapebi Geração de Energia S/A na referida LI, a
título de medida compensatória que, fatalmente, trarão melhorias consideráveis à
população do baixo rio Jequitinhonha, que atualmente vive em condições bastante
precárias. São elas:

> planejamento e restruturação das áreas urbanas da cidade de Salto da Divisa
atingidas pelo reservatório, considerando o saneamento da área marginal da
cidade através de obras de drenagem do córrego Lava-Pés e do córrego situado
entre as ruas Rio Grande do Sul e Fernando Dias das Virgens, além da
implantação de um sistema de esgotamento sanitário composto de coletores de
esgotos, interceptor, elevatória e lagoas de estabilização. O Projeto Urbanístico
considera, também, a relocação das vias de acesso, definição dos usos para lazer,
além de manifestações culturais e de convívio.

> quanto à área da cidade fora do perímetro do reservatório, existem propostas para
o sistema viário, tratamento paisagístico, cultural, mobiliário urbano e saneamento
(drenagem e esgoto). O esgoto sanitário, que atualmente é captado e lançado no
rio sem nenhum tratamento, será coletado até um interceptor, seguindo até a uma
estação elevatória, que o conduzirá à lagoa de estabilização antes do lançamento
no rio Jequitinhonha.

ODFRFLTOESIiMOnrAPE DOC:
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> no subprojeto de remanejamento da população diretamente atingida na cidade de
Salto da Divisa foi contemplado a caracterização da comunidade, suas relações
com a cidade, o rio e a propriedade. No cadastro formal na etapa subseqüente do
licenciamento deverão ser identificadas as famílias que estarão sujeitas ao
processo de negociação, indenização e remanejamento. Para o remanejamento
das famílias atingidas está previsto a implantação de um loteamento, em local
definido e aprovado por essa comunidade, dotado de toda infra-estrutura, centro
comunitário e áreas de lazer e esportivas. Para as propriedades projetadas
procurar-se-á manter as características originais de organização social das
famílias, suas predileções de vizinhança e a melhoria dos padrões de habitação e
de toda a infra-estrutura.

> será implementado o Programa de Usos do Reservatório que objetiva beneficiar
alguns pontos turísticos de Salto da Divisa, tais como:

- Praça do Mirante - contará com uma edificação destinada a abrigar as
instituições que coordenarão as atividades dos pescadores e lavadeiras,
bem como, continuará a servir de ponto avançado de observação do rio
Jequitinhonha através de plataforma em níveis escalonados, que
conduzirão a um atracadouro de barcos (píer).

- CENTRO CULTURAL E CENTRO ESPORTIVO DO LAVA - PÉS - Será O espaço
com maior área e equipamentos disponíveis para uso público,
aproveitando-se o aterro que será executado sobre os córregos. Tal área
será destinada a esporte, que contará com quadra polivalente dotada de
arquibancadas.

- Largo do Tombo - é a localização que corresponde ao ponto onde o
Tombo da Fumaça pode ser observado atualmente. Será criado um
espaço para convívio em frente ao Centro Comunitário do Bairro da
Saudade, cujos equipamentos previstos são bancos, mesas de jogos e
brinquedos infantis localizados sob um conjunto de árvores.

- Praça Cel. Manuel S. C. Peixoto - será reformada e os equipamentos
propostos serão destinados ao lazer contemplativo, mantendo-se a
arborização existente. Haverá a criação de um canteiro central que servirá
para organizar o fluxo de carros e estacionamento.

Tratamento paisagístico - haverá esse tratamento em todas as ruas que
irão compor o sistema viário, integrante deste projeto urbano.

6rant ' creaVJímu-oirj
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

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

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

MEMORANDO N° 3 36 /2000 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, 1'0 de julho de 2000.

A Assessoria Parlamentar - ASPAR

Assunto: subsídios para responder pronunciamento de parlamentar referente
às Usinas Hidrelétricas de Itapebi e Aimorés.

Em atendimento ao MEMORANDO/ASPAR/N0 148/00, de 03 de
abril de 2000, que trata do pronunciamento do Deputado João Magno, seguem,
em anexo, a Nota Informativa N° 033/2000 contemplando dados referentes a
UHE Aimorés e Nota Informativa-Diretoria de Controle Ambiental, datado de 20
de abril de 2000, contendo informações sobre a UHE Itapebi. Certamente, tais
documentos, com informações substanciais, contém os subsídios necessários
para a resposta aos questionamentos formulados.

Atenciosamente,

jisèla Damm Forattini

•iretorii de Controle Ambiental
Diretora

SAIN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO V, 1o ANDAR -70800-200 -BRASÍLIA/DF - TEL: (061) 316-1290 -FAX: (061) 316-1306
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

MMA™

MEMORANDO rW/2000 • IBAMA/DCA
Brasília-DF, j^úe fevereiro de 2000.

À: Assessoria Parlamentar - ASPAR

Em resposta ao MEMO/ASPAR/N0 047/00, de 04 de fevereiro de 2000, é necessário que
seja o RIMA solicitado ao empreendedor responsável pela UHE ITAPEBI, pois o DEREL
dispõe somente de 1 (um) exemplar do referido documento, cujo endereço abaixo
discriminamos:

Itapebi Geração de Energia S/A situada á Av. Edgard Santos, 300 bloco 1- 1o andar, tefone:
(71) 350-5188 fax: (71) 350-5198 CEP 41.186-900

O pedido poderá ser encaminhado em atenção ao Sr. Afranio Gavião, Diretor de Meio
Ambiente da Itapebi Geração de Energia S/A.

Atenciosamente,

Gisela Damm Forattini

Diretoria.de Controle Ambiental

/ Diretora

SAIN AV. L4NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N. BLOCO 'C. 1oANDAR - 70800-200- BRASÍLIA/DF - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061)316-1306
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SERVIÇO POBUCO FEDERAL

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

MEMO/ASPAR/N° 148/00

Pr*t*o*l«

IBAMA/DIRCO»

RMMÉiip^'

OHJ^j iro

Brasília, 03 de abril de 2000.

Da: ASPAR

À:DCA

Encaminho pronunciamento do Deputado João Magno e cópia da nossa
correspondência que gerou o discurso. Solicito sugestão de resposta pela Sr.a Presidente ao
Deputado.

Atenciosamente,

CXÃyU

ANNÀ LOPES

Assessora Parlamentar

ASPAR Wilson - 03/04/00 16:16

DOC. ASPAR N° 241/00 E 128/00
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Ministério do Meio Ambiente cios Recursos Renováveis Ilidricos ecia Amazônia Lega -MMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturak Renováveis-jBAMA
Sistema de Controle de Processos eDocumentos C 'yW iR^rcr-

Encaminhamento de Documento \ Fls (fàf--* - p-^cbiDC
VI Aí A

DOCUMENTO

N° Documento: 10100.001513/00

N" Original: 174/00

Interessado : ASSESSORIA PARLAMENTAR/MMA

Daia : 31/03/2000

ENCAMINHA PAR ACONHECIMENTO EPROVIDÊNCIAS. CÓPIAS DOS DISCURSOS
ASSU : DO SENHORES O^pStaDOS WILSON SANTOS. JOÃO MAGNO, SYLVAN GUAZELLl

PEULO ROCHA, FERNANDO MARRONI, AGNELO QUEIROZ. LEO ALCÂNTARA.
ALBÉRICO CORDEIRO E EDISON ANDRINO.

Dc : GABIN

Para : ASPAR

Daia de Andamento:

Observação:

ProjclnIII WI.VH A ISI>

ANDAMENTO

31/03/2000 17:21:00

PARA A5 PROVIDÊNCIAS PERTINENTES

\

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo orecebimento dó documento acima descrito.

Assinatura e Carimbo
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Ministério do Meio Ambiente

Assessoria Parlamentar

OFICIO N.° 174/ASPAR/MMA

MMA- IBAMA
Documento
10100.001513/00-8

GABIN

Data:_2iL/Í_/^0pWcO_/—

Brasília, 29 de março de 2000

Senhora Chefe de Gabinete,

Encaminho, anexas, para conhecimento e providências, cópias dos

Discursos dos Senhores Deputados Wilson Santos, João Magnos' Synval Guazzelli,

Paulo Rocha, Fernando Marroni, Agnelo Queiroz, Léo Alcântara, Albérico Cordeiro e

Edison Andrino.

Solicito posterior retorno a esta Assessoria.

Atenciosamente,

M Irismar Naves Mendes
Chefe da Assessoria Parlamentar

A Sua Senhoria a Senhora

Eleonora Galvarros Bueno

Chefe de Gabinete da Presidência do Ibama

Brasília - DF



.

EM BRANCO



.<
CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ SEM SUPERVISÃO

Sessão: 015.2.51.0 Hora: 16:08 Quarto: 65/2

Orador: JOÃO MAGNO S$^ Data: 2^9?i52-
Taquígrafo: Sheila Maria Revisor: Mesquita . p.r>-fftrV

TO Vale inserido l „ .

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, é para encaminhar a V.Exa. pronunciamento que faço com relação à
S

omissão do IBAMA diante das represas que estão sendo construídas no rio Doce,

MG.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Será recebido nobre

Deputado João Magno.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Senhor

Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, esta não é a primeira vez que venho

à Tribuna desta Casa para denunciar a vergonhosa política de privatização dos rios

e dos recursos naturais brasileiros promovida, de forma sorrateira e escandalosa,

pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ainda no início do mês de

fevereiro, como integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente

e Minorias, solicitei no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos_Recursos

Naturais Renováveis (Ibama) cópia do Relatório de Impacto Ambiental (Rima),

emitido por aquele órgão, concedendo permissão prévia para a construção da

Usina Hidrelétrica de Itapebi, na divisa entre os Estados de Minas Gerais e Bahia.

Uma obra que, antes de qualquer fonte de energia, vem gerando muita

polêmica e colocando, de um lado, empresários nacionais e estrangeiros, acolhidos

pelo governo federal, e de outro, os moradores especialmente do município mineiro

de Salto da Divisa, que estão ameaçados de perderem suas casas, imóveis e

Pág.1
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ SEM SUPERVISÃO
Sessão: 015.2.51.0 Hora: 16:08 Quarto: 65/2

Orador: JOÃO MAGNO Data: 27/02/00

Taquígrafo: Sheila Maria Revisor: Mesquita

fazendas, histórias, culturas e tradições repassadas ao longo de anos e an

receberem qualquer tipo de garantia por parte do governo.

Desta vez, Senhores Deputados, os técnicos do Ibama, que deveriam zelar

pela preservação do meio ambiente nas diversas regiões do país e defender os

interesses das comunidades nas disputas contra os grandes grupos econômicos

que cobiçam as nossas riquezas naturais, estão empenhados em colaborar com o

Consórcio Companhia Vale do Rio Doce/Companhia Energética de Minas Gerais

(Cemig), que planeja a construção da Usina Hidrelétrica de Aimorés, em Minas

Gerais, próxima à divisa com o Espírito Santo. A pendência vem se arrastando há

mais de três anos e até hoje os moradores das cidades de Resplendor, Ituêta e

Aimorés, muitos deles descendentes de imigrantes europeus que vieram para o

Brasil no início do século XX a convite do governo brasileiro em troca de terras para

plantar, não têm o menor sinal de que terão os seus direitos respeitados pelas

autoridades do atual governo.

Para exemplificar esse descaso, Sr. Presidente, uma audiência pública para

debater a Usina Hidrelétrica de Aimorés, realizada no dia 1o de fevereiro próximo

passado, no município mineiro de Ituêta, quase acabou em confusão. A entidade

denominada Associação dos Proprietários Rurais Atingidos pela Usina Hidrelétrica

de Aimorés acusa o representenl^ojbama, engjjnheiro Jader Pinto de Campos

Figueiredo, de tentar manipular as discussões com aintenção de aprovar o

licenciamento ambiental da obra, em favor do Consórcio Vale do Rio Doce/Cemig.

Em clima bastante conturbado, a audiência, que seria uma etapa

importante para a viabilização do projeto, terminou trazendo à tona uma extensa

lista de questionamentos por parte da entidade comunitária que não foi levada em
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ

Sessão: 015.2.51.O

Orador: JOÃO MAGNO
Taquígrafo: Sheila Maria

Hora: 16:08

Revisor: Mesquita

SEM SUPERVISÃO
Quarto: 65/ 2

Data:

consideração pelo órgão federal, gerando mais desconfiança, revolta e insegLrabrçaJii^u^

entre as famílias de pequenos proprietários rurais, além de colocar sob suspeita a

própria lisura do Ibama na condução do processo.

Vale ressaltar, Senhoras e Senhores Deputados, que, a exemplo do que

ocorre em Salto da Divisa com a Usina de Itapevi, os moradores da região a ser

atingidas pela Usina de Aimorés não são contrários ao empreendimento, pura e

simplesmente. Mas estão intimamente preocupados em ver respeitados os seus

direitos de cidadãos e assegurado um futuro que permita-lhes a preservaçâojje^

suas tradições sócios-culturais, econômicas e do meio ambiente.

Cerca de 70 famílias poderão ser atingidas com a construção da Usina de

Aimorés e até agora nenhum dos produtores rurais daquela região conseguiu

enxergar as vantagens anunciadas com a instalação do projeto. Ao contrário, a obra

representa danos irreversíveis ao meio ambiente e prejuízos incalculáveis para

centenas de pessoas atingidas.

Como descreve, em tom de lamento, o ruralista Frederico Carlos Ortlieb, de

70 anos, filho de casal alemão imigrante na década de 20, que nasceu, cresceu e

ainda hoje cria família em seu sítio de 20 alqueires, localizado entre Ituêta e

Aimorés. "É duro para mim e minha família deixarmos este sítio, no qual trabalhei

dando a minha vida... Esta represa, se for construída, vai provocar a perda das

melhores e mais férteis terras da baixada, na margem esquerda do Rio Doce."

É preciso apelar para que os técnicos do governo federal - e do Ibama, em

especial - se sensibilizem diante das reivindicações populares, vindas diretamente

de quem conhece e tem amor pelo seu pedaço de chão. Ao invés de atuarem

parcialmente em benefício das diretrizes mercantilistas dessa elite que há 500 anos

Pág.3



EM BR4NC0



. -

V

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Sessão: 015.2.51.0 Hora: 16:08

Orador: JOÃO MAGNO
Taquígrafo: Sheila Maria Revisor: Mesquita

SEM SUPERVISÃO
Quarto:

Data: 27

invade, toma e usurpa as terras brasileiras, já não é chegada a hora

autoridades governamentais tratarem o povo desse País com mais respeito,

humanidade e dignidade?

É o que tinha a dizer, Senhor Presidente.

Obs. Peço que seja publicado na Voz do Brasil e no Jornal da Câmara.

.
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poder .judiciário
••'MIÇAII l>l KAl Dl !!\si \\, |.\
M.t,ÀOJUDICIARIA Dl \tt\\s<,| |<A|s

MANDADO UE (lluÁO PfUfc**"* r **

O DOUTOR HERMES COMES III.HO. MM.
JUIZ FEDERAI, SI I5STIH IO DA 22" VARA DV
SEÇÃO JMDIC 1ÁRIA DO ESTADO Dl MINAS
CURAIS •- I» REClIo, NA FORMA IM l.ll,
ETC..

MANDA a qualquer Olícial(a) de Justiça A\aliadoi<a)
deste Jui/.. IedenfMírtuuem este for apresentado, que. em seu cumprimento, nos autos da
AÇÃO POPUI.AM n." 2000.38.00.020439-1, proposta por MÁRIO Dl lACIRDV
UERNI t KNETO contra o INSTITUTO ÜRASILKIRO DO MKIO \MKIFNTl F
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, eile o INSM.ll,O
BRASIl I IRO 1*1 MMO AMKIKNTE VDOS RECURSOS NATURAIS IIHNOVÃVI-.IS
- IBAMA nu |H'!Ati.j do seu Representante legal, na Ai. ilu Contorno n" x.ijm. H
Lourdes. i.c*ia <apuai, pa.a todos os lennus c atos da pfescnic ueüo, |Kin como pura
contes.,,. I... ,HK-n:nA.. .1.1 pra/o legal, epar,, tJUC apresente toda adocumentação relativa ao
ato adminMiaovo aconnado de ilegal, no pra/o do >(>(v inte) dias, mdo na conformidade
<«a petiva.. wucml, i decisão de tis. 44"M.Mi. „a jg^w dc i. despacho de lis. 452. cuias
copia- li..;-i, la/uido parte integrante deste.

FICA o réu ciente de mie não olerecendo contestação
no prazo I,l.,,i ,„,.,,,nui-sc-ão aceitos, como verdadeiros, os latos articulados pela parle
auloiaiai! >SS CPCj.

CUMPRA-SE. nu lornta e sob as penas da lei.
eientilíead a., <>t •) iiiteiessadu(s) de que este Juízo funciona no l'oium d,, .Ittsltca Federai,
loeali/ado fui Rua Santos Barreto. 161. 7" andar. Santo Agostinho. lk-lo llon/onic Mi,,
com cxpciflente eUvtno no horário dcOV:()0 às |X:0() horas

EXPEDIDO nesta cidade de Belo llmi/onle, em líi de
agosto ,!, .:!«»,. i u mi |. y^. jud. - Atend. Jud.. digitei.

í ,',',• 1 ,", ' ' • • i
I ' li ' . ' • • t í í ' ' í,*

Bcl". Berenice Pinheiro Monteiro
Diretora de Secrclai ia da 22" Vara

•*,i

\ *•^:7 <r>
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riXMÜ. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JACINTO

MÁRIO DE LACERDA WERNECK NETO. brasileiro, casado, advogado.
Presidente t,ia Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advoyados do Brasil,
Seção dfi Minafi Gemia. rflsiriflnfp. à rua Prasidentr? Rodrigues Alues n. 73'i, B

Boa Esperança, Santa Luzia, MG, Cart. Identidade n. Ml8131? CPF

204.10M96/49, portador do Título de Eleitor de n. 013.917.310.256. (doe.
Indevidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Minas
Gerais, sob o n. 57.864, postulando em nome próprio, vem propor a presente

AÇÃO POPULAR

contra o INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, órgão do Ministério do Meio Ambiente, dos

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, na pessoa da sua representante legal,
Exma, Sra. Maiilia Marreco Cerqueira, com sede à SAIN Av. L4 norte - Ld Sede

do IBAMA, S/N, Bloco C, 1° andar, Brasília. DF, com base na Lei n. 4 717. de 29

de junho de 1.965, pelos fatos e fundamentos seguintes:
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" remos a afinnar que os correspondentes Estudos de Impacto

Ambiental - EIA-RIMA - não permitiram a esta FEAM a percepção

da lotai descaracterizaçâo do trecho denominado Cochooim do

Tombo da Fumaça, inexistindo qualquer indicação clara de sua

suhmorsão com a correspondente e indispensável avaliação sobro

uste impacto de magnitude bastante superior ao que ser verificava

prognosticado no relatôno, que , no caso, corresponderia a uma

intervenção apenas parcial sobre esse patrimônio natural Pògs,

4/23 e 5/30 do EIA de Itapebi".

No obstante a posição contrária do órgão da Administração Pública de Meio

Ambiente do t-.slado de Minas Gerais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiento e

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA concedeu ã empresa IÍAPLBI

GERAÇÃO UL ENERGIA S/A a Licença de Instalação de n. 78/99 para implantar

a Usina Hidrelétrica de Itapebi, localizada no Rio Jequitinhonha, de maneira ilegal

e lesiva ao patrimônio público do Estado de Minas Gerais.

Como prova da lesão iminente e definitiva, no documento datado de 23 9.99.

firmado pelo Víco-Presidente da COELBA(responsável pela instalação daquele

empreendimento) à Presidente do IBAMA, (doe. 4), é informado que o

desaparecimento da "Cachoeira do Tombo da Fumaça" é inevitável, já que

"a alternativa com:Itapebi baixo, que nao submerge a

"Cacbooira do Tombo da Fumaça", rodui a potência da

usina e a energia a ser gerada por ela o um terço,

implicando no aumento do custo desta energia gerada
para um valor mais que duas vezes superior ao daquele

Ph6. 03
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1. DOS FATOS

Como ó do conhecimento público, existe no Município de Salto da Divisa, neste

Estado e Comarca, o monumento natural mais importante do Rio Jequitinhonha.

de extrema beleza cênica, o último dos "canyons" do Estado de Minas Gorais,

conhecido por "CACHOEIRA DO TOMBO DA FUMAÇA" de grande valor

cultural e histórico, sempre associado às origens da cidade, revelando desde o

início do povoamento uma evidente e esclarecedora toponímia

Através da Licença de Instalação n. 78/99, de 29 de setembro de 1999. doe 2, a

Exma. Si a I'residente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente o Recursos

Naturais Kunovávtsis - IBAMA, no uso de suas atribuições legais, concedeu a

empresa ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, sediada na avenida Edgard

Santos, n 300, bloco 1 - 1o andar, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, a

autorizaç.k) para instalar o empreendimento denominado de UHE ITAPEBI/ÜA .

cuja usina hidrelétrica irá fazer desaparecer o mencionado monumento natural

Esta licença ambiental foi obtida irregularmente, segundo a fundação

Estadual do Meio Ambiente - FEAM, órgão institucional de Meio Ambiento do

Estado do Minas Gerais, subordinada à Secretaria de Estado de Meio Ambiento

e Desenvolvimento Sustentável, conforme documento em anexo(doc 3)

Essas irregularidades, segundo aquele documento, consistiram no fato dos

Estudos do Impacto Ambiental, analisadqs na fase da concessão da Licença

Prévia - LP do empreendimento, não preverem o desaparecimento da citada

"Cachoeua do íombo da Fumaça".

Afirma este documento;

pag. •:•:
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Gerais existe dispositivo expresso que declara corno tombado para o fim de

conservação o declarado como monumento natural o no Joquitinhonha, da

seguinte lorma. . * .—y- . r"p ^/g, ^

MG. ^ok M**v*ryC&* ^^^^.^.r^^^.M ^^

Ficam tombados para o fim de conservação e declarados monumentos

naturais os picos do Itabirito ou do Itabira, do Ibituruna e do llambé o as serras

do Caraça, do Piedade, de Ibitipoca, do Cabral e, no planalto de Poços do

Caldas, a de São Domingos.

§ 1u - O Estado providenciará, no prazo de trezentos e sessenta dias contados da

promulgação do sua Constituição, a demarcação das unidades de consuivação

do que trata este artigo e cujos limites serão definidos cm lei

§ 2" O disposto neste artigo se aplica à bacia hidrográfica do rio

Jequitinhonha e aos complexos hidrotermais e hoteleiros do Barreiro de Araxá,

e de Poços de Caldas."

Em razão destes dispositivos legais, portanto, existem três vedações legais que

impedem o desaparecimento da " Cachoeira Tombo da Fumaça"

Primeira:

O parágrafo 7° do art. 214 da Constituição do Estado dc Minas Gerais

estabelece que os monumentos naturais e paisagens notáveis deste

Estado somente poderão ser utilizados desde que seja assegurada a

sua conservação.
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que foi efetivamente considerado para a sua análise, o
que inviabilizaria o empreendimento".

s: 2. DO DIREITO

Estabelece o inciso LXXIII do art. 5o da Constituição Federal:

-QUALQUER CIDADÃO ÈPARTE LEGÍTIMA PARA PROPOR AÇÃO POPULAR
QUE VISE ANULAR ATO LESIVO AO PATRTIMÒNIO PÚBLICO OU DE
ENDTlDADi: DE QUE O ESTADO PARTICIPE, À MORALIDADADE
ADMINISTRATIVA, AO MEIO AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
CULIURAI '

AConstituição do Estado de Minas Gerais protege e impede a destruição ou o
desaparecimento dos monumentos naturais e as paisagens notáveis existentes
no território deste Estado, conforme está previsto no parágrafo 1 do seu a-tigo
214 do Capitulo do Meio Ambiente:

•Alt 214

§ 7"- OS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA, AS VEREDAS OS
CAMPOS RUPESTRES, AS CAVERNAS, AS PAISAGENS NOTÁVEIS E
OUTRAS UNIDADES DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO
CONSiTIUEM PATRIMÔNIO AMBIENTAL DO ESTADO ESUA UTILIZAÇÃO
SE FARÁ, NA FORMA DA LEI, EM CONDIÇÕES QUE ASSEGUREM SUA
CONSERVAÇÃO."
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O instituto do tombamonlo incide sobre o Rio Joquitiuhonha, do qual

0 'Cachoeira Tombo da Fumaça" é paite inlogranle, coiiíomiio

expressamente previsto no parag. 2 do ad. 04 dos Disposições

Tfunsitôrtaa da Constituição do Estado de Minas Gorais

Jeremia:

O Ato Administrativo praticado pela Presidente do IBAMA,

consubstanciado pela Licença de Instalação n. 70/99, que concedeu ao

empreendimento denominado de UHE - ITAPEBI - Usina llidioiólüluca do

llapobi, B/v, foi praticado em desacordo com o previsto nos» Estudos de

Impacto Ambiental que não previam a inundação completa do monumento

natural "Cachoeira do Tombo da Fumaça".

CONCLUSÃO

Presuntos os requisitos que autorizam o ajuizamento da presente AÇÃO
POPULAR, jú que suficientemente comprovadas a lesão o a ilegalidade
praticada ao patrimônio público, o aulor vem requeier a V. Exa.:

a) u concessão de liminar, de acordo com o artigo 9U, § 4", da Lei n

4.717/05, determinando a empresa ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A que
se abstenha de praticar qualquer alo que venha a inleiferir na integridade da
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"Caohoona do lombo da Fumaça", localizada no no Jeuuilmhonlin, no Município
du Sano da Divisa, nosta Estado - beneficiaria do ato lesivo e ilegal - sol, pena
do multa díâ.ia no valor de R$1.000.000,00(hum milhão de toais),

b) a citação do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMIUI N11 l
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA, Ja c,ual,f,,:udo, na possua
do seu Repiosentaiite Logal;

c.l a citação da empresa ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, já
qualificada, bonoficiária do ato lesivo e ilegal,

d) .. int.mação do rcprosonlanle do Ministério Público, contorno .ut
i°. incíao I, loira a da Lei ri. 4.717/G5,

m) a cienliHcação desta ao ESTADO DE MINAS GERAIS p.na
quciondo iulogiai a lide como lilisconsoite.

í) a requisição dos documentos relativos aos fatos rumados nesta
in-cal, como disposto no art. 7». inciso I. b, da Le. n. 4.717/Ü5, ao InsWuto
Bras.lono do Mt,o Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,

o) ao (mal, a procedência da ação, para anular o ato udm.n.sl.at.vu
consubMuncado pela Licença de Instalação - LI n. 70/90, de 29 do setembro de
1099, outorgada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente oRecursos Nutuiua
Renováveis - IBAMA, aempresa ITAPEÜJ GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com a
confirmação da liminar, e condenando aos réus ao pagamento das custar,
judiciais honorários de advogado odemais cominações.

Roque, ainda, com baso no inciso LXXIII do a,l 5o. da Consl.lu.çáo Fodou.1, a
isonçáo dar. custas judiciais, protestando em provar oalegado com iodos os

PAG. 34



EM BRANCO



16:53 01.-09''00 FACI FAX F420S

meios de provas orn direito admitidas, em especial a documental, pericial o

testemunhai, atribuindo à causa o valor de R$1.000 000,00(hum milhão de leais).

Termos em que

P. Defofimorito

Jacinto 3 de abril de 2000

m

MÁRIO DE LACERDA WERNECK NETO

OABMG n. 57.6G4

PAG.. 05
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feam
n.i\ j.n.-.•(() ksiaimiai.

WAMJílAlWirWj

OF./FKAM/1'RKSD/EXTER/N* lO~9 /')')

Uulo Horizonte.

Prezada Sífihoiit, . \V,

Acusando ufecebimetuo Jo ofício de referência 5I0/9*J - |»amUaip i-h , , ,, ,
próximo passado, vimos, em prelimiinr «w 1. J .', ' dat;u,u dc 2"' lic Setembro

•-Wc 19*. s,^.r:^.:"U'"C!.C,l'C ° 0,,a0 ''AM/DlENI/EXTEK'rv'071/99,19 de M

Ibp*. IWn,™,„c. e,„ 28/06/1999 w^^ihamÍTÍc'"slaM» do froj«„ da UliE

Poiianio. impouu destacar que a FEAM át fem cr . v
opom.nidade*, P,a omemo 3w*V «^' £,X« T'' t ''T*^ <!° IBAMA' ™duiis•*•* dos on,,i,„ FEAM/DIENI/EXTF^ vU " ^V» ' «° •**> CONAMA 237/97 -,
dc 1900, .Mpaaivufncni,. "" C'*""• diU:",0s dc 19 dc Maio e 19 dc Julho

No que penínv au conteúdo mesmo dessas •ü.iitilL-s-t-unV.
ofwe^r o, «rememos de nossa perspcciiti „!« íV" "T ° ml,lllc' * «™a vez mais
os con^poLd,,,,,, BstuCa de , J,0 *° a'JJ'«J» *»'«á«mamem„.v, ,muS «afirmar que
paaspj&a da tuul JescaracterizaVflí ,i« ' i' LIA'K,MA " >"« pwmitiraoi t «ia FEAM ainexi-slindo c,^,,. J^J"g J '.T'̂ !!»'̂ Caftaek, do Tombo da Fuma a
«**** que, „o caso, corresponE a ' Z n.n quí SC w^ Pecado no
OMon., ^KV-V^^nOdoElAdoIlapcí, ' *l™f P»™' **«« «** patrimônio

J* «oa». * Saiu, da Divisa eMaculado „ ,Ll C , 1T """^ Ím,,aC,° "***•* à

,'tó^-!as.W,lS!1rbanasdeSal,o^ Divfí ' ° T TO'»* «« ^",ão da
Ao

IíMMa

ílll-Ü^V;';' M"rr^» Cerquei™ ' . - 7~">:sPK!.:ll>JKMi DOJUAMA
W^ío^iVísí^^^^MA

' »A t'-: ;/.

Bloco T"' I andai
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liu AffifttAMfílffNJfk
<.onunuwfftrt OI.'[• EAM/PRESD/EXTER/N"

<tt *>

Quanto às premissas que teriam norteado as discussões havidas nu etapa de Licença Prévia, impõe
:,v observai que para esta Fundação ttfo se verificou como premissa, cm momento algum, u
a.ogainenlo rio Salto e demais implieaçòc cot relacionadas ao nível dVigtia na cota UOm que
ultrapassassem os limites do afirmado c reafirmado noEIA/RIMA.

Apergunta formulada por ocasião da reunião pública em Salto da Divisa ubteve resposta evasiva,
rtúo se constituindo afirmação contrária aos prognósticos produzidos pelos estudos ambientais
ovulifâp esta que uma vez verificada, como o foi por esse IBAMA, deveria gerar revisão da
avaliação anterior e conseqüente reformulação dos estudos, sob pena de prejudicar a viabilidade
ambienta] que se pretendia demonstrar,

Kw todo o exposto, c por suposto suficientemente esclarecidos os fatos do processo de
Ikenemmcnki em questão, pelo menos no que concerne a nossa percepVào, reafirmamos esta,
picjudteada a viabilidade ambiental por nós admitida na etapa de 1..P

i,.>cíi\ mais para o monienio, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

'//•-uJ Cla^.&r ?t..«^ ,í,...
José Cláudio JillU|iii:n,i íí rbviri)

PRESIDEM li FEAM

iVtW.ft».,
Wi)



MBRANCO



19 1>:3Í 361- 5""^l32

itapebi
íador. 23 de setembro de 16Ô9

1.8 ra.
IÍlia MARRECO CERQUEIRA

). Prmiclcm» do IBAMA v

Ihor» Presidente-,
\ >

oqeldh f^a

i ,f' 'O01'--

012^5

V-. (

atenção a aua consulta através do Ofício N» 506/99 de 22/09/90. temos a informar.

0 edital de númaro W/96 ANEEL que licitou o Aproveitamento Hidroelétrico de
itapebi. estabelece que as caracteristicat do empreendimento quanto aos
parâmetros dc potência instalada, capacidade do venedouro e nível do reservatódo
nao podem cor alteradas.

A UHE Itapebi « uma usina a fio d'água, nâo tendo praticamente nenhuma variação
do nível do água durante a sua operação. Portanto, qualquer variaçAo de cota do stu
reservatório impaeta diretamente na potência o energia a ter gerada e.
concfiqucntom^nte, na viabilidade econômica do empreendimento.

A preservação da Cachoeira do Tombo da Fumaça implica na redução da queda útil
da usina em valores acima de 50%.

Quando do ectudo de viabilidade que integra o Edital de Licitação 04/9Ô-ANEEL para
anáiice- do alternativas de divisão de quedas, atendendo à Lei Federal nc 9074 que
define o 'Aproveitamento ótimo' dos potenciais hidráulicos nos diversos rio»
brsileifoa, cencluíu-se que a alternativa mm Itapebi bajyo, que nao submerge a
Cachorra do T-omhrj do Fumaça, redur a pofBTicia da usina e a energTe e seTgãrãcfsr

)Q l por oj.a_a uitwerçjj^implicanaa no aumento do custo desta energia gerada para um
valer mais que duas vezes superior ao daquele que foi efetivamente considerado
para a sua análise, o que inviabilizaria o empreendimento.

Pelo exposto, concluímos nâo ser possível qualquer redução no cota da UHE Itapebi que
preserve ma viabilidade técnica e econômica.

^nc.aasaaer/tfe,

André AUGuaírarj
Vice -Presidente dáhoelbs
Prestete de Itaptói

A.-* .-v i ^Jf-iA^U -'.
,'<-•- j P;'.:•.'Ml; mtc •?
\a . /-v i i nricA.ç '."
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h~l
'IIH'1'SMI 11 rrit .•/,^'V..;... Ms. '/te/

dala.

CO IN Cl USA O
Faço os presentes autos cunelusos ncMa

Belo Horizonte, .^'i/o/Au<C .

Diretora dc SecretanaUla 22' \ ara
~t •

O pedido de liminar requerido pele autor será examinado após a
ies|Hiv;:t dos ivu* Assim sendo, determino:

Ai a citação do IBAMA para contestai a ação, bem como p;u;i que
apiuscnti' ioda a documentação relativa ao ato administrativo acoimadn dc ilegal nn pra/o
titáxiiii'• ,1'. 2(i .lias

B) a citação da ré ITAPI.BI (ieraçáii dc liiieieu SA no endereço
Cornei ido n,i imi tal;

C.i a notificação do listado de Minas («ciais, pata tomar
cunhe.imetiii' da ação. e. querendo, integrar a lide,

ai.:it'

D) a intimaçâo do Ministério Publico l-cderal para acompanhai a

ii após, conclusos.

Uvlo Horizonte. 2? de julho de 2Ó(fü. ')

HERm&ffOMLS nu/o
II 1/ IEDEKAL SLBSTITI TO D. I b" VARA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

OFÍCIO N° /é^2000 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Brasília-DF, 06 de setembro de 2000.

Senhor Delegado,

Reportamo-nos a audiência realizada nesse Departamento no dia
19 de julho de 2000, quando representantes deste Instituto prestaram
esclarecimentos a respeito do processo de licenciamento ambiental da usina
hidrelétrica de itapebi, em implantação no rio Jequitinhonha, na divisa dos
estados da Bahia e Minas Gerais.

Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria naquela oportunidade,
encaminhamos, em anexo, cópia do Relatório Semestral de Desenvolvimento
(ações de meio ambiente), demonstrando os trabalhos que estão sendo
desenvolvidos, bem como algumas fotografias da área diretamente afetada no
âmbito do empreendimento em apreço.

Atenciosamente,

Derlêi Lopes Rosado
Departamento de Registro e Licenciamento

Chefe-Substituto

A Sua Senhoria o Senhor
FRANCISCO MOURA VELHO

Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional no Distrito Federal
Área Especial 07, Lote 23 - Setor Policial Sul
70.000-000 - Brasília/DF

Q/DEREUDCA/OFICIO/POLICFEDE.DOC

OMtffâ

íyade 4« 'Policia l-oilir»
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

! £L DIAP

CONTRGI EW%2JS
D4Tfi£ IQMC®
ASS..

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

At: Dra. Gisela Damm Forattini

Diretora

Assunto: Relatório Semestral -AHE Itapebi

r*rwiM«te

Salvador, 02 de ouffifWH#*CW<ô9
ITP-IBA 004/2000

Protocolo

IBAMA/DCA/DEREL

Data: &J£\Hora:
Recebldov

Em atendimento ao condicionante 2.10 - Condições Específicas da Licença de
Instalação n.° 78/99, emitida em 29/09/1999, estamos encaminhando o segundo
RELATÓRIO SEMESTRAL DE DESENVOLVIMENTO, referente a setembro/2000,
que retrata as ações empreendidas na área de influência do Aproveitamento
Hidrelétrico de Itapebi, decorrentes da implantação dos Projetos Básicos Ambientais.

Estamos enviando também, em atendimento ao condicionante 2.4 - Condições
Específicas da Licença de Instalação, o projeto AÇÕES PARA PREVENÇÃO E
CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS NAS ESTRADAS E BOTA-FORA NO
LOCAL DAS OBRAS DO AHE ITAPEBI, que estabelece os procedimentos
operacionais que vêm sendo implantados no Canteiro de Obras.

Seguem, em anexo, cópias do Relatório Semestral para serem encaminhadas, pelo
próprio Ibama, aos órgãos ambientais dos estados da Bahia (CRA) e Minas Gerais
(FEAM), conforme comprometimento da Itapebi firmado na correspondência ITP-
IBA-002 de 27/10/1999.

Considerando o estágio atual das obras do empreendimento - já decorridos doze
meses de trabalho - e o desenvolvimento das ações ambientais, renovamos o
convite a V.S. para inspecionar a área de influência do aproveitamento, em data de
sua conveniência.

Atenciosamente,

Carlos Mulas Orosa

Diretor-Presidente

\v. Edgar Santos, JOO - NarandibaCEP41.186.900 Salvador Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.060/0001-96
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

OFÍCIO N°e55 /2000 IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Brasília-DF, 13 de novembro de 2000.

Prezado Senhor,

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
estamos encaminhando os relatórios - Relatório Semestral de Desenvolvimento eAções
pra Prevenção e Controle de Processos Erosivos nas Estradas e Bota- Fora no local das
Obras, objetivando o acompanhamento das condicionantes da licença de instalação e
dos programas ambientais.

Atenciosamente,

H - c^ 3c-
Moema Pereira Rocha de Sá

Chefe do DEREL

A Sua Senhoria o Senhor
FAUSTO ANTÔNIO AZEVEDO
Diretor-Geral do Centro de Recursos Ambientais - CRA
Rua Rio São Francisco, 01 - Mont Serrat
40.425-060 - Salvador/BA

G.VDEREL00\OFICIO\ITAPEBI DOC
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°a5<,/2000 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Brasília-DF,^¥ de novembro de 2000.

Senhor Gerente,

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
estamos encaminhando os relatórios - Relatório Semestral de Desenvolvimento e Ações
pra Prevenção e Controle de Processos Erosivos nas Estradas e Bota- Fora no local das
Obras, objetivando o acompanhamento das condicionantes da licença de instalação e
dos programas ambientais.

Atenciosamente,

VL_ &^ Sc
Moema Pereira Rocha de Sá

Chefe do DEREL

r

A Sua Senhoria, o Senhor
MOREL QUEIROZ

Gerente de Infra-Estrutura, Energia e Irrigação - FEAM
Av. Prudente de Morais, 1671 - 3oandar - Santa Lúcia
30.380-000 - Belo Horizonte/MG

Fax: 31.298.6570 - 298:6482 - 6481

G \DEREL00\OFICIO\ITAPE8l DOC
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Ministério do MeioAmbiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ^ot*o»te
stema deControle de Processos e Documentos i3AfVlA/piRCO#

Encaminhamento de Documento .—___ Ktnín Çsj
M M A

DOCUMENTO

N° Documento : 10100.005334/00

N° Original: 092/00

Interessado : GRUPO AMBIENTALISTA DA BAHIA

Data: 13/10/2000

Assunto : SOLICITA INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO NA
BAHIA CONSTANTES NO DOCUMENTO.

ANDAMENTO

3AMA/°DC//OER«-
N.- I501/3&C'
oM.tt/io/è
Recebido

De: GABIN

Para : DIRCOF

Data de Andamento:

Observação:

13/10/2000 15:41:00

DE ORDEM, PARA AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES.

Projeto IBAMA-FIA/USP

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

- • •- i riu.. : . • • i

Confirmo o recebimehWcftíiíòcumento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

Coot>

Corroo

Página :1
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OFG 092/ 2000

•^iMBfi GRUPO AMB BA

MMA- IBAMA
Documento

10100.005334/00-13
GABIN

Fls. <3í£
PfQfc
Rubi.

Data:_ff l/e» Içv Prazo: / /

Salvador, 11 de outubro de 2000

412 P01 OCT 11 '00 17:55

MATA ATLÂNTICA
TERCEIRO MILÊKIO
DBSMATAMENTOZERO

AoIBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renovave.s
SAIN Av. L4 - Norte Q. 604
Brasília-DF

ATT: Dr8. Marília Marreco
Presidente

prezada Senhora,

Vws por meio deste solicitar as seguintes informações do IBAMA referente áprocessos
de licenciamento na Bahia.

1 Exploração de Urânio em Çaetité. Cópias das licenças concedidas esituação atual do
empreendimento em termos do atendimento aos condicionantes.

2 usina Hidrelétrica de Itabepi em Salto da Divisa. Cdpias das licenças concedidas e
' sKuaçáo atual do empreendimento em termos de atendimento aos condicionantes.

3. Portos
localizados na Baía de Aratu. Atual situação do licenciamento ambiental.

Certo de sua atenção, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente.

Renato Cunha

Coordenador Executivo

C.C. - Dr* Giseia Forattini - DCA/IBAMA

Av JUBCy *****7»«•«£%£*>«• -«-—a—-———'Telefa? (071) 240-6822 E^ mail -gamba@ongba.org.br
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Ministério do Meio Ambiente - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMAfrowco».
Sistema de Controlede Processos e Documentos .-,,.._

Histórico de Movimentação _ _ «BAMA/DIROO*

Rub|. .«%.„ I ^1
Número: 10100.005538/00 Nr.Original: 97/00

Interessado: GRUPO AMBIENTALISTA DA BAHIA - GAMBÁ

Assunto: COMUNICA OVAZAMENTO DE LICOR URANÍFERO OCORRIDO &Cn30MPt
MINERO-INDUSTRIAL DE LAGOA REAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAETITÉ-BAHIA,
SOLICITA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

Nr- Data Destino Observação Responsável
1 27/10/2000 07:55:0 PRESID

2 27/10/2000 12:00:0 DIRCOF

PARA CONHECIMENTO. p.
ÀDRA. GISELA, CONFORME )
DESPACHO DA SENHORA \y
PRESIDENTE. «^=~"^SjJò^__

• f- O*k>»rcos &

FMANOEL

FMANOEL

MCtim

Prttscoio

IBAMA/DCA/DEREL

n.« /LfÇfVa®
Dto:0/l/flCQH°™
Recebido

^O J^/ôêC

Pcvuu(k

OI- II. CO

.-•» Corrêa
V>aoorL

Projeto IBAMA-FIA/USP Página :I





Data do Protocolo:

N° do Documento:

Tipo do Documento:
Procedência:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Coordenacão-Geral de AssuntosTécnicos-Administrativos

Protocolo Geral
(N° de Protocolo: 00000.010833/2000-00)

26/10/2000

096

OFICIO (FAX)
Externa de pessoa jurídica
GRUPO AMBIENTALISTA DA BAHIA

BRASIL - BA - SALVADOR

Renato Pegas Paes da Cunha - Coordenador
Não

Hora do Protocolo: 18:09:03

Data do Documento: 26/10/2000

Arquivado: Não

Interessado:

Recurso Financeiro:

Data para resposta:
Resumo:

Cadastramento:

VAZAMENTO / URÂNIO / COMPLEXO / PROVIDÊNCIA / APURAÇÃO -Comunica ovazamento de licor uranifero
(Material Radioativo) ocorrido no Complexo Minero-lndustrial de Lagoa Real, localizado no Município de Caetité -
BA, solicita as providências cabíveis para a apuração rigorosa do referido acidente
Cooroenacão-Geraloe AssuntosTécmcos-Aamin.strativos
LUIZ MARTINS RODRIGUES

TRAMITAÇÕES
Data da Tramitação:
Destino:

26/10/2000

Interno para pessoa jurídica
Ministério do Meio Ambiente

Chefia do Gabinete do Ministro

O própno

Coordenaçâo-Geralde AssuntosTécrucos-Adniinislrativos
LUIZ MARTINSRODRIGUES

Hora da Tramitação: 18:15:08

Encaminhamento:

Despacho:
Cadastramento

Data da Tramitação:
Destino:

Encaminhamento:

Despacho:

Cadastramento:

Data para resposta:

26/10/2000

Interno para pessoa jurídica
Ministério do Meio Ambiente

Coordenação-Geral de Assuntos Técnicos-Administrativos

0 Próprio Data para resposta:
Este trâmite foi gerado automaticamente pelo sistema, indicando a entrada do documento no órgão/unidade que o
cadastrou.
Coordenaçâo-Geral de Assuntos Têcnicos-AominisBaavos
LUIZMARTINS RODRIGUES

Hora da Tramitação: 18:09:03

<SfAM-

Chsís t.3 GaUnoie de

MUiistérlo da Melo Ambloatt

(MMA/CGMI 26/10/2000 181EKI
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CONFIRMADO VAZAMENTO DE MATERIAL RADIOATIVO NA
MINERAÇÃO DE URÂNIO DE CAETITÉ-BA

No dia 24 de outubro estivemos no município de Caetité-Bahia juntamente comok
Estadual do PV-BA, Edson Duarte, para averiguar denúncia de vazamento de matéria,
radioativo na unidade industrial da INB - Indústrias Nucleares do Brasil, responsável pelo
Complexo Uranífero-Mfnero Industrial de Lagoa Real, localizado naquele município. A
informação chegou anosso conhecimento pelo Movimento Paulo Jackson, Deputado Estadual
da Bahia, recém falecido, nascido nesse município e que acompanhou a implantação do
projeto por muitos anos, sempre com uma posição crítica.

O FATO

Ovazamento ocorreu no período da semana santa de 2000, entre os dias 20 e 23 de abril,
segundo denúncia formulada por 9 trabalhadores, que na época trabalhavam na unidade
industrial da INB (demitidos no final de junho), ao representante do Ministério Público Estadual
na comarca de Caetitó, promotor de justiça Dr. Jailson Trindade Neves, no dia 11 de julho
passado. Esses 9 trabalhadores, como vários outros que ainda trabalham no Complexo, eram
funcionários da empresa LASEV - Conservação de Imóveis e Serviços, sediada em
Salvador, que disponibiliza recursos humanos para a INB, empresa esta sem nenhuma
experiência no setor. Trata-se da"empresa laranja" deste caso.

Segundo depoimento dos,referidos trabalhadores, chegando à unidade no dia 24 de abril,
perceberam uma diminuição significativa do volume de licor uranífero na Bacia de Deposição
e Reciclagem de Efluentes Líquidos proveniente da llxlvlaçâo ácida, por solução de ácido
sulfúrico, da pilha do minério.

Essa bacia possui na sua base uma argila compactada e ainda uma manta plástica de
polietileno de alta densidade - pead. Esta manta é soldada para a junção das várias peças.
Segundo os trabalhadores, ocorreu uma perfuração em alguns pontos da solda, provocando o
vazamento do licor para a argila, em uma quantidade estimada por eles de 5.000 m3,
podendo ter infiltrado no solo.

Para averiguar o problema a empresa bombeou o licor restante nessa bacia para uma
segunda bacia ao lado. Nessa operação ocorreu um transbordamento do líquido que se
espalhou e se infiltrou no solo pelas bordas da manta.

Édifícil dizer aextensão do vazamento eoquanto osolo ficou contaminado, mas o fato é que
ocorreu um acidente de grande preocupacôo que pode ter contaminado, ou vir a contaminar,
o lençol freatico. [' |

i

A primeira questão de extrema gravidade é:
Por que a INB nao comunicou o ocorrido, nem para a CNEN- Comissão Nacional de
Energia Nuclear, órgão flscalizador das atividades nucleares e radioativas, nem para os

Av. Juraey Magaihftet Júnior, 738 Edf. RV Cantar Sala 102 - Rio Vermelho - Salvador - Bahia - Brasil - CEP: i
41.940-C8Q f\
TaMtx. 0S57124ty6822-fcfliaH, qamtoBarongbaxorgbr , // /

^
MATA ATLÂNTICA
TERCEIRO MILÊNIO
DESMArAMF.NTÔTlCftO

órgãos ambientais- IBAMA e CRA - Centro de Recursos Ambientais -BA, conforme
exige a legislação?

Somente após a denúncia dos trabalhadores ó que o fato foi informado à CNEN e ao IBAMA
pelo promotor Dr. Jailson.

OIBAMA, segundo o promotor, respondeu verbalmente, quenâo tinha condições de averiguar
a ocorrência por nao ter pessoal capacitado, nem se dispondo a Investigar o problema
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lainoa em juinu; a v^imcin wivtuu « icyicio uma cHUiKw *«»« »,«.« »«•«..•
No entanto, até o dia de nossa visita (24/10) 3 meses depois, a CNEN não havia enviado ao
promotor nenhum laudo de análise.

Outras questões graves;
Como a CNEN pode demorartanto tempo para divulgar o resultado?
E como fica a omissão do IBAMA?

A VISITA

i

Na audiência que tivemos Jno dia 24 de outubro com a presença do promotor, de técnicos da
INB e da CNEN e outros membros da comunidade local - Movimento Paulo Jackson, Grupo
Ambientalista Mater, vereadores e outros cidadãos da cidade, conhecemos o inquérito civil
instaurado pelo promotor sobre o caso. Inicialmente os técnicos da INB Drs. Milton Mantovane
Lima e Pedro Luis Dias, tentaram negar o acidente, dizendo apenas ter havido uma
evaporação do licor e uma operação de manutenção visando o acomodamento de pontos de
solda que estavam vulneráveis.

O representante da CNEN residente em Caetité, o geólogo Alexandra Rocha Scislewski,
presente na audiência, tomou a iniciativa de telefonar para a sede da CNEN no Rio de Janeiro
para saber do resultado das análises ainda não divulgada. No contato com o Dr. Ivan Solati de
Almeida, Superintendente de Licenciamento e Controle da Comissão, tanto o técnico como o
promotor foram informados naquele momento, que o laudo estava pronto e que o solo
acusava uma contaminação acima do esperado, o que confirmou oue realmente ocorreu um

Ao darem a informação na audiência, os representantes da INB não mais puderam negar o
acidente, apenas buscaram minimizar o problema.

Mais uma questão grave.
A INB tenta esconder um acidente.
Fica a pergunta: Qual a extensão da ocorrência?

Como não se tem confiança na averiguação das autoridades da área nuclear, cabe uma
perícia Independente para elucidar o caso. Esta foi a nossa sugestão ao promotor, que ficou
de requisitar um profissional com total isenção.

Após a audiência tivemos a oportunidade de visitar o Complexo Mfnero-lndustrial, e saímos de
lá com as nossas preocupações aumentadas, haja visto que, apesar dos avanços

Av. Juracy Magalhães Júnior, 768 Ectf RVCantar Sala 102 - RioVerrnalho- Salvador - Bania - Brasil - CEP: 2
Al_aâ&?60_.

amhsufftnnpbe.orfl.br V

MATA ATLÉTICA
tecnológicos do projeto, ! os nscos sfin ** , •MB
™f«*^ são indispensáveis umórgãos responsáveis peío controle eSSSSjt ^m* °desâPare,^^nto dos
AS LICENÇAS

•S£TÇ£ffsfcKs-aJSSS '.sãs 2«•*» — »ainft «ia pMmndo «aarama SjBmS^aomm^^0 0peraçá0 Mcial-
^^^X^'^^^^0^^M» em 10*7, a
10.000 Ton de minério em 12/99 a J^S^SJ**£*& Operação para a exploração deinstalação por ^^J^tff^JÇ^ft °«**A ^ovou fü££ de
presente7™gSgjg ' qM? g"™ mOm do IBAMA a LJojrjcj h» flrrn?fj? ^ n
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Petróleo e Nirt^^T^w^SL S£"JZ?t£l ucenaa™nto ** Atividades decontatos pessoais, desde o final ^Sf^ soOre esse licenciamento, através de ofícios e
'resposta. ' ae8de ° final d0 ano P"«««o. e até hoje não recebemos nertiuma

í
Cabe aqui mais duas questões: /

presa st»em pleno funcionamento sem as devidas licenças de operiçl.

o.mpdmTnto dos 33 ciSonan.sfeSelec^T'"'**"'^ Pr9d9amos avwí^r °

aR$ mi30.00 (^nís^ufS^iSSSS^cr^ d°meStM0' «"^P0"^*isso mesmo está sendo rxuia,, iTJ«« ,.7a! "™*™. Pa™ um caso oomo este e por
empresa nío?»«SS*S??<£r5wffg?^^Bb'",S * Bahia'' P«to ,ato *estadual de meio ambienta °eorr«ncia 24 horas após o acidente, conforme exige a lei

O PROJETO

tóSWS»^^ *responsabilidade da INB, está
milhões. Objetiva wSSr 3éOT« ÍÍ w!?*8 C°m ,nves,ime^s da ordem de US$ 23

—*J)!m}^^^.7toE«.KVZ.nu*^a^.ol^ ..,..,_r n||||, n , L

iate

3?
I MATA ATLÂNTICA

TERCEIRO MILÊNIO
nRSMVrAMENTOZKW)

Até omomento, segundo os técnicos da INB já foram produzidas 10 Ton de Yellow Cake que
ainda se encontram armazenados na unidade industrial.

A previsão é que ele venha a ser transportado para os portos de Ilhéus ou Salvador e depois
para o exterior a fim de ser enriquecido, para então virar combustível nas usinas. Pelas
informações ainda nâoexiste um plano de transporte aprovado.

Mais uma questão gravíssima:
Com que segurança vai ocorrer esse transporte pelas precárias rodovias baianas e o
embarque nos portos em áreas urbanas densamente habitadas?

A CAMPANHA

Esse polêmico projeto vemisendo discutido desde o final da década passada quando surgiram
as primeiras informações da possibilidade de exploração da jazida descoberta na década de
70. , ;'

Na época, o GAMBÁ, juntamente com o Deputado Paulo Jackson e outras entidades, criou a
Campanha "Lugar de Urânio é Debaixo da Terra" visando justamente informar a sociedade
locai, regional e nacional dos perigos que a exploração de urânio representa e que o caminho
da energia nuclear é indesejável.

Em 1992 estivemos numa audiência mundial sobre urânio, realizada em Salzburg Áustria
levando a preocupação com o projeto de Caetité e ouvindo depoimentos de várias pessoas
mnrAiSnrae Ho nviiAoo , .r^^.;*™^™» «^—.« nmma .1— tm •——— r—i.-— —_
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países.

Não é a toa que nos Estados Unidos regiões de minas de urânio são declaradas 'Áreas
Ambientalmerrte Sacrificadas", tal é a contaminação constatada, após a exploração.

Conforme conclusões da audiência mundial sobre urânio, os trabalhadores de mineração são
considerados vítimas da radiação, já que o índice de insaiubridade da atividade a due-estão
expostos é quase imensurável. / '*-

Hoje o projeto é uma realidade, infelizmente!
Mais uma vez voltamos ao questionamento que sempre fizemos:
Vale a pela esta opção?
Será que trará real desenvolvimento à região ou mais incômodos, doenças e
contaminação ambiental?

Temos defendido que o Brasil deveria investir muito mais em energias renováveis do que
nesse arriscado modelo energético nuclear que tantos riscos traz para a humanidade e que,
vale relembrar, vem sendo substituído em vários países.

unior. 7EAv, Juraey Magalhães Júnior, 788 Edf. RV Cantar Sala 102 - Rio Varmalho - Salvador - Bahia - Brasi' - CE
41.940-060
Tatatax 055 71240-6622 - a-mail: gamba@ongba.ofg.br

r/1^
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+55712436822 GAMBÁ GRUPO AMB BA

CONCLUSÃO

460 P02 OCT 26 '03 16:51

& .
TA ATLÂNTICA
ICEIRO MILÊNIO

«SMATAMEKTOZERO

Tendo em vista todas as graves questões levantadas, exigimos uma transparência na
divulgação das informações relativas ao ocorrido para que possa existir um controle social
efetivo.

Reforçamos anecessidade de concretizar uma perícia independente e qualificada.

ÉImprescindível aapuração desse acidente com todo rigor.

/

Renato Cunha
Coordenador Executivo do Gambá

Cb^fájwJO^
Salvador, 26 de outubro de 2000.

Av. Juracy MagalhãesJúnior, 76B Edf. RV Cantar Sala 102 - Rio Vermelho - Salvador - Bahia - Brasil - CEP
41.940-060

Telefax 055 71 240-6822 - e-mall gambaOongbaorg.br



m BRANCO



+55712436622

OFG 96/00

Ao

Dr. José Samey Filho
Ministro de Estado do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, BL- B
Brasfila-OF

GAMEA GRUPO AMB BA

Prezado Ministro,

Venho por meio deste me dirigira V.Ex.* para comunicar o vazamento de licor uranífero
ocorrido no Complexo Minero*rndustrial de Lagoa Real, localizado no município de
Caetttó-Bahia.

Representa um fato de extrema gravidade devido a contaminação radioativa que pode
estar ocorrendo no local.

O fato aconteceu rio mês de abril próximo passado, não comunicado aos órgãos
competentesna oportunidade e só agora tomado público.

Estivemos no local no dia 24 de outubro passado, conforme nosso relato que se
encontra em anexo.

Solicitamos as providências cabíveis desse Ministério para a apuração rigorosa desse
acidente radioativo.

Certo de sua compreensão.

Atenciosamente.

Renato Pegas Paes da Cunha.
Coordenador Executivo - Gambá

460 P01 OCT 26 '00 16:47

f i lATA ATLÂNTICA
' TERCEIRO MII.H.NIO

nESWATAMENTnziTRn

Salvador, 26 de outubro de 2Ô0Ô

Av, JuracyMsga9*H Júnior,768 Rdf.RV Canta Sala »02R» Vermelho- Salvador Bahia- CHP 41.940-060
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOSRECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° °i' -f^S /2000 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, 3 ° de novembro de 2000.

Senhor Coordenador,

Acusamos o recebimento dos Ofícios OFG 092/2000 e OFG
096/2000, por intermédio dos quais Vossa Senhoria solicita informações sobre
processos em licenciamento no Estado da Bahia.

Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria, seguem abaixo, os
seguintes comentários:

1. Quanto à Usina Hidrelétrica de Itapebi e Complexo Minero-
Industrial de Lagoa Real, informamos que seguem, em anexo, as
cópias das licenças ambientais concedidas até a presente data,
esclarecendo que este Instituto vem acompanhando,
sistematicamente, todo o processo de licenciamento, inclusive no
que tange ao atendimento das condicionantes das licenças;

2. Com relação à denúncia de vazamento de licor de urânio no
Complexo Minero-lndustrial de Lagoa Real, esclarecemos que
este Instituto vem tomando todas as providências, juntamente com
técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, para
elucidar o ocorrido. Neste sentido, foram realizadas vistorias ao
local e estão sendo efetuados ensaios em laboratórios e análise
de amostras de solo. Após a conclusão dos trabalhos que estão
sendo realizados, este Ibama encaminhará, a Vossa Senhoria,
informações a respeito dos seus resultados;

A Sua Senhoria o Senhor
Renato Cunha

Coordenador Executivo do Grupo Ambientalista da Bahia (GAMBÁ)
Av. Juracy Magalhães Jr, 768 - Edif. RV Center - sala 102 - Rio Vermelho
41.940-060 - Salvador/BA

Fax: (71)24r>6822

QiDEREUDCWOFlCIO/GAMBA.DOC
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3. Em relação aos Portos localizados na Baía de Aratu, informamos
que encaminharemos em breve as informações solicitadas.

No ensejo, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

QA)EREUDCAA3FlCIOfl3AMBA.DOC

niAA;
GISBLA DAMM FORATTINI

Direto a de Controle Ambiental
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ESCRITÓRIO EUNÃPOLIS
Av. David Fadini 300, Esteia Reis
EunapoHs - Bahia
CEP. 45820470 - Cs. Postal 21
Fax (73) 281*070
Fone (73) 2814000

DEREL DIAP

CONTROLE NfeS3
éJtB

Eunápolis-BA, 17 de novembro de 2000

PROTOCOLO

IBAMA'DCA

N° y^SS

BCEBlljâJ)

Protocolo

IBAMA/DCA/DEREL
u.- /5qe>/Jtvo
Data:4^JlllçO Ho>«
Recebido

Dr3 Moema Pereira Rocha de Sá
rhpfe DeDartamento Regional e Licenciamento UbKtL/uoafBAMAí- Kto Nacional do Meio Ambiente edos Reoursos Natura,s Renovave,s
Brasília - DF

Ref.: Fluxo Mínimo do Rio Jequitinhonha YV

Prezada Senhora,

Solicitamos confirmar qual ofluxo mínimo ambiental «*>•»»*«£"**
Hidroelétrica de Itapebi, que garantirá a qualidade de v.da do no, licenciada pelo
IBAMA.

Considerando que não foi objeto de licenciamento pelo IBAMA, informamos que está
em So e £ com as licenças (prévia e de instalação), concedidas pelo
SaEepEaM Respectivamente em 31/10/95 e 17/12/98 uma futura fabrica de
celulose de 750.000 t/ano aser implantada a20 Km ao leste da cidade de Itapebi,
com seu efluente dispersando no rio à jusante da hidroelétrica.

Para captação de água e dispersão do nosso efluente também foi nos concedidaLtorizSo pelo antigo DNAEE (Portaria 174 de 29 de abri. de 1997, vetada até
2.007, renovável após esta data).

Nos estudos que originaram estas licenças, foi calculado Q7.10 do rio pela JaakkoPoyry Engenharia em 54,8m3/s. Baseados neste valor eque foram realizados os
estudos e simulações de dispersão do efluente no no.

Afutura fábrica e seus plantios gerarão para a região mais de 3.000 empregos
diretos.

AVeracel interessada e preocupada com a futura qualidade do ria sob todos os
aspectos Ambiental (biota e fauna), Social (uso humano, pesca geração, de
empregos) Econômico (industrial, energético, irrigação), sol.c.ta desse
DepSnto confirmar r- SfiÉ - gâtfE "™m° do flux0 mmim0 n0 no à"
da Unidade Hidroelétrica citada.
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ESCRITÓRIO EUNÁPOUS
Av. Oavid Fadini 300, Esteia Re.s
Eunápolis - Bahia
CEP. 45820-970 -Cx. Postal 21
Fax(73)281-8070
Fooe (73)281-8000

VERACEL

Enviamos em anexo, r.-**^^ +-cópia de um e-mail recebido d.ANEEL, W^ OTte assunto dg 4-

quantitativo do rio.

Aguardando pronunciamento arespeito, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

'Benito Diaz Lopez
Gerente Ambiental

Anexos:

,-Portaria 174/97 do DNAEE|P»*OI*J ^ da Fábrica (LI)
r_^rdfAN°EiLzXLdpo\%^^
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N"Sl QUARTA-PEIRA, .10 ADR 199' DIÁRIO OFICIAL

SECRETARIA DE ENERGIA

Departamento Nacional dc Águas e Energia Elétrica
PORTARIA N9 174. DE 29 DE ADRIL DE 1997

o ump.Ton do departamento racional de ÀaoAg n eneaoia
ELÉTRICA - DMAEE. lio uso daa atribuições que lhe conferem os incisos
ril e V do_ art. 1« da Portaria UME n« 22, de 25 de janeiro de 1993,
tendo em vista o disposto nos arts. 43 e 62 do Decreto O* 24.643, dé
10 de julho de 1934, e considerando o que conata do Processo n*
4810U.001062/96-46, resolve:

Art. 1« Autorizar a VERACRUZ FLORESTAL I.TDA a captar 1,50
mVs de água e lançar 1,00 m/a de efluente tratado no rio
Jequitinhonha. Município do Itapebi, Estado da Bahia, com a finalidade
de atender suas necessidades particulares.

Art. 2' Suspender temporariamente t\ autorização de que trata
o artigo anterior sempre que ocorrer vnz.no residuul do curso d'água,
na seção em que se localiza a captaçflo, igual ou inferior a 42,2 rn/s,
até que seja restabelecido o fluxo que permita preservar a referida
vaz3o mínima.

SEÇÃO I

Art. 3* Fixar em dez anos o prazo díi presente autorização.

Art. 4« .Determinar que o n.to cumprimento pela VERACRUZ
FLORESTAL LTDA das disposições -'o fódlgo de Águas, leis subseqüentes e
seus regulamentos, bem como ua legislação de controle ambiental
especialmente quanto As condições do efluente a ser lançado, tornará á
presente autorização nula de pleno direito, independentemente de ato
declaratório.

Art.

publicação.
Esta portaria entra em vigor na data de sua

JOSÉ MÁRIO MIRANDA A11UO

8695
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Benito Lopez

De:
Enviado em:

Para:

Ce:
Assunto:

Carlos Alexandre Cernach Silveira [cernach@aneel.gov.br]
Segunda, 11 de Setembro de 2000 17:09
benito.lopez@veracel.com.br
Domingos do Carmo de Carvalho
ANEEL-Vazão minima jusante de reservatórios

l3'nc.

Rubi.

l^^T^Í^Xs de £_*. das us,nas ««aca,
oleira, reco.aeada.cs que e„„e„ con,a,o com oórg*, da Meio Anad,en,e Fede-a, ou
de seu Estado para maiores esclarecimentos.

Colocamo-nos ddisposição para outras informações.
Atenciosamente,
Carlos Alexandre.
tel: (61) 312-5883
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

OFÍCIO N° 33 «2 /2000 - IBAMA/DCA/DEREL

Brasília-DF,.^ de dezembro de 2000.

Senhor Gerente,

Em resposta à sua correspondência datada de 17 de novembro de 2000, que
solicita informações sobre o fluxo mínimo de água previsto para o projeto da UHE de
ITAPEBI quando do enchimento do reservatório, informamos que este Instituto solicitou a
implantação de um dispositivo de passagem num dos túneis, controlados por montante,
que permite garantir a vazão de 42 m3/s.

Desta forma, com esta vazão, não deverá haver prejuízo às comunidades e à
vida aquática a jusante do empreendimento, durante a fase do enchimento do reservatório,

pois a vazão mínima média histórica mensal do rio Jequitinhonha, chegou a 35,6m3/s, no
mês de setembro de 1976.

^ Atenciosamente,

Moema Pereira Rocha de Sá

Chefe do DEREL

A Sua Senhoria o Senhor
BENITO DIAS LOPEZ

Gerente Ambiental -Veracel Celulose S/A

Av.David Fadini 300, Esteia Reis
45820-970 - CX. Postal 21 Eunápolis Bahia/BA
fax (73)281-8070

G \DEREL00\OFICIO\ETAPEBI DOC
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MINETÉRÜ DOME» AMHENTE - MMA
IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS
BAHIA

Documento: 02006.004078/00-61

interessado: Procuradoria da República/BA
Assunto: Hidroelétrica de Itapebi
Referência: Proc. Administrativo n° 1.14.000.000758/2000-13 PRDC/BA

Á Dr3 Moeraa Pereira Rocha de Sá
Departamento de Registro e Licenciamento - IBAMA/BSB

PAGE 01

Encaminhamos ofício originário da Procuradoria da República na Bahia
paraviabilizar o atendimento ao quanto requisitado

Salvador, 30.11.00

3epi6sef»fanteSun$t,!.»'.'. /
Iama/ba

Av. Juracy Magtfhtes júntor,n.* W«, RioV«rmet»io - Saívador/BA - CEP 41.M04WO T«UFax: (071) 3M.7322
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IBAMA

"! ", ' ':*

Qm*. 00407ff/»3-M

SVf-pfJÍOCClO

MTAt âá/JjB/OD

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBUCA

BAHIA

PAGE 92

OF. N°972/2000/NTC7BA/RN.

Salvador. 19 de outubro de 2000.

Ref.: Procedimento Administrativo n' 1.14.000.0O0758/20OO-13

Senhor Representante,

Cumprtmentando-o, para fins de instrução do procedimento à
epígrafe, requisito a V. Sa., nos termos do artigo 129, inciso V% da Constituição
Federal, edo art. 8o. §3o, da Ui 75/93, no prazo de 15 (quinze) dias, oencaminhamento
de cópia da Licença Prévia e da Licença de Instalação da Hidroelétrica de Itapebi,
bem como informações atualizadas acerca do cumprimento das condicionantes impostas

na Licença de Instalação.

Ao ensejo, manifesto protestos deapreço e consideração, a

A Sua Senhoria o Senhor
JOSÉ GUILHERME DA MOTTA
Representante do IBAMA / BA
Av. Juracy Magalhães. 608 - Rio Vermelho
CEP: 41.940-060 - Salvador / BA

o(972-ii»rna.doc

âfflURMLPROCURADOR DA REPUBLICA
PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

mmmm

RECEBIDO
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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

'BAMA/DCa/DEREI

bebido Q),

N" Documento: 10100.006086/00

N° Original : S/N°

Interessado : MARIA LIBERATO

Data: 27/11/2000

Assunto : DENUNCIA A PRESIDENTE DO IBAMA POR TER ASSINADO LICENÇA PARA
CONSTRUÇÃO DA UHE DE ITAPEBI, NO RIO JEQUITINHONHA, ACABANDO COM A
CACHOEIRA DA FUMAÇA EM DESCONHECIMENTO À DETERMINAÇÃO DA FEAM...

ANDAMENTO

ÍUíOCOLO

IBAMA/DCA

RECEBI!*)*^

DEREL DIAP

CONTROLE N$:

ASS. '

De: GABIN

"Para : DIRCOF

Data de Andamento:

Observação:

Projelo IBAMA-KIAAJSP

27/11/2000 17:10:00

DE ORDEM, PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS.

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documento acima descrito.

Assinatura e Carimbo

Página :l

rrta
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Data do Protocolo:

N° do Documento:

Tipo do Documento:
Procedência:

24/11/2000

000

CARTA

Externa de pessoa feica
Mana Liberato

BRASIL - MG - BELO HORZONTE
Sra. Maria Liberato

Não

IVI.VIM- .DAMVJM

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIE ^S^n
Chefia do Gabinete do Ministro GABIN

Protocolo Geral
(N°de Protocolo: 00000.011874/2000-00)

»««* .o«asw

Hora do Protocolo: 15:52:36
Data do Documento: 21/11/2000

Arquivado: Não
Interessado:

Recurso Financeiro

Data para resposta.

Resumo:
DENÚNCIA LICENÇA CONSTRUÇÃO/ USINA HIDRELÉTRICA/ CACHOEIRA FUMAÇA DESTRUIÇÃO
-Cr Encaminha denúncia contra aPresidente do IBAMA que já assinou alicença para construção da usina
hidrelétrica ITAPEBI no Rio Jequrtinhonha, acabando com acachoeira da Fumaça, desconhecendo aposição da FEAM
e proporcionando futura destruição do ambiente local.
Chefia do Gabinete do Ministro

MARIA INES CESTARO JORGE

TRAMITAÇÕES

Data da Tramitação:

Destino:

Encaminhamento;

Despacho:
Cadastramento:

24/11/2000

Interno para pessoa jurídica
Ministério do Meio Ambiente
GABIN - Gabinete do Ministro

O próprio

Chefia 0o Gabinete do Ministro

MARIA INES CESTARO JORGE

Data da Tramitação: 24/11/2000
Oestino: Interno para pessoajurídica

Ministério do Meio Ambiente
Chefia do Gabinete do Ministro
Opróprio Data Para resposta:
Este trâmite foi gerado automaticamente pelo sistema, indicando aentrada do documento no órgão/undade que o
cadastrou.

Encaminhamento:

Despacho:

••«tramento:

PAGINA 1

Chefia do Gabinete do Ministro

MARIA INES CESTARO JORGE

ú (~r$Sl ^4
p-

Hora da Tramitação: 15:59:23

Data para resposta:

Hora da Tramitação: 15:52:36

&0

K1BVJ

(MMAICGMI 24/11I2OO0 165911
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Senhor Ministro,

Sou natural do norte de Minas Gerais evenho denunciar aPresidente do
IBAMA, que assinou alicença para construção da usina hidrelétrica ITAPEBI
no rio Jequitinhonha, acabando com acachoeira da Fumaça, desconhecendo a
posição da FEAM eproporcionando rutura destruição do ambiente local.

rtn£jua IaWcÍ©



'• *• '

ÜÍ BRANCO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA

MEMO N° °^6 I0Ú-IBAMA/DCA/DEREL

Brasília-DF, c£ dejaneiro de 2001.

À: Chefe do DEUC

Assunto: Compensação Ambiental do empreendimento UHE ITAPEBI

Em continuidade ao processo de licenciamento do empreendimento
UHE de ITAPEBI, solicitamos a V.S.a informar a este DEREL a situação em que se
encontram as tratativas referentes ao repasse de recursos da compensação
ambiental, pois trata-se de condicionante 2.7 da Licença de Instalação n° 78/99.

Por ser um assunto que vem sendo tratado no âmbito desse
Departamento, solicitamos a gentileza de prestar os devidos esclarecimentos o mais
breve possível.

Atenciosamente,

MOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ
Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento

G:\DEREL0OMEMO\DEUITAPE
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBUCA

BAHIA
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PAGE 82

OF. N° 972/2000/WC/BA/RN

Salvador. 19 de outubro de2000.

Ref.: Procedimento Administrativo n' 1.14.000.000758/2000-13

Senhor Representante,

Cumprimentando-o, para fins de instrução do procedimento à
epígrafe, requistto aV. Sa., nos termos do aittgo 129, inciso VL da Constituição
Federal, edo art. 8», §3°, da Ui 75/93, no prazo de 15 (quinze) dias, oencaminhamento
de cópia da Licença Prévia eda Licença de Instalação da Hidroelétrica de Itapebi,
bem como informações atualizadas acerea do cumprimento das condicionantes impostas
na Licença de Instalação.

Ao ensejo, manifesto protestos de apreço econsideração a

PROCURADOR DA REPUBLICA
PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

RECEBIDO

A Sua Senhoria o Senhor
JOSÉ GUILHERME DA MOTTA
Representante do IBAMA / BA
Av. Juracy Magalhães. 608 - Rio Vermelho
CEP: 41 940-060 - Salvador/ BA

of972-ibuns.doc
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

• IBAMA •

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N°78 /99

mJSSSSSSSSSSSG^S»m que dispõe sobre aPolítica Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n.
99.274, de 06 de junho de 1990, RESOLVE:

expedir apresente Licença de Instalação à:

EMPRESA: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ: 02.397.080/0001-96
ENDEREÇO: Av. Edgard Santos, 300 -Bloco 1-1o andar
CEP: 41.186-900 CIDADE: Salvador UF: BA
tpi FFfíNP- 71 370 5188 FAX: 71 370 5168SROMOlW^ProcessoIBAMA/MMAn» 02001.000333/97-04.

Divisa, no estado de Minas Gerais.

processo que, embora nâo transcritos, são partes integrantes desta licença.

MriF, ^9 SET I999

(W&- 'VUVx« Lm
MaríliaManecoCerqueira

Presidente do IBAMA
;j



CONDICIONANTES DESTA LICENÇA DE INSTALAÇÃO •LI

1. Condições Gerais:

1.1 Esta Licença de Instalação devera ser publicada conforme Resolução CONAMA N° 006/86
sendo que cópia das publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA.

1.2 Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência do IBAMA.
1.3 Este documento não autoriza aoperação do empreendimento.
14 Oórgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes

e asmedidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:

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

licença;
• superveniência de graves riscos ambientais ede saúde.

1.5. As medidas de compensação ambiental previstas no Projeto Básico Ambiental referentes à
submersão dos tombos, poderão serrepactuadas, se for ocaso.

2 Condições Especificas:

21 Apresentar no prazo de 120 (cento e vinte) dias, projeto de contenção e estabilização das
encostas que margeiam acidade de Salto da Divisa até os limites da área rural.

2.2. Apresentar Plano Diretor do reservatório visando sistematizar aocupação da área rural eurbana.
2.3. Ampliar arede de piezômetros para omonitoramento das possíveis modificações no sentido de

fluxo daságuas de subsuperfície.
24 implantar nas estradas de acessos e áreas de bota-fora, rede de drenagem superficial, bem

como, proteção de taludes de corte ede aterro contra processos erosivos.
25 Apresentar Termo de Renúncia das áreas de mineração existentes na área de influência direta do

empreendimento junto ao Departamento Nacional de Pesquisa Mineral -DNPM.
26 Apresentar as licenças ambientais das áreas de exploração das jazidas e materiais de

empréstimo expedidas pelos órgãos estaduais de meio ambiente envolvidos, bem como oseu
cadastramento junto ao DNPM.

2.7. Dar continuidade à implantação do Projeto de Unidades de Conservação de acordo com as
orientações do IBAMA.

2.8. OProjeto de Salvamento do Patrimônio Arqueológico pré-histórico eHistórico Cultural deverá ser
aprovado pelo IPHAN, conforme Portaria n° 07/88.

29 Ajustar os Programas Ambientais propostos no PBA, de acordo com as orientações do IBAMA
fornecidas na Informação Técnica n° 68/99-IBAMA/DCA/DEREL

2.10. implantar os Programas Ambientais propostos no PBA apresentando ao IBAMA, àFEAM/MG, e
ao CRA/BA relatórios semestrais dedesenvolvimento.
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Proc.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°oA 0??/2001 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, Q<*j de fevereiro de 2001.

Senhor Gerente,

Reportamo-nos à correspondência dessa Empresa ITP - IBA
003/2000, datada de 28 de setembro de 2000, por meio da qual Vossa Senhoria nos
solicita a renovação da Autorização de Supressão de Vegetação n° 17/99,
concedida por este Instituto, em 29 de setembro de 1999, especificamente para o
canteiro de obras da UHE Itapebi.

Esclarecemos que a mencionada renovação dar-se-á após a vistoria
programada para os próximos dias 18 a 22 do mês em curso, na área de influência
do empreendimento, oportunidade em que os nossos profissionais poderão
observar, dentre outros aspectos, o andamento das atividades de desmatamento de
vegetação.

Na oportunidade, lembramos a Vossa Senhoria, que essa empresa
encontra-se sem a Autorização de Supressão de Vegetação posto que a mesma-
expirou-se em setembro de 2000.

Atenciosamente,

nAA,
Gisela Damm Forattini

)iretoria/de Controle Ambiental
Diretora

A Sua Senhoria o Senhor

Carlos Mulas Orosa

Diretor-Presidente da ITABEBI Geração de Energia S/A
Av. Edgard Santos, 300 - Narandiba
41.186-900-Salvador/BA

W*.f}/1 J}oótlà.if
SAINAV. L4 NORTE- EDIFÍCIO SEDE DO IBA MA S/N, BLOCO "C". 1°ANDAR -TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306

0:DEREUDCA'OFICIOiMULAS.DOC
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<< TX REPORT-. >>.

OTHER FACSIMILE = 0213133359955

PftGES = 01 RESULT = OK

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMO N° T 0 /2001 - IBAMA/DCA/DEREL
Em, / <4je fevereiro de 2001.

Ao: Representante do Ibama em Minas Gerais

Assunto: Vistoria Técnica ao empreendimento UHE Itapebi

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
convidamos essa representação para acompanhar a equipe do IBAMA/Sede em vistoria
técnica ao empreendimento, no período de 19a 22 de fevereiro de 2001.

G:\DERB-01\MEMOUJHEITAPDOC

Atenciosamente,

Derlei Lopes Rosado
Chefe Substituto do DEREL
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<< TX REDORT >>

OTHER FfiCSIMILE = 0713457322

PfiGES = 01 RESULT = OK

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

MEMO N0^ °l /2001-IBAMA/DCA/DEREL
,nEm, / cde fevereiro de 2001

Ao: Representante do Ibama na Bahia

i

Assunto: Vistoria Técnica ao empreendimento UHE Itapebi

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
convidamos essa representação para acompanhar a equipe do IBAMA/Sede em vistoria
técnica ao empreendimento, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2001.

G AOEREL01\MEMO\UHErTAP DOC

Atenciosamente,

Derlei Lopes Rosado
Chefe Substituto do DEREL
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILBRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

OFÍCIO N°035 /2001 IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, J3 de fevereiro de 2001.

Prezado Senhor,

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
convidamos representante dessa Instituição para acompanhar a equipe do IBAMA em
vistoria técnica ao empreendimento, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2001,
objetivando o acompanhamento das condicionantes da licença de instalação e dos
programas ambientais.

Atenciosamente,

IDamm Forattini
XRETORA

A Sua Senhoria o Senhor
FAUSTO ANTÔNIO AZEVEDO
Diretor-Geral do Centro de Recursos Ambientais - CRA
Rua Rio São Francisco, 01 - Mont Serrat
40.425-060 - Salvador/BA

G:\DEREL01\OFICIO\UHEITAP.DCC

ivw

Responsável:f-

"LxÉX.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°OJ.Ç/2001 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, /3 de fevereiro de 2001.

Senhor Gerente,

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
convidamos representante dessa Fundação para acompanhar a equipe do IBAMA em
vistoria técnica ao empreendimento, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2001,
objetivando o acompanhamento das condicionantes da licença de instalação e dos
programas ambientais.

Atenciosamente,

á Damm Forattini
DIRETORA

A Sua Senhoria, o Senhor
MOREL QUEIROZ

Gerente de Infra-Estrutura, Energia e Irrigação - FEAM
Av. Prudentede Morais, 1671 - 3o andar - Santa Lúcia
30.380-000 - Belo Horizonte/MG

Fax: 31.298.6570- 298:6482 - 6481

G:\DEREL01\OF1CIO\UHEITAP DOC

ÀS.V0_:££h
Responsável:

iFAxljOj^)iZm7ç^o\
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<< TX REPORÍ *>
OTHER FACSIMILE - 3705424
PflGES = 01 RESULT = OK

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE RENOVÁVEIS.NSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RE,,.—

OFÍCIO N° 4 3 /2001 -IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL
Brasília-DF, ^de fevereiro de 2001.

Senhor Diretor,

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE KapebK
tm contin 1«« w k irama excederá vistoria técnica aocomunicamos que uma equ.p técnica do MgH£»£ ^ 0bj9tivand0 o

empreendimento, no período de 8 a 22 ae t©ver««" ^ d programasacompanhamento "das condicionantes da licença de insta.arao .-Pd
ambientais, conforme abaixo:

s Recuperação de Áreas Degradadas;
• Redimensionamento e Relocação da Infra-Estrutura,
• Monitoramento do Nível Piezométrico;
• Prevenção e Controle dos Processos Erosivos;

Atividades de Lavagem de Roupas no Rio Jequitinhonha,
/ Resgate de Fauna;

í ISS^a-.*AguaConservaçao da ,ctlofaUna, e
• Consolidação das Unidades de Conservação
• Supressão de Vegetação.

Atenciosamente,

Derlei Lopes Rosado
Chefe Substituto do DEREL

A Sua Senhoria, o Senhor _
AFRANIO BENJOINO GAVIÃO
Diretor de Controle de Gestão e Meio Ambiente
Av Edgard Santos, 300 - BI. A4- 1" andar, Narandiba
41 188-9QQ - Raivador/BA

G:\DEBEL01\OFICIO\UHETrAP.DOC
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Prezada Senhora

jPC 8EÜÍR0LÍ

GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Salvador, 28 de setembro de 2000
ITP-IBA 003/2000

Protocolo
IBAMA/DCA/DEREL

Data: OajlOJ^Hort
Recebido

-3AMA/DIP

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

At: Dra. Gisela Damm Forattini

Diretora

As obras do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi estão em franco andamento, inclusive com avanço
no cronograma de execução. Muitas das atividades ambientais já foram iniciadas e outras estão em
fase de planejamento, de acordo com os Projetos Básicos e condicionantes emitidos pelo IBAMA.

Dentre essas atividades, a de supressão de vegetação vem sendo implantada de forma gradativa e
parcelar, de acordo com o que foi informado no primeiro relatório semestral de desenvolvimento,
datado de março docorrente ano. O procedimento adotado para a supressãoda vegetação noCanteiro
de Obrasvisa garantir a qualidade ambiental, desmatando-se apenas as áreas que estarão sujeitas ao
desenvolvimento dos trabalhos de execução das obras.

Assim é que, até a presente data, foram suprimidas 188,40 ha das 320,20 ha autorizadas, estando
previsto o desmatamento da área remanescente (131,80 ha) até junho de 2002, de acordo com o
cronograma em anexo.

Considerando que as atividades de supressão de vegetação no Canteiro de Obras do AHE Itapebi se
estenderão até junho de 2002, solicitamos renovar a Autorização de Supressãode Vegetação N°17/99,
de 29/09/1999, até 30/06/2002 (trinta de junho de dois mil e dois), paraque possamos dar continuidade
à implantação do empreendimento.

Atenciosamente,

Carlos Mulas Orosa

Diretor-Presidente

DEREL DIAP

CONTROLE Ní2JS$

Av.Edgar Santos, »QO- NarandibaCEP41 186.900Salvador Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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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 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 316 1290

DESTINATÁRIO: Sra Geisa de Assis Rodrigues
__ Procuradora da República no Estado da Bahia

N°DEFAX: (71)336-5687

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 5

MENSAGEM / TEXTO

Prezado Senhora,

Fazendo referência ao OF. N° 077/2001/NTC/GAB/GR de 12 de janeiro de 2001,

temos a informar que a resposta ao OF.N ° 972/2000/NTC/BA/RN, datado de 19 de

outubro de 2000, foi encaminhado a essa Procuradoria em 1o de fevereiro de 2001,

através do Ofício n° 01070/2001, conforme cópia em anexo.

Outrossim, aproveitamos o ensejo para solicitar a compreensão de Vossa

Senhoria pelo tempo decorrido em relação ao atendimento da correspondência.

Atenciosamente,

Moema Pereira Rocha de Sá

Chefe do Derel

f
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL l -^3?"
imctiti ITnD„.„, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE ^~INST.TUTO BRAS.LE.RO DO ME.O AMB.ENTE EDOS RECURSOS NATURA.S RENOVAVE.S

OFÍCIO W*f*jt? /2001- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF,^-/ de fevereiro de 2001.

Senhor Procurador,

de outubro de mSTS S^"'0, w°R 2° 972/2000/NTC/BA/RN, datado de 19

2.1 Center no prazo de Í20 (cento e tfnfej X projeto de contenção e
estabilização das encostas que margeiam acidade de Salto da Divisa Ç
trtoZ d?2Sen°r,hSOlÍCÍtOU P™°gaÇão do prazo através do ofício ITO-
LlnLl 99' °.lbama manifest°" se favoravelmente, pois existe um
KSKãmXS^sa popu,açâo atin9ida- tend° ^d° 55*21K de 2001 aapresentação do projeto de contenção eestabilização dasencostas que margeiam a cidade de Salto da Divisa/MG. s«"»"»çao aas

f 2'2 t^urbanT """"° reSerVatón'° *-'* •+•*•• a•*«* *área
csmGã^dím£ta acontrataçâo dos estudos para março de 2ooi-pe,a itaPebi
Z3"sSS ^

A Sua Senhoria o Senhor
ROBÉRIO NUNES DOS ANJOS FILHO
Procurador da República na Bahia/Procurador Regional dos
Direitos do Cidadão
Corredor da Vitória
40.080-002 -Salvador Bahia

G:\DCA01FICIOVTAPEBI2.DOC
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formação do lago. suscetiDiiidade do aqüífero a ser afetado pela

propostas de implantação £d*S HrSr^SS"açaoJefe,í™ «as medidas
quanto asua eficáeia na?redução do fenômeno"SSÜST * "*»• * eTOSâo' '

Mineral (DNPM) JUnt0 ao DePartamento Nacional de Pesquisa

• ''^f&^SSi^SSLff •"•"•—*• a«**> *Zona de

fiem como oseu cadasrramentoyunto aÕ WPM * m<"° 8mW9nte «"«""«os,

27 D™S^JZrÇS° "° PmJe'°*«**-) *̂ se^o de acordo '•

edocumentação existente na área deTundação 3' Para fins de re9istro

sssrrrrwsr-•5£sFr«í*»s
reservatório. OIbama exigiu que esteslPnETíÍTT apÓS a formaÇão dode construção. AItapebi qZ&FÇÜSTÍÍ^v° ue tnergia, apresentou o cronograma r,

GI0CA01FICI0UTAPEBI2 DOC
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F'9.

e=A»^--u^r^P^--fe
A) Projeto de Consolo da. Unidades de Conservado -Condicionante 2,

Sas'££££?££°»T, í*Q"*'~ * A9ua -Foram
da água do reservatório revelou Z^fZiL do ^ t T1?*0 da "ualidad«

pnncipalmente a proteção de taludeí Íp™hÍ?ílde11000° m2- envolvendo
fora eaterro. Esta^senSo implat "d^eirote ±a7S?S de aC,eSS°' bota ~anual mínima de 100.000 mudas em cTda móduto caPac'dade prevista

D)Krol^ .rauna - Em 25 de
salvamento da ictiofauna. I0' COm a reallzaÇão da campanha de

• ' E) o«^^ Como aárea do cantei, de
pastagens, epoucos remanecentesÍSSL^tíS, a Predomina^a de
espécimes da fauna local Outrossim comTntn « X'?em rePresentantes decriou-se condições para a^Moda^^™*0*0* desmatamentos
mais propícios àsua manutenção ^ Para áreas com ambientes '

iC^ÍRtt^ACUmU,aÇâ° ' A6XeCUÇâ0 d6Ste *+* está
^voMda^ estão sendo
poderes constituídos dos municíoios ShI ' às comun'dades eaos
esclarecer eorientar sobre aScL das nSLfü1 ° Pr°PÓSÍÍ° de informar.
acidentes de trabalho e a !ncorp0raclo d^JS" C°m° a preven<?âo deinstalações industriais. Atividadede Sment ^""ambientais para as
'ocal, eeducação de adultosSta33^^°* m§0 de °bra

t H) pPr^o°esdtá 5SBTÍÍ5:S0^r **•* -B*
de 100 famílias serão m^S^SS^eSSC? ** DMsa' 0nde <*"»extrativistas de areia, pedra pescadore^ tã^*\ c™Pensações para
das propriedades rurais. Op££?u2±fdo^fe e14,/amílias ocupantes
saAsrda Divisa-^^4^^ ,

J> ffi,X^ntr2.8d° PatrimÔnÍ° ArqUe°,Ó«ÍCO Prè" Histórico e
arí kst^s^ t .**.._0Projeto
Prefeitura que deverá emitir parecer ares^eL SUbmet'd° à aP™aÇâoJda
Dr - ., — ««insa^u ue oato da Divisa

Prefeitura que deverá emitir parecer arespeito.
G\OCA01FICIOUTAPEBI2.DOC
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L) Projeto de Monitoramento do Nível Piezométrico -condicionante 2L

N) Projeto de Interferências com Direitos Minerários -Condicionante 2.6
0) cam^nh^6 Mo"itoi;amento Hidrossedimentológico - Foi realizada

Atenciosamente,

G:\DCA01 FICI0\1TAPEBI2.DOC

Gisdla Damm Forattini
Diretori^ de Controle Ambiental

Diretora
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA
BAHIA

OF. N° 077/2001/NTC/GAB/GR.

PROTOCOLO
IBAMA/DCA
wy33 tico/-
DATA; Jlf/C^M
RECEBIDO: ^CLM"l-

Protocolo
IBAMA/DCA/DEREL

Data:/S/^^Horas
Recebido ©?

Salvador, 12 de janeiro de 2001.

Ref.: Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000758/2000-13.

Senhora Chefe,

Cumprimentando-a, informo que o ofício n° 1352/2000-

NTC/BA/RN, de 01/12/00, cuja cópia segue anexa, através do qual o Ministério Público

Federal requisitou a V. Sa. informações imprescindíveis para fins de instrução do

procedimento à epígrafe, restou irrespondido e sem solicitação de prorrogação do prazo

consignado, segundo os nossos registros. No entanto, para que não pairem dúvidas,

sirvo-me do presente para reiterá-lo em todos os seus termos, requisitando referidas

informações no prazo de 10 (dez) dias.

Na extremada hipótese de impossibilidade de resposta no prazo

estipulado, V. Sa. deverá, tempestivamente, solicitar a prorrogação ao Ministério

Público Federal.

Ilní. Si*.

MOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ
MD. Chefe do Departamento - DEREL - IBAMA
SAIN, AV I 4 Norte, Ed. Sede do IBAMA, s/n°, BI. C, Sala 100
70.800-200-Brasília-DF.

ofP077ntcgr-derel-ibama.doc

Av. Sete de Setembro, 2365 - Corredor da Vitória - 40.080-002 - Salvador/BA
Fone: (071)336-5781 - Fax: (071)336-5687-e-mail: roberio(®prba.mpf.gov.br



URGENTE

Ao £k. -MolvaJU /

Câtoema Pereira Vccha de Sá
Chat» do DEREL

DCA/IBAMA



$ MPF- PROCURADORIA DAREPÚBLICA NABAHIA

Ressalto que a falta injustificada e o retardamento indevido do

cumprimento das informações requisitadas pelo Ministério Público Federal implicarão a

responsabilidade de quem lhe der causa, conforme disposto no art. 8o, §3o da Lei 75/93,

podendo configurar, em tese, o fato típico previsto no artigo 10 da Lei n° 7.347/85,

sujeitando o infrator à pena de reclusão de um a três anos, além de multa, bem como a

caracterização de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n° 8.429/92.

Informo-lhe finalmente que, na hipótese da permanência da conduta

omissiva de V. Sa., o Ministério Público Federal será compelido a adotar imediatamente

as medidas acima descritas.

Atenciosamente,

PROCURADORA DA REPÚBLICA

Av. Sete de Setembro, 2365 - Corredor da Vitória - 40.080-002 - Salvador/BA
Fone: (071)336-5781 - Fax: (071) 336-5687-e-mail: roberiofffiprba.mpf.gov.b
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA

BAHIA

OF. N° 1352/2000/NTC/BA/RN.

Salvador, 01 de dezembro de 2000.

Ref.: Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000758/2000-13.

Senhora Chefe,

Cumprimentando-o, para fins de instrução do procedimento à
epígrafe, requisito a V. Sa., nos termos do artigo 129, inciso VI, da Constituição
Federal, e do art. 8o, § 3o, da Lei 75 93, no prazo de 15 (quinze) dias, informações
relativas ao licenciamento da Hidroelétrica de Itapebi na Bahia.

Nesta oportunidade segue cópia do ofício n° 559/00-
IBAMA/BA e seu anexo.

Na extremada hipótese de impossibilidade de resposta no prazo
estipulado, V. Sa. deverá, tempestivamente, solicitar a prorrogação ao Ministério
Público Federal.

Ao ensejo, manifesto protestos de apreço e consideração.

gobêrio ^/ywno» dos
PROCURADOR

PROCURADOR REGIONAL

6

I M A*$.g fPUBLICA

OS DO CIDADÃO

Ilma. Sr».

MOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ
MD. Chefe do Departamento- DEREL - IBAMA
SAIN,AV 14 Norte, Ed. Sede do IBAMA,s/n°, BI. C, Sala 100
"0 800-200 - Brasília - DF.

ofl352nlcrn.doc

Av. Sele de Setembro, 2365 - Corredor da Vitória - 40.080-002 - Salvador/BA
Fone: (071) J36-5781 - Fax: (071) 336-5687- e-mail: roberio#prba.mpf.gov.br



EM BRANCO

•



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMO N° T ° /2001-IBAMA/DCA/DEREL
Em, 12de fevereiro de2001.

Ao: Representante do Ibama em Minas Gerais

Assunto: Vistoria Técnica ao empreendimento UHE Itapebi

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
convidamos essa representação para acompanhar a equipe do IBAMA/Sede em vistoria
técnica ao empreendimento, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2001

G:\DGREL01\MEMOVUHDTAP.DOC

Atenciosamente,

Derlei Lopes Rosado
Chefe Substituto do DEREL
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

MEMO N° H c/ /2001-IBAMA/DCA/DEREL
Em, / cúe fevereiro de 2001.

Ao: Representante do Ibama na Bahia

Assunto: Vistoria Técnica ao empreendimento UHE Itapebi

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,

convidamos essa representação para acompanhar a equipe do IBAMA/Sede em vistoria
técnica ao empreendimento, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2001.

G:\DEREI01\MEMO\UHEITAP DOC

Atenciosamente,

Derlei Lopes Rosado
Chefe Substituto do DEREL
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE

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

OFÍCIO N° 1 \ /2001 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAUDEREL

Brasília-DF,23de fevereiro de 2001

Prezada Senhora,

Fazendo referência ao OF. N° 077/2001/NTC/GAB/GR de 12 de janeiro
de 2001, temos a informar que a resposta ao OF. N° 972/2000/NTC/BA/RN, datado
de 19 de outubro de 2000, foi encaminhado a essa Procuradoria em 1o de fevereiro
de 2001, através do Ofício n° 01070/2001, conforme cópia em anexo.

Outrossim, aproveitamos o ensejo para solicitar a compreensão de
Vossa Senhoria pelo tempo decorrido em relação ao atendimento da
correspondência.

Atenciosamente,

•LA - cJo^ _>^
Moema Pereira Rocha de Sá

Departamento de Registro e Licenciamento
Chefe

c

Á Sua Senhoria a Senhora
Geisa de Assis Rodrigues
Procuradora da República na Bahia/Procurador Regional dos
Direitos do Cidadão

Corredor da Vitória

40.080-002 - Salvador/BA

G:\DEREL01\OFICIO\RESPOSTA.DOC

FAX TRANSMITIDO EM:

<£Õ I QíLláíOOX
ÀS M :<2Q h
Responsável:

FAXNOgnòfV-SVg^
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°Ol. i %} /2001- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Brasília-DF, H de fevereiro de 2001.

Senhor Diretor,

Conforme reunião havida em 18/02/01, durante vistoria técnica à UHE Itapebi, foi
identificada a necessidade de encaminhamento, a este Instituto, dos estudos ambientais que embasaram
os relatórios semestrais de acompanhamento da implantação dos programas constantes do PBA, bem
como, em atendimento à Informação Técnica n° 68/99, parte integrante da Licença de Instalação n°
78/99. Esses relatórios referem-se ao Monitoramento da Qualidade da Água, Ictiofauna e
Hidrossedimentológico, bem como, ao Programa de Relocação da População Atingida e Infra-
Estrutura no município de Salto da Divisa.

Embora o EIA esteja prevendo uma vazão de 42 m3/s durante a fase de enchimento
do reservatório, para que não haja prejuízo às comunidades locais e à vida aquática a jusante, faz-se
necessário que essa empresa apresente estudo atualizado dos projetos relativos à manutenção dessa
vazão a jusante.

Foi verificada, in loco, a pouca abrangência do sub-programa de educação ambiental,
contemplado no Programa de Comunicação Social, que, além de não oferecer conteúdo, está restrito
aos trabalhadores do canteiro de obras. Portanto, deverá ser proposto um Programa de Educação
Ambiental que atenda toda a comunidade da área de influência do empreendimento, contemplando
conceitos de conservação e preservação do meio ambiente e incorporando ações de proteção à fauna
durante a fase de enchimento do reservatório.

A Sua Senhoria o Senhor

AFRANIO BENJOINO GAVIÃO
Diretor de Controle de Gestão e Meio Ambiente

Av. Edgard Santos, 300 - Bloco A 4 - Io andar, Narandiba
41.186-900 -Salvador/Bahia
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No que se refere à Compensação Ambiental, vale ressaltar que, além da REBIO do
Una/BA, selecionada pelo IBAMA/DIREC, foi identificada, no Estado de Minas Gerais, uma área
denominada Mata Escura, que, conforme os estudos realizados, configura-se área de interesse para
conservação ambiental, e encontra-se em avaliação neste Instituto.

Quanto à Renovação da Autorização para Supressão de Vegetação, faz-se necessário
o encaminhamento de mapa atualizado das áreas a seremsuprimidas no canteiro de obras o mais breve
possível.

Na oportunidade, estamos encaminhando Termo de Referência, elaborado pelo
IBAMA, para implantação de Programa de Educação Ambiental em empreendimentos sujeitos ao
licenciamento ambiental federal.

Atenciosamente,

Gisela Danun Forattini

Diretoria/de Controle Ambiental
Diretora

MA,
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3 - JUSTIFICATIVA

por enTo^Tja^às3 t^VL^Tv^^ Vem Se ««««ando
acostumamos ailSonr TEéEJZ^IS??**: Da mesma maneira- noscomplexas irrtBrmtaS2^4^^^L^w^™ntOT ?±mP* à ™*> *norando as
Observa-se, ainda hoíe uma foiteI£ *ex.stênc.a e o meio ambiente.
Ambiental com ocofmZsSSea^fS^f8 ^'^°Pr°CeSS° de Educa<?âocorretas" sem umtd^M^^nSí^^^T^ *P'ratícas "eco'°g'camente
sócio-culturais dão^^á^m^^n^S^^01^"^ P°,ítÍCOS' econ°™°s e
que a gestão amWertalLcXant aS25ffi V'9fnte' e- Sem consider«. ainda,mediação dos Sentes hteSSi?iS£ ^Çõessócio-ambientais, comorecursos naturais "desses e conflitos em torno da apropriação e uso dos

^bZ.TI^^^ZLT^Í^0 Programa de Educa*â°estratégico da organização edanfJSaí Re ere™a, deverá reafirmar o papel
e na busca de urn^^^^^0^' ^.SS**0 dos recursos naturaisConstituição Federal ecologicamente equilibrado como propugnado na

ambientei, ^l^^píTl!^ "*"« d° processo de ***>promover, desde oért£JEfra£Ett£ legisla*à0> <ue *• Permite
a criação de mecanismo!VêSÍSST do us° d°s recursos ^bientais (incluindo
indivíduos Pelo daCno ambentarS^^ ea Prisâo depadrões de qualidade ambiental «LS * ' °Estado utem ° P^der de estabelecer
atividades efetiva eimSSS* Su^P^ramblenlah' licenciar e revisaruso de recursos naturafe^KrT2LS£!ÍE d,sclP|,nar aocupação do território eo
dano ambiental EbKL^ÍSE^ GaS prote9,das- °Wgar arecuperação do
pesquisa, aeduraçâo nSL2a£&J?ÍST" ° montera™"to,a fiscalização, afunção mediadora ? °UtraS aÇOeS necessárias ao cumprimento da sua

a^Si™ ^ de t pr°grama de Educacâ°significa não somenteTcu^n^n S df pr?cessos de licenciamento ambiental
Ambiente, sejeTe' FederafKu2°JZ 9°T inst,tucionais d° Órgão de Meioaos preceitosJ.egais qullra^ SObretudo- dar
parceiro X^defe^^^r^^ ^ ™unidade " constltui em «,instrumentalizada pira tal As ac^/Jl ??"'!?• desde ^ue sensibilizada, eo^asquesecoloq'*^^^ organização e
dessas populações; dentre. de oadrf?^ k Proces_so podem viabilizar a atuação

s2r^f^bt« '̂bM"°SLd%"rd0r"*"**""°P™-°<^««°Ambi.*aUBAMA,jAP-, Ro6eTO A™do ^ d, DireiM do Mcio^^,^^ 1^^.^^̂
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Fls. 9lV
Proc.

Rubi. .

SSSSfí1!! Uma 9raríde ajUda para os órgaos ambientais, para as empriÜs esua
Smal 6XemP de desenvolvimento e co-participação no gerenciamento

4. OBJETIVOS.

4.1. Objetivo Geral:

Fornecer subsídios para a elaboração/implementação de Proqrama de
Educação Ambiental aser levada aefeito pelo empreendedor enquanto exiqência dos
processos de licenciamento de competência do IBAMA. : quani° ex,9encia dos

4.2. Objetivos específicos:
*

4.2.1. Realizar levantamento e caracterização dos atores sociais ínP«n«
grupos ou segmentos) sujeitos do Programa de Educação Ambientei * '
equivalente Sí? hE?^ °íUCaaw decodificando o RIMA, ou instrumento
SKiSfc^ soc,a,s envo,vidos-tend0 em vista asua
a serem *JS£S1 ^T^-de- aÇ?ÍJ?ara um Pro9rama de Educação Ambiental
decorrentes dní™ wAud'encia Pub"ca. visando atender as necessidadesprocedo emPreendimento, para os diferentes atores sociais envolvidos no
encamfnLmfntb0raw°rPr0grama de EducaÇao Ambiental, em conformidade com os
SdíSMo6^^8 °nU d° PareCSr TéCnÍC° Conclusivo da e*aPa de
rare 'nZr\f^íAJaLà mS-Mr Um CadaStr° de entidades e/ou profissionais habilitados
kTnto mlnH ?° 63 ,mP|ementação de programas de educação ambiental
junto a empreendimentos em processo de licenciamento.
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Fls.

Proc.
Rubi.

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O
AMBIENTAL NO LICENCIAMENTO

5.1. Referências básicas

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO

participação^ 52® ° licenciamento deverá garantir a
ações Wm^S^SXíSt'ISSSZ^Í °ü indiretamente pelas
meios para aprodução eaàuScãodPrnníf ♦ Proces?°- Deverá, ainda, viabilizar
desenvolvimento áSmS^^^SS^t^ Shab,,jdades • contribuir para o
uso sustentável e£££22^£«£22?tt'"^? eco,etiva na Sesfflo do
e aplicação de decisões quíífetam T^SSS^Tt^^ COm°' na c°™epçãosociocultural). q l tam a ^ual,dade ambiental- (meios físico-natural e

construção de ZZESS XEESSL ^SS^S!^^fmmÊÊ^VÊmm
potencialmente atingidos pelo empreendimento SÍ r °m •°S grupos sociais

implem^^^ Será -^^^ nns de
(LI). Antecedendo aesse Drecesso tP f c°™,us,vo da Licença de Instalação
específico da Uosnca^^í^k^^^f^ COm ° Termo de Referência
no item 4.2.1 ^ wafe^ôs^má?^S SS """fÍ?8 °S ,evantamentos referidos
educativo previsto noqitem422 ' ^ SUbS'd'ar 3formulaÇa° d° material
*S|»n,S^^ d° -tem 4.2.2., deverá ser
diretamente, seja através %s^SSSaSÍSSS^ Z™ S0ciais interessados, sejana área. °rgaos Ambienta,s e/ou Organizações Sociais atuantes

audiênda '^^'SSí^Jl^ A2A *3S jp»«*- advindas da
conclusivo deteSnandc? ^*o«%íhS^18!?8? a emissá0 de Parecer Penicopara aaProvaç^da Li^^
condicionantes (se existirem)seráo n,,^^ P ' téCn,C0' com ° conJunto dosReaçãoA^^

5.2. Metodologia

as comulS^ e»iaprática educativa com
através dos métodosT^TLSTn ° ^ ^f ParticiPa*iv° e dialógico
atores sociais da açlo eíS TSSlmJ^^SS também' os diferentes^do eaucativa e qual a concepção de sujeito pedagógico adotado8.

1Puiggrós, Adriana -História eProspectiva da Educação Popular Latino Americana
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6' âSbrN,TORAMENT0 EAVAUAÇÍO P6 a™GIMENT0 DoT^

avaljaçâo"^^^ ffgÇ d^og*™ dTr/dT? ?T* S6r sul" *Institu.çao contratada oara sua elabn^S Educação Ambiental do IBAMA A
detalhamento das açõesVevSas pi?o^™£P,ementaçao de«*á proceder ao
empreendimento, bem como dofcuTs delas dSn™n?9mentos socia/s afetados peto

*—?^^^^ existente na

«**>&£^^^«p^^«> 'BAMA, sempre que
implementação dos projetos edás ações Sósias. 0rOn°9rama detalhand° a
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

01.138
MEMO N° /2001/IBAMA/Diretoria de Controle Ambiental.

Em, l- de março de 2001.

A: Chefe da Divisão de Fauna Silvestre - DIFAS
Dr. Fernando Dal' ava

Assunto: Resgate de Fauna na UHE- Itapebi

Reportamo-nos ao licenciamento ambiental da UHE - Itapebi, solicitando a
esse setor, orientar a empresa Itapebi Geração de Energia S.A, quanto aos
procedimentos a serem executados, no que trata das licenças necessárias ao
envio de animais para instituições científicas e a seleção das referidas
instituições. Assim, sugerimos a esse setor, providências no sentido de
viabilizar os encaminhamentos que forem pertinentes ao resgate de fauna na
Hidrelétrica em questão.
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Atenciosamente,
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Serviço Público Icderat
Uraitaiu Brasileiro do Meio Ambientetdoa Recursos Naturais Renovas

Representação Estadual IBAMA cm Minas (.ciais
Av. do Contorno 8.121 - Belo Horiionfc - Minas Gerais

Kax n.° 3335 9955 - Tfl. 3291-65K8

Dfstinaiitno: Dr». (.isela Dann Forattini
Mi, Diretora dc Controle c Fiscalização

FAX: Uvi )£'.!<>-4991 Dal a: 01/03/01

Com os nossos cumprimentos e visando a realizarão de vistoria
na urra wtív mi» construída a lsina Hidroelétrica de haocara, pelo servidor
Sebastiüo Custódio Pires, vimos solicitar oenvio dos seguintes recursos:

DÍ.'Í!'li|V

Pnssagfo.v Airrm KH-Rio-BH

lOI Ar

K.^ 342JKI

RS 47(1,00

RS Kl2.(10

Aproveitamos a oportunidade, para reiterar o contido no trlrfax
tfttMta «Ir W/02/01 (cópia cm anexo), e informar que o levantamento de áreas
próxima* a,, •mpreendimento da UHK Itapebi. se encontra em poder do Sr. labiano
Rodrigues de Melo, Assistente do Núcleo de Florestas e Biodiversidade DPI» do
liiM.uiío KMíKloa) de Florestas de Minas Gerais - IKK/MC. cujo Iclelone r (31) 329S .
7*14 e (31) .;?<>* 7393 e telefex (31) 3295 - 5489. o citado levantamento, sem.ndo
mlono.Hoes d« Sr. rabiano, se encontra adisposição do IBAMA. desde que seja feita
solifilifvAo fttimal, por parte dessa Diretoria.

Kstamos encaminhando lambem cm anexo, cópia da Decisão
Jwlkht mthiA» por esta Representação c cópias de noticias vinculadas pela
iinpreusu local, tom relação ao empreendimento liapcbi.

PPG. 01

Atenciosamente. DEREL DIAP

CONTROLE U"^0^

DATA.05VC.5/.Q./.

ASS^uJ^,..-. _

Serviço Público Federal
ImUtata U,;,si.eirodo Meio Ambiente edos Ren.rsos Naturais Renováveis

Representação Estadual IBAMA em Minas Cerais
*v. do Contorno 8.121 - Belo Hon/onle Minas <;c.-,is

Fax n."3335-9955 - Tel. 329M,588

Dcsiín.MárK» IViIH I opes Rosado
< nele Substituto do DLRFI

FAX: »r> f i Í25-&445
Data: 16/02/01

1 v,,.»^ „. „,., . ( (,m *s n<mos vtimprimentos e visando o atendimento do
Ml MO N- mttJ*i - IBAMA/DCA/DEREL, dc .2 de fevereiro de 2.00». solicitamos
que nos sejam em iados os recursos discriminados abaixo:
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Diária» jjdois lèctiicusj

Cojnbiistivei

OSUM

OSTPI

RS 650,00

RS 3011,00

RS 20(1,00

RS 100,00

PASSAGENS \l Kl AS BH-GOVA1.BH

TOT.M.

RS 470,00

RS 1.720.00

Atenciosamente,

JADER PINTO DEWXMPltS FIGUEIREDO

REPRESENTANTE D$TBAMA EM MINAS GERAIS

"•" Wrb"ã"T|g l s
Iftorudcr Juridicc Mi

Fo«!03i)2*5-I3?4 FofleFí<;031)29i-JJ3S,?SS-21W
Celolir(03l]?«Ml»4

eiail - MfkííHnft.CM.Iir

Éõátjõ::":"02"33 ""'
Of : ISAriA
EscritoriorlBANA.
fribiMl..: jostica mim
mi : ÍM9 mim • 77». <AfiA
Mi dePibiicacao.: 24/02/íOCl
E*p?dieite: 00796 IM.38.00.020439*1 Acio

Poptlsr Reqte: Hjmç Of Lacerda
ii'Hd Neto Um. : H4H6M - «ano
De lacerda hernecíc het» i Reqdo: Insl.
B^as. leic Ciente IE Recursos
Hsturais Renovaveis-ibiM Re^da
Itapebi Seracao De foergia S/a
0 chio. 5r. Joii exarim a decisão
: Vistos, ele, (...) k&Urtf,
reunidos presentes pressupostos legai?
para a concessão, cci e'sfr«qi«e no art.
St»,, SS «o., oa Lei «.7.17/63, Mm
o pedido iiiina' para detenínar a
re Itapebi Seracao oe if&trgil S.A.
que se abstenha de príticar qualquer
ato que venda a íijterferir oa
intearidarJe h 'Cachoeira do loibo da
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