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UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

2) Data de Nascimento: W_ /jjfe / ^l^i -

3) Endereço eTelefone: ffí/lA^

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

tMSim ( )Não ( ) Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelogrupode lavadeiras em reuniãono Ibama, em Brasília?

($Sim ( )Não ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim XNS<( ANão

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

d(JU Sim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestõçs-^e projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

:íl,42.Data /2016.

/-



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

4 N^.mM mm m fôí**
2) Data de Nascimento:.tir.orMH
3) Endereço e Telefone:

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(<|Sim ( )Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não/Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeirasem reunião no Ibama, em Brasília?

/• Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim &(JQN8o

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meiode cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

$(tO Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

'

10) ASratem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

,t3pebn p/m •

o,, h,9L ./2016.

K.
. a rr^cüki^ v'U 'J rv



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Saito da Divisa

2) Data de Nascimento: /> / X/7 /f*I*\

Endereço eTe,efone: /^/ /k/g, l/fofo) WM£( ±'!

.ASS.

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

K( H Sim ( ) Não ( ) Talvez
( ) Não/ Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

$ Sim ( )Não ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (/4*Jão

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

<£(A) Sim ( )Não

8) A Sra taz algum tipo de trabalho manual que nao seja a costura!" Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sygestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

n outras su£€

f/m?

P.F. *

Data ./2016.

^ hjj.^//^^r/ /J.:'/v.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:e: Uvvya 4<tet -TA.be. ^->hxj.

2) Data de Nascimento: .>-> / o*- / l'\^

3)
V

Endereço e Telefone:-<Xi^" ,vvCCv~s^ "^«ju/w? , 9*5'

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(y^Sim ( )Não ( ) Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

{A Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

(/-) Sim )Não

7) Senão sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

K)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? ^^ ; c^J^

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? QA^sc^rr^-r^ *>[ o oul*-^-

10) ASp tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? -r^

Data: -^ / Ofj /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: ffkf*A/•flO.-'j\JGs [(•>!' y,V%&S
r

±l- •*— *_;

2) Data de Nascimento: dü* /Qj /jÇ)Ç>Zs

3) Endereço e Telefone :

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,

desenvolvido pela UHE Itapebi?

0<í Sim Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília ?

M Sim ( ) Não ( )Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas, responda se

sabe costurar.

( )sim Ç^não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi

poderá promover ?

(Msisim ) não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim , qual
trabalho? * / /

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas, por
favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

Itapebi ? <,

Data: =ffi / QQ 72016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Home: Ml ZA fU)€S AAATMS d)ÕS 5WTí?S
2) Data de Nascimento: 6>0/ 03 l±l-5G

3) Endereço eTelefone: R L>A MO/Ifí/A (Ufife/A//M-JZVXT&i&w*
A/* JJ7? SfiiftRO tfOSSA js£M/H)ii/i 0z> C*A/nÜ

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

OjIslSim ( )Não ( )Talvez
( ) Não/ Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(X) Sim Não ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (X)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

Sim(jysi ( )N3o

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

J*0

Data: Q3. I-^O /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras-Salto da Divisa

2) Data de Nascimento: fv IW IjjSr
3) Endereços Telefone: J^0Z. $//lJ%/ff/?\) Endereço e Teletone: /fl/{A/ 'f-çs/t ™ Ic* ' s\**'(/"rwn' se—

-f

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(/)Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(f) Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim [j[) Não
7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender pormeio de cursos quea UHE Itapebi
poderá promover?

(/C)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetospara serem realizados em Salto pela UHE

««ST, $Data: / 2016.

ÇÇ. -'n^my JJtUje*^, .& l^£S^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo; Lavadeiras - Salto da Divisa

-••• >UfcUg jL^...1) Nome: i-Y-vii > rL.'..

2) Data de Nascimento: J^ / 0% /]J^_

3) Endereço eTelefone: Au> ^^.^ ,3i\>

• •-

i -̂-, v^XJcrCu^

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim ( )Não ( ) Talvez
(•j-) Não / Em função da idadeavançada

) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim (/.) Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim ( /-)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim ( ^ Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja acostura? Se sim, qual
trabalho? ~"-*^> yU-J-OcU. CVw-*-<^icA«.

9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são osmotivos para não participar? .?\jjA^

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? Stja,

J

Data: -^1 / 0*3 _/2016.
0$Ék"

*%! '



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

1) Nome: PífA M]/M/? fítf Xe&g
2) Data de Nascimento: Cfíj li' //yqf
3) Endereço eTelefone: Ikflj tál/ti 00iMaÍW/ . M&

t

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

o
(JO-Sirn ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

(jjsim ( )Não ( ) Talvez

pCíc^

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim ^Não

7) Se nãosabe costurar,gostaria de aprender por meio de cursosque a UHE Itapebi
poderá promover?

(j^SiSim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trabalho? o/d- 9&iwvá MU04. * pahm nat?m
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais sãoos motivos para nãoparticipar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos paraserem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

«a: H ,tâ /m



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome

Lavaaeiras - sano aa uivisa . ,

2) Data de Nascimento: fj£ /ztí-1 lMA

fU) EndereçoeWefone:(M/ ftfc/UMnlAfl;) M^0ffü
(

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

pkjSim ( )Não ( )Talvez
( ) Não/Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(p Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do
responda se sabe costurar.

Sim i( jô.Não

projeto de fábrica de roupas,

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

íjSim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trabalho>tó- Wuw& Wmai paM\ nwpo^
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras/Ogestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

i,apebi? iy<w -

:M/âData ./2016.

:'":\



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

« •— IkMi (MlB 0* $&**
2) Data de Nascimento: ±±l Vi/ líVÍ

3) Endereço e Telefone:

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(/)Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(£uiSim )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim A Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(j^Sim
8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

( )Não

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? ç—<,

Data: ]_/ *_/ 2016.

>?
> ._. vtvcl! Uo .,..<:



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:._ ~>tC-y-,^u, 'Hf»u>->-tci»,><&<. ^L. \~1MU<rjiiAv>;..-u~

2) Data de Nascimento: J° / O. >_/ *JÉJ

3) Endereço e Telefone: -Áj-^ " vUÍu-y^iX*

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( /)-Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(P Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do
responda se sabe costurar.

)Sim \p Não

projeto de fábrica de roupas,

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

{/-)Sim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?^,,., Jj^ju^ tu^-w^-

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? íw^^

10) ASta tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
ltapebi?j-cú

Data: X\ I OA / 2016.

w jljj,w>ü fioJf»* *'M
J



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:

2) Data de Nascimento: [_£_ /£l_/ JZflJV

3) Endereço eTelefone: vtòllA . TmlSi^ JJjAD- rfvmí,¥uh

ura» — 3<jiiu ud L/iviaa _ y-j

V-<K5, iWZWMfbY-Mê
4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

£jS\m ( )Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

Jb*Sim ( (Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim /> Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

I )Sim Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

l,apebi? #tf>-

:fSjJ&V*Data

/, ^Ua ^r Jshjtofo



UHE Itapebi

Levantamento sobrea Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa S

D Nome^/M Wlffl 0t\0f(W&
2) Data de Nascimento: jjl0U /tvfS-
D Endereço eTelew/JM/ /«4//1 tfltlMUl/l/fa. ¥//.
ft,,(p/', Ml? (^ íMA~íw> ^^7

ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região
desenvolvido pela UHE Itapebi?
I

(HSim I )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

Sim )Não ( ) Talvez

Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas
responda se sabe costurar.

( )Sim Í )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

(6 Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja acostura? Se sim qual
trabalho? Aly.y

... ... >.„^^,„ ...ouuai huc nau seja a costurar se sim, qual

Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras^ugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itaoebi? . . xItapebi?

fm

MmData ./2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-aivo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:

2) Data de Nascimento: J2.IH2.I HÍÍ3
3) Endereço eTelefone: iffijrt l/rW/^f 71- 4lO
(&)Urt50$fíM

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(Á)Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(Á) Sim )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim ( X) Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(<)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? , L

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais são os motivos para nãoparticipar?

10) ASra tem outras^ugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? ^ff\j¥

Data: 'M / Ü3 /2016.

*^r^w.,. Yr°
' •



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: Lci-Vv^- Utvao cii *bcx~v^.

2) Data de Nascimento: 05 /ç£_/ Yi^

3) Endereço e Telefone:

2uad**-

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim ( (Não ( ) Talvez
( >4Nâo / Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( )Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Data: >\ I vi / 2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

""í

1) Nome:<^»*/?•Vu^tji c^

2) Data de Nascimento: J^/i^/il}^

3) Endereço eTelefone:-r<^, -V*^;^* r^y^.^-r^-r^0 ,

„V-*

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(sj^Sim ( )Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
{ ) Não / Em função da idadeavançada

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(^Sirn Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

(4*iim Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender pormeio de cursos quea UHE Itapebi
poderá promover?

(^)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? v<^* >

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? "X^-cô^Uía. Jfâç J^**»"^

10) ASra„tem outrassugestões de projetos paraserem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? Oúo

Data: 3Q /§9 / 2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome

Lavadeiras - Salto da Divisa

, tyim ivfct % Uma
:%l&l!Ê&2) Data de Nascimento

3) Endereço eTelefone: ,.Ru/X F ^ *)-!

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

L(/ySlm ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

Y) Sim ( ) Não ( )Talvezfr
6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

Sim £ns<( WNão

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

Sim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) A Sra tem outrassugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

Itapebi

ata: g£, 0£/2O*



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

: ^ÈliJkxám JrM-rt-^yc^D Nome •d^_ vj/ ^'^IWUt

2) Data de Nascimento: ®^ / tô / \ "> ft>

3) Endereço e Telefone: lv^ ÍVr-oUiüL

L T^J*¥*

^L. f^>--vrtv

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(-^)Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não/Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( D-Sim Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

{ )Sim (^)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

( jlSim

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? ^x Juowu-* >*^p£>

( )Não

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? ct*»1*-*'*^ w>*«*/W^

10) A Sra. tejn outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? "

Data: %\ / 0^ /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: &J ^ /^/tV^/v Ufllfi
2) Data de Nascimento: jV_ / V) IIV V&

3) EndereçoeTelefone: JÍ41Ú 'filÚtT tyW/jJkfrft V^OT-

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(/TSim ( (Não ( )Talvez
( ) Não/ Em função da idade avançada

/

) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeirasem reunião no Ibama, em Brasília?

Simp Si ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim tf Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

<Ai*Sim )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? .

fttô-wtotHJZ,~£&Ae*'<*ftvónai ftetyzi?
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras^iigestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

"apeb" ffcp

Oata: ^/_?£ / 2016.

K •MVUK .Jm-vcv^



fâUi
§>V %

UHE Itapebi loFLS._4ç25ô >

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: Tfi.^kí V/Wua. Tek^^

2) Data de Nascimento: £&_/ cCl / J^áft

3) Endereço eTelefone:^Lju k\(UJkã.L T?1 'tW.Í

L03])dVi?Z35JQ-$c>

RU8

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(j-)S\m ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

«Á Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim JLJ-Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(<+Sim ( )Não

8) ASra.faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? yo*

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizadosem Saltopela UHE
Itapebi? ^W,

Data: J* I '^'3 /2016.

K^U cí/a^ \JLk*J*~
^ 5- -í '



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

» HM.ÇMMÍ BufMfW í^ntf
2) Data de Nascimento: ±J / ífà//^ 7 S

Endereço eTelefone: fj/ljliíij Í^J]ÚÇMAA .(H Qjfà ffy.

ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região
desenvolvido pela UHE Itapebi? '

I

! i2?í * ( ,Nã° ( ,Ta,Vez ( )Depende do projeto( ) Nao / Em função da idade avançada

ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(JUSim ( )Não ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (Jl)Não

Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

.1(VJSim ( )Não

frabalho?^ / ^V*" ** trabí!f° manUal que não seJa acostura? Se si™' Q«alç-v y. ^— ••-" •*«-.)« a i.ujiuia; jc Mm, qual

9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

Itapebi^ Sra tem ™J* SU6eStÕeS dC Pr°jetOS Para serem banzados em Salto pela UHE

Data: 1A f3j_ ./2016.

vJ&k r/)cn^tu>^ r^n/c.j^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras- Salto da Divisa

4 Nome: gfl&M OtiMiM ftíi Mòi
2) Data de Nascimento: w{/1/f/l%// ,
3) EndereçoeTelefone: Ml ^MaIãÁ Itlffl ^MilÁXh.
M3&L ft- frMfc ^uflbofo/ rnMfl 5B y
4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

yJSim ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
f )Não / Em função da idade avançada

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelogrupode lavadeiras em reuniãono Ibama, em Brasília?

JM Sim ( )Não ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim l(ÃjNão

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

ty(M-)Sim )Não

8) ASra faz aJgum tipo de trabalrKwnanual que não seja acostura? Se sim, qual

trabalho? $ié •Síouawíl Mmi jjknwi n$p
9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

:H/íâ_/ 2016.

V^Na
)

\ ^S*r, Cyr<!^\^-



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome

2) Data de Nascimento:ffi fÇf_ / /ffl> £
3) Endereço eTelefone:fe/ <ft|Q7/ ^flfój y^Ç ^9~

«i»oueira> - adliu da UlVISa

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvidopela UHE Itapebi?

j^Sim ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não /Em função da idade avançada

ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

') Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas
responda se sabe costurar.

( )Sim </> Não

Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

:jí(WSim

8) l .,A.Sra ifa2Í^U7) tip° de trab2lh0 manual 9ue nã0 seJa acostura? Se sim, qual
trabalho? - -*r

( )Não

'ftmwfm/K
9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas
por tavor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
ltapeb,? /m -

Data: ^ 0^_ ./2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre aFábrica de roupas jf\Lb&{ Oft

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

d Nome: Oioofiii/ f£u£ OfíS &vfof, ni{M$Mk>
2) Data de Nascimento: ElÚLlB& fltífiI&iÜiflO
3) Endereço eTelefone: fl/Ufa fltlüÚIM ÊÊãM'</&>', $£
h. fltottvWflfr dfí mm, hiforf/b m/k-W
4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

I( ) Sim ( ) Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
( )Não / Em função da idade avançada $*M/yfíjif)ú

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

Sim ( )Não ( )Talvez ff&(S#Á' f?fl
6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim ( )Não VjM&td**-'
7) Senão sabecosturar, gostaria de aprenderpormeio de cursos quea UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos paraserem realizados emSalto pela UHE
Itapebi?

Data: H_,0Q_/ 2016. ^ y

PljõJudtWM/l Mwj-Qmhí^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

D Nome:(U^U^ T^-u^, àt* Sc»J&

2) Data de Nascimento: Jfl / \'~ I J^l

: i(a^a'Endereço e Telefone JÈ2gv-ryu-^v%x^

4) ASra gostaria de participar dealgum programa degeração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(4) Sim ( )Não ( ) Talvez
( ) Não/ Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelogrupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

VSim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do
responda se sabe costurar.

( #Sim ( )Não

projeto de fábrica de roupas,

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

f-)Sim )Não

8) ASra^aí algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? >*>~ Jy* Jty**^ -pjo^^A-

9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? %^jjjm^

10) ASra.tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? >W

Data: 3*1 /*9 I 2016.

K(^v^4 GjiAjuJid çLôo j P 0o



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábricade roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

2) Data de Nascimento: yviQ\ / I^W

3) Endereço eTelefone:/).f/fl/ )fàÜklkÚ< \j\hAAfh PW
^towvyo
4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

|
vM Sim ( ) Não ( )Talvez ( ) Depende doprojeto
( ) Não/ Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeirasem reunião no Ibama, em Brasília?

,1..Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim ()L)Não
7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(/jSim ( (Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

traba,h0?tó •"mi*$ tom j t?ateM imjh
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais sãoos motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Data:

vVkfoScuttlen./_ifou_
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f itapebi
GrupoNcoenergii

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2017.

Ao

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOfcê
Documento -1 ipo: ~*-~f
N». 02001 frül 3^S./2017-Oc |̂

Recebáojerrr. 27/1/2017

Assinatura

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

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02 filPITAI 17110(1 NO
CEP 70818-900 - Brasília - DF

p\-^cj>

RU» y

SMA 004/17

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

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

Assunto: Envio do 7o Relatório deacompanhamento - Habitações Danificadas- Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor Frederico,

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ('TTAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.397.080/0001-96
com sede na Praia do Flamengo, 78 - 10° andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em

atendimento ao Oficio 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA, protocolar o 7o Relatório de acompanhamento das
habitações danificadas em Salto da Divisa, MG.

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

Atenciosamente,

•nW (lu^QfoUaWp ftv\
José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretor de Regulação

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

SM/VMG

Página 1 de 1
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UHE ITAPEBI

Relatório de Acompanhamento

Habitações Danificadas

Salto da Divisa/MG

Janeiro I 2017
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L1 itapebi
Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg

Página: Página 2 de 16

7° Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

1. JUSTIFICATIVA

O presente Relatório consolida as ações executadas com relação às habitações

danificadas, que estão localizadas na faixa de 100 (cem) metros do reservatório

(correspondente aos polígonos identificados no Parecer Técnico do Ibama n°

007444/2013 como do Lençol Freático e do Córrego Lava-Pés), em Salto da Divisa/MG,

no período de outubro de 2016 a janeiro de 2017, em atendimento ao disposto no

Ofício IBAMA 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e na Licença de Operação n°

291/2002. Cumpre destacar que as ações listadas neste relatório estão sendo adotadas

pela UHE Itapebi em atendimento às determinações desse Ibama, ainda que a empresa

não identifique nexo de causalidade entre os danos estruturais e a

implantação/operação da UHE.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste Relatório é apresentar trimestralmente o andamento das atividades

que foram praticadas, relativas ao monitoramento e avaliação das habitações

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

decisões.

3. METAS E INDICADORES

METAS

Acompanhamento das

ações quanto às

habitações danificadas.

INDICADORES

Envio de relatórios trimestrais

ao IBAMA informando as

ações realizadas durante esse

período.

STATUS

- Envio do Io Relatório - Através da Carta

SMA 202/15, em 31/07/2015;

- Envio do 2° Relatório- Através da Carta

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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



Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danihcadas

de salto da divisa/mg

Página: Página 3 de

Realização de serviço de

topografia na faixa de

lOOm, considerando a

construção do córrego

Lava-Pés e o aumento do

nível do lençol freático,

para levantamento e

cadastramento de todas

as residências que se

encontrarem nesta área.

7o Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

Envioda topografia realizada e

da relação das habitações

danificadas ao IBAMA.

SMA 321/15, em 27/10/2015;

- Envio do 3o Relatório de 2015/2016 -

Através da Carta SMA 007/16, em

29/01/2016;

- Envio do 4o Relatório - Através da Carta

SMA 147/16, em 28/04/2016;

- Envio do 5° Relatório - através da Carta

SMA 193/16, em 26/07/2016;

- Envio do 6o Relatório - através da Carta

SMA 297/16, em 21/10/2016; e

complementação enviada através da carta

SMA 392/16, em 06/12/2016;

- 7° Relatório: Janeiro/2017.

Foi contratada a empresa Vertente

Engenhariapara realizaçãodo serviçode

topografia da faixa de lOOm, que iniciou as

atividades em 13 de julho de 2015.

No dia 03 de agosto, um grupo de

habitantes de Saldo da Divisa/MG decidiu

se opor à continuação dos serviços que

estavam sendo executados e impediu a

entrada dos funcionários da Vertente

Engenharia em seus terrenos, fazendo

inclusive ameaças verbais. O ocorrido foi

reportado ao IBAMA em 11/08/15, através

da Carta SMA 203/15.

Itapebi Geração de Energia S.A
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Em 26/02/2016 foi realizada uma reunião

com o Ibama, com o objetivo de (i)

apresentar uma proposição de projetos de

desenvolvimento local integrado e

sustentável - DUS e (ii) apresentar

diagnóstico do cenário atual da situação da

comunidade em Salto da Divisa. Na aludida

reunião, ficou acertado que seria necessário

reportar todas as ações/iniciativas com

resultados relevantes para a comunidade,

deixando, assim, de ser necessário o envio

das cartas mensais.

Nos dias 09 e 10/03, foram realizadas

reuniões com a comunidade Saltense para

que fossem prestados esclarecimentos

quanto aos tratamentos a serem

empreendidos nos reparos das habitações,

dentro dos polígonos citados

anteriormente. Todo o reporte referente às

reuniões realizadas foram apresentados a

esse Órgão, através da Carta SMA 139/16,

em 08/04/2016.

Quanto aos trabalhos que foram

paralisados devido ao ocorrido em agosto

de 2015, conforme informado a esse i.

Ibama, a população deu a anuência para a

retirada das macrófitas e as atividades

foram iniciadas em 28/03/2016. A

continuidade do levantamento topográfico

destinado à definição das casas danificadas

Itapebi Geração de Energia S.A
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Envio da conclusão do estudo

ao IBAMA para subsidiar

decisão sobre as ações e o

monitoramento que serão

nos polígonos anteriormente citados teve

início em 04/04/2016. Já a retirada de

vegetação aquática para a desobstrução do

Córrego Lava-Pés foi iniciada em

24/03/2015. As medições para o

monitoramento hidrogeológico também

foram retomadas em 24/03/2016. As

demais atividades, como o Programa de

Educação Ambiental e Programa de

Comunicação Social, ainda não foram

liberadas pela comunidade.

Embora uma parte das atividades tenham

sido retomadas, a população paralisou as

mesmas por três vezes, com exceção da

topografia.

Todas as atividades foram novamente

paralisadas em 19/04/2016.

Em 13 de junho de 2016, a topografia foi

finalizada, apresentando um total de 247

casas. O mapa contendo o resultado foi

apresentado ao Ibama, através da Carta

222/16, em 26/07/2016.

Em reunião realizada na sede do Ibama, em

13 de julho de 2016, a Empresa e os

representantes dos moradores das

habitações rachadas acordaram em definir

a metodologia de trabalho para elaboração

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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

/g
RUB



LÊ itapebi
Puno Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danihcadas

de salto da divisa/mg

Página: Página 6 de 16

7° Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

das edificações

localizadas dentro da

faixa de lOOm, bem

como a solução a ser

implementada em cada

caso.

realizados dos laudos individuais das residências e

constituir a Comissão de Acompanhamento

dos trabalhos, com representantes de

ambas as partes, da Prefeitura e do Ibama,

no prazo de 30 dias. Nesta reunião, a UHE

Itapebi concordou com a equipe técnica

designada para o acompanhamento da

elaboração de estudo técnico

individualizado por imóvel (laudos

individuais das residências), indicado pelos

representantes dos moradores A

metodologia inicialmente proposta foi

posteriormente discutida entre

representantes e prestadores de serviço da

Itapebi e a equipe técnica designada, sendo

devidamente alinhada

Em 29/07/2016, foi contratada a empresa

ECSA para elaboração dos laudos

individuais das residências.

Em 24/08/2016, ocorreu uma reunião no

Ibama em Brasília, com representantes de

ambas as partes, para tratar de assuntos

referentes ao licenciamento ambiental da

UHE Itapebi, dentre eles as habitações

danificadas. Na reunião a Itapebi informou

que aguardava o posicionamento do

Ronconi e da RCG Engenharia sobre a

metodologia proposta para elaboração dos

laudos das casas. Na oportunidade, foram

debatidas as etapas previstas na proposta

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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



Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg

7° Relatório trimestral de acompanhamento

Página: Página 7 de 16

REV: 00

pela UHE Itapebi como segue:

agendamento das visitas; análise das casas

(inclusive quanto ao risco iminente de

desabamento dos imóveis); análise das

causas das trincas; elaboração das plantas;

mapeamento das trincas e rachaduras

existentes; especificação para reconstrução

ou recuperação das casas; quantificação de

material necessário para reforma dos

imóveis; detalhamento dos custos unitários

para reforma dos imóveis; detalhamento

dos custos unitário para reconstrução dos

imóveis.

Em 24/11/2016, em reunião na UHEItapebi

com os envolvidos, foi apresentado o plano

de trabalho das atividades de campo que

serão realizadas nas casas rachadas

identificadas no polígono de lOOm,

conforme determinação do Ibama. A

Itapebi apresentou a estrutura do plano de

trabalho, como a rotina de trabalho (vistoria

e levantamento, monitoramento de

patologias, elaboração de croqui das casas

vistoriadas, elaboração de laudos periciais,

elaboração do relatório final, análise de

laudos e dos relatórios pela RCG

Consultoria, avaliação conjunta de

eventuais laudos divergentes e

encaminhamento de todos os laudos ao

Ibama), eventograma, Termo de Inspeção,

Itapebi Geração de Energia S.A
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Formulário de Visita de Campo e Cadastro

Socioeconômico, seguindo a ordem

alfabética das quadras e priorizando as

casas que foram identificadas como risco

estrutural iminente. De acordo com o plano,

as empresas contratadas pela Itapebi (ECSA

Engenharia, RCG Construtora e Print

Comunicação) colherão os dados para o

preenchimento do Formulário de Visita de

Campo e do Cadastro Socioeconômico,

todos assinados pelas empresas após o

devido preenchimento. Paralelamente à

elaboração do estudo técnico (laudos

individuais por residências), será realizado o

Cadastro Socioeconômico dos moradores

das habitações dentro do polígono em

questão.

Os trabalhos de campo previstos no plano

de trabalho já foram finalizados.

Atualmente, os relatórios estão sendo

confeccionados.

4. PUBUCO-ALVO

O público-alvo deste Relatório são os moradores das 247 casas que foram identificadas

através da topografia realizada na faixa de 100 (cem) metros do reservatório

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

atendimento à determinação do Ibama.

Itapebi Geração de Energia S.A
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5. METODOLOGIA

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

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

habitações danificadas, bem como indicara solução recomendável para cada caso.

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

6. ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO

6.1. Acompanhamento das casas na faixa de lOOm

Através da topografia, foram definidas 247 casas. Após a elaboração do estudo técnico,

essas casas serão classificadas em (i) quais serão apenas monitoradas, (ii) quais serão

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

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

Além das ações descritas anteriormente, serão apresentados o número e a relação de

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

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

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

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

estudo técnico:

i) Indenização pecuniária justa;

*— -

Data da

Indenização
Casa Proprietário Ender

~

iÈMttlÊÊÊèJÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊ•• BMfl

Itapebi Geração de Energia S.A

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

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



lê itapebi
Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danihcadas

de salto da divisa/mg

PÁGINA: PÁGINA10 DE

16

7° Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

ü) Repa o e monitoramento do imóve ;

iríetário Endereço ^^^^^B

iii) Realocação das moradias, nos casos em que apresentem danos irreparáveis à

estrutura da edificação e risco a vida dos moradores.

Casa Proprietá Endereço uência Data da Realocação

Casal José Pinheiro de Rua Boa Vista, n° 228, 0 inquilino assinou o termo e se recusa a

Moura Bairro Saudade, Salto

da Divisa/MG

deixar o imóvel.

Casa 2 Maria Senhora Xavier Rua Áureo de Oliveira, Termo de 25/02/2015

Rodrigues n° 319, Bairro Barro

Preto, Salto da

Divisa/MG.

compromisso

firmado em

25/02/2015.

Casa 3 Enedina Alves Silva Rua Áureo de Oliveira,

n° 322, Bairro Barro

Preto, Salto da

Divisa/MG

Termo de

compromisso

firmado em

25/02/2015. A

Prefeitura

construiu uma

nova casa para a

Sra. Enedina.

25/02/2015

Itapebi Geração de Energia S.A
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Casa 4 Maria Daniela Santos Rua Maria Clarinda, n° Termo de 12/03/2016

de Andrade 11, Bairro Barro Preto,

Salto da Divisa/MG.

compromisso

firmado em

03/03/2016

A UHE Itapebi já havia providenciado a locação de imóveis na região de Salto da Divisa

para realocar, temporariamente, as famílias residentes nas 4 (quatro) casas classificadas

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

maio de 2015, conforme especificado na tabela acima.

Em 15/05/2016, a Sra. Enedina retornou para o seu imóvel após a sua reconstrução. O

imóvel foi reconstruído pela Prefeitura de Salto da Divisa através de um programa da

Secretaria de Assistência Social que tem como intuito retirar moradores de imóveis em

risco de desabamento e dar uma nova moradia.

Posteriormente foram identificadas outras 9 (nove) habitações com risco estrutural alto,

sendo adotadas as mesmas providências dos casos anteriores.

Casa Proprietário Endereço Anuência
Data da

Realocação

Casal Idalício Rua Porto Velho, n° 297, Termo de compromisso 26/02/2016

Antônio Xavier Bairro Barro Preto, Salto da

Divisa/MG

firmado em

19/02/2016.

Casa 2 Adriana Rua Maria Clarinda, n° 50, Termo de compromisso 14/07/2016

Conceição Bairro Barro Preto, Salto da firmado em

Pereira e Divisa/MG. 04/06/2016.

Marina

Conceição

Pereira

Itapebi Geração de Energia S.A
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Casa 3 Valdeci Vieira Rua Porto Velho, n° 12, Termo de compromisso 04/06/2016

do Centro, Salto da Divisa/MG. firmado em

Nascimento 01/05/2016.

Casa 4 Lázaro Batista Rua Porto Velho, n° 41, Termo de compromisso 14/07/2016

do Bairro Barro Preto, Salto da firmado em

Nascimento Divisa/MG. 08/07/2016.

Roque Alberto Rua Maria Clarinda, 50, casa, Termo de compromisso 14/07/2016

José Vieira Centro, Salto da Divisa firmado em 04/06/2016

Maria de Maria Clarinda, número 11, Termo de compromisso 11/03/2016

Lourdes Bairro Preto, Salto da Divisa firmado em 03/03/2016

Ribeiro Souza

João Batista Rua Porto Velho, 41, casa, Termo de compromisso 14/07/2016

do Centro, Salto da Divisa firmado em 08/07/2016

Nascimento

Lucimar Rua Porto Velho, 41, casa B, Termo de compromisso 30/12/2016

Rodrigues de Centro, Salto da Divisa firmado em 22/11/2016

Souza

Genorila Maria Rua Emílio Pimenta, número: Termo de compromisso 30/12/2016

de Jesus 85, Centro, Salto da Divisa firmado em 22/11/2016

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

na Licença de Operação n° 291/2002, a UHE Itapebi realizou o serviço de topografia em

Salto da Divisa/MG, levando em consideração a faixa de lOOm dos dois polígonos

apontados por esse Órgão Ambiental (córrego Lava-Pés e lençol freático). Porém,

tendo em vista o ocorrido em 03 de agosto de 2015 e a recusa da comunidade em

Itapebi Geração de Energia S.A
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autorizar a execução dos trabalhos, a Empresa ficou temporariamente impedida de

realizar o Cadastro Socioeconômico e o Relatório Individual por Residência.

Após a reunião realizada em 13/07/2016, na sede do IBAMA, foi acordada entre a UHE

Itapebi e os representantes dos moradores a definição conjunta da metodologia de

trabalho para elaboração dos laudos individuais das residências e constituição de

Comissão de Acompanhamento dos trabalhos.As ações implementadas pela empresa

vêm sendo reportadas ao r. Órgão através de reuniões, cartas e e-mails, conforme

descrito abaixo:

• Reuniões:

Data M Presentes na reuniãi Assunto

17/08/2015 Ibama - Brasília Representantes da Intensificação da comunicação

Neoenergia/ltapebi e Ibamc social com os moradores de

Salto da Divisa.

Em 17/09/2015, a empresa Print

Comunicação foi contratada

para apoiar as ações a serem

realizadas em Salto da Divisa,

através de mediação e diálogo

com os principais atores sociais

envolvidos

26/02/2016 Ibama - Brasília Representantes da Proposição de projetos de

Neoenergia/ltapebi e Ibamc desenvolvimento local integrado

e sustentável (DUS)

09 e Salto da Divisa Reunião dos representantes da Apresentação dos tratamentos a

10/03/2016 Neoenergia/ltapebi com a serem empreendidos pelo UHE

Itapebi Geração de Energia S.A
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comunidade Saltense Itapebi nos reparos das

habitações danificadas, de

acordo com o polígono

solicitado pelo Ibama.

15/06/2016 Ibama - Brasília Representantes da

Neoenergia/ltapebi e Ibama

Apresentação dos tratamentos a

serem empreendidos pelo UHE

Itapebi nos reparos das

habitações danificadas, de

acordo com o polígono

solicitado pelo Ibama.

27/06/2016 Ibama

Eunápolis/BA

Representantes da

Neoenergia/ltapebi e Ibama

Apresentação da minuta do

fórum e histórico da relação com

os atores sociais no entorno do

empreendimento

13/07/2016 Ibama -Brasília Representantes do Ibama, UHE

Itapebi, Prefeitura Municipal de

Salto da Divisa/MG, categoria dos

atingidos e seus advogados

Licenciamento Ambiental da

UHEItapebi

24/08/2016 Ibama - Brasília Representantes do Ibama, UHE

Itapebi, Prefeitura Municipal de

Salto da Divisa/MG, categoria dos

atingidos e seus advogados

Licenciamento Ambiental da

UHEItapebi

24/11/2016 UHE Itapebi Representantes das empresas

Itapebi, Print Comunicação, ECSA

Engenharia, RCG Construtora e

Ronconi Advogados

Plano de trabalho das atividades

em Salto da Divisa

Itapebi Geração de Energia S.A
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Cartas de atualização:

Data Número da carta Assunto

21/09/2015 Carta SMA 302/15 1° Reporte mensal ao IBAMA

24/09/2015 Carta SMA 303/15 2o Reporte mensal ao IBAMA

27/10/2015 Carta SMA 320/15 3o Reporte mensal ao IBAMA

30/11/2015 Carta SMA 342/15 4" Reporte mensal ao IBAMA

29/12/2015 Carta SMA 354/15 5o Reporte mensal ao IBAMA

29/01/2016 Carta SMA 008/16 6o Reporte Mensal ao IBAMA

22/02/2016 Carta SMA 028/16 7o Reporte Mensal ao IBAMA

08/04/2016 Carta SMA 139/16 Reporte de reunião de esclarecimentos à

comunidade quanto aos tratamentos a serem

empreendidos pela UHE Itapebi nos reparos de

habitações danificadas em Salto da Divisa/MG

28/04/2016 Carta SMA 147/16 Enviodo 4° Relatório de acompanhamento -

Habitações Danificadas - Salto da Divisa/MG

09/06/2016 Carta SMA 162/16 Reporte do recebimento do Ofício 02/2016 do

escritório Ronconi Advogados em resposta à

reunião de esclarecimentos à comunidade quanto

aos tratamentos a serem empreendidos pela UHE

Itapebi nos reparos de habitações danificadas em

Salto da Divisa/MG

25/07/2016 Carta SMA 198/16 Realocação família de Salto da Divisa/MG

26/07/2016 Carta SMA 193/16 Enviodo 5° Relatório de acompanhamento -
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Habitações Danificadas -Salto da Divisa/MG

26/07/2016 Carta SMA 201/16 Solicitação do encaminhamento do Cadastro

Socioeconômico _ UHE Itapebi

31/08/2016 Carta SMA 222/16 Encaminhamento das informações relacionadas ao

número de casas e o resultado da topografia,

dentro do polígono de lOOm em Salto da

Divisa/MG

21/10/2016 Carta SMA 296/16 Atualização dos encaminhamentos firmados em

Ata de reunião

21/10/2016 Carta SMA 297/16 Envio do 6° Relatório de acompanhamento -

Habitações Danificadas - Salto da Divisa/MG

21/11/2016 Carta SMA 315/16 Atualização dos encaminhamentos firmados em

Ata de reunião

06/12/2016 Carta SMA 328/16 Atendimento de demandas relativas aos imóveis

danificados - Salto da Divisa/MG

06/12/2016 Carta SMA 329/16 Complementação do 6o Relatório de

acompanhamento - Habitações Danificadas - Salto

da Divisa/MG

Em conformidade com o que restou definido com esse i. Ibama, a UHE Itapebi está

trabalhando na construção de um novo formato de diálogo com a comunidade, de

forma a escutar todas as demandas formuladas pelos principais atores sociais para

desenvolver uma estratégia de um melhor relacionamento com as partes envolvidas.

Itapebi Geração de Energia S.A

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 2017

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

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Coordenador da COHID/IBAMA

Ref.: Ofício 02001.012229/2016-88 COHID/IBAMA.

Assunto: Casas não vistoriadas

Prezado Senhor,

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°.

02.397.080/0001-96, com sede na Praia do Flamengo, 78 - 10° andar - Flamengo - Rio de

Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em atendimento a decisão deliberada em Ata da Reunião

realizada entre a Itapebi, Ronconi Advogados, Ecsa Engenharia Print Comunicação e RCG

Construtora, em 24/11/2016, protocolada através da Carta SMA 328/16, informar os imóveis cujas

vistorias não puderam ser realizadas, com base nos motivos expostos.

Desta forma, segue a planilha com a relação das casas não vistoriadas pela empresa Ecsa:

ENDEREÇO Quadra STATUS 2o visita 3o visita

Rua do Tombo, N°40
fundos

A Proprietário Ausente 03/12/2016 16/01/2017

Rua Fernando Dias das
Virgens, N° 64

A Proprietário Ausente
25/11/2016

16

e18/01/2017 19/01/2017
Rua Anfilófio Ferraz

Ramos, N° 48
C Proprietário Ausente

26/11/2016 16/01/2017 19/01/2017
Rua Anfilófio Ferraz

Ramos, N°166
C Proprietário Ausente

28/11/2016 16/01/2017 19/01/2017
Rua Anfilófio Ferraz

Ramos, N° 129
E Proprietário Ausente

03/12/2016
16

e18/01/2017 19/01/2017
Rua Anfilófio Ferraz

Ramos, N° 72 (Cartório)
I Caseiro não autorizou

28/11/2016
16

e18/01/2017 19/01/2017

Rua Anfilófio Ferraz

Ramos, N°130
I Entrada Não Permitida

28/11/2016 03/12/2016 19/01/2017

Rua Geraldo Sebastião

Pimenta, N° 353
I

Entrada Não Permitida -

informou que não tem trinca 03/12/2016 16/01/2017

Rua Samuel Lima, N°168 K Proprietário Ausente 28/11/2016 17/01/2017 19/01/2017
Samuel Lima N° 149 L Proprietário Ausente 28/11/2016 17/01/2017

Rua Clemente Martins, N°
482

R Proprietário Ausente
29/11/2016 03/12/2016 19/01/2017

Rua Odir Barreira, N° 220 U Proprietário Ausente 03/12/2016 18/01/2017 19/01/2017

Rua Maria Clarinda, N° 50 U Sem Morador 03/12/2016 18/01/2017 19/01/2017
Rua Porto Velho, N ° 41 W Entrada Não Permitida 02/12/2016 18/01/2017

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
SMA/MG
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Abaixo, apresentamos os moradores não cadastrados pela empresa Print Comunicação:

ENDEREÇO Quadra STATUS 1o visita 2° vis w^ j^BiTf^B ^pjpfíT^ C^^T?^f^^^K^Í^?f?^^^^^^^R!fi]^M

Rua Anfilófio

Ferraz

Ramos, n°
165

C
Proprietário não

localizado

26/11/20
16

27/11/20
16

28/11/20
16

30/11/20

16

01/12/20
16

19/01/20

17

24/01/20
17

Rua
Vereador

Odir Barreira,
n°220

U
Proprietário não

localizado

02/12/20

16

03/12/20
16

05/12/20

16

07/12/20

16

19/01/20
17

24/01/20
17

27/01/20

17

Rua Maria

Clarinda, n°
50

U

Proprietário não
localizado

02/12/20

12

03/12/20
16

05/12/20

16

07/12/20
16

19/01/20
17

24/01/20
17

27/01/20
17

v

V

Diante das pendências apontadas acima, a Itapebi informa que buscará o auxílio das

lideranças locais e do escritório Ronconi no intuito de tentar localizar e entrevistar tais

moradores/proprietários, bem como realizar as vistorias necessárias.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em
que renovamos nossos votos de elevada consideração.

j^ S^Âü^o (^<SJh Atenciosamente,

D-&-\J ÂU>yrr~

nca

7/BAMA

rancisco de Assis D. Carvalho'Júnior

Gerente de Meio Ambiente

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
SMA/MG
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI
Coordenação de Energia Hidrelétrica

NOT. TEC. 02001.000191/2017-81 COHID/IBAMA

Brasília, 21 de fevereiro de 2017

Assunto: Atendimento ao MEMORANDO n.

00064/2017/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU - Licenciamento ambiental da UHE
Itapebi.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: UHE Itapebi. Município de Salto da Divisa.
Subsídios para Ação Judicial.

1. Introdução

Esta Nota tem o objetivo de apresentar subsídio técnico para manifestação da Diretoria de
Licenciamento Ambiental - DILIC, quanto ao pedido da Procuradoria Federal Especializada junto ao
Ibama em Brasília-DF, contida no MEMORANDO n. 00064/2017/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
referente à ações ajuizadas por moradores do município de Salto da Divisa/MG por supostos danos
originados da construção e operação da UHE Itapebi.

A UHE Itapebi está localizada no rio Jequitinhonha e é de responsabilidade da empresa Itapebi
Geração de Energia (CNPJ 02.397.080/000196), neste documento tratada apenas como Itapebi.
Operando na cota HOm, seu reservatório atinge diretamente os municípios Itapebi, Itagimirim e
Itarantim, no estado da Bahia e Salto da Divisa, no estado de Minas Gerais. A área de preservação
permanente do reservatório, de acordo com o Art. 62 da Lei nQ 12.651/2012, é a área compreendida
entre as cotas HOm e lllm (nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum). O
empreendimento está autorizado a operar pela Licença de Operação nQ 291/2001 (lã Retificação, Ia
Renovação), com validade até fevereiro de 2019.

A análise, aqui contida, considerará os documentos constantes no processo de licenciamento da
UHE Itapebi (processo administrativo nQ 02001.000333/1997-04), podendo ser consultado na íntegra
mediante acesso ao repositório institucional do Ibama pelo endereço eletrônico:<
http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Itapebi/PROCESSO/>.

2. Contexualização processual

No intuito de prestar as informações solicitadas pela Procuradoria Federal Especializada junto
ao Ibama, será feita uma síntese contextualizando os principais encaminhamentos referentes às casas
com avarias no município de Salto da Divisa, no âmbito do processo de licenciamento ambiental. Em
anexo a esta Nota técnica, consta o histórico detalhado das tratativas relativas a essa questão, no âmbito
do licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Pelo que consta no processo de licenciamento, em novembro de 2004, uma comissão do
município de Salto da Divisa comunica à Itapebi alterações nas residências, constituídas de trincas e
rachaduras e solicita providências para resolução da questão. Neste documento, a comissão encaminha
um laudo do geólogo Dr. Cristóvão, no qual é apresentado que
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oestudo é de caráter informativo e pretende obter informações omais aproximado possível sobre as
condições em que atualmente se encontra e vive a comunidade em pauta. Olevantamento dos dados
foram feitos apartir das informações "in loco" obtidas diretamente dos moradores daquele município,
além de algumas fotografias de residências que sofreram os danos, onde apresentam várias
rachaduras e deformações em suas alvenarias.

Em vistoria realizada, no período de 19a 22 de julho de 2005, a equipe do Ibama visitou diversas
residências e coletou informações de moradores afetados. Apartir disso, o Ibama encaminhou Ofício ns
495/2005 CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 22 de agosto de 2005, solicitando que oempreendedor contrate um
grupo de inquestionável reputação, com vistas a apontar a verdadeira origem dessas avarias nas
residências de Salto da Divisa. ^

Em resposta a solicitação, a Itapebi encaminhou odocumento ITPIBA051/05, onde aponta as
deficiências construtivas como provável causa do aparecimento de trincas e rachaduras nos imóveis.
Apesar disso, destaca que, considerando o aspecto social e a provável contribuição do tráfego de
veículos pesados em algumas ruas da cidade edas detonações realizadas para a construção da Lagoa de
estabilização parao agravamento do quadro, a empresa realizou a recuperação de 167 casas na
cidade, fato ocorrido anteriormente a 2004.

No referido documento, a UHE Itapebi comunica que contratou um especialista da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) para emissão de laudo técnico. Oresultado do estudo realizado pelo
especialista da UFBA apontou que, os imóveis situados a 600m da lagoa de estabilização podem
ter sofrido influências das detonações realizadas durante sua construção, e que o trânsito de
veículos pesados, principalmente no bairro Barro Preto, também pode tercontribuído para o
agravamento da situação de fragilidade construtiva das edificações jQ existente na cidade.

Diante disso, a Itapebi informou que independentemente da comprovação científica da
influência da UHE Itapebi sobre os imóveis com rachaduras, a empresa estava realizando inspeções nos
imóveis reclamados e recuperando aqueles que possam apresentar alguma relação com cj
empreendimento - situados em ruas que sofreram com o tráfego intenso de veículos durante as obras
realizadas na cidade e que estejam localizadas num raio de 600 m da lagoa de estabilização. O
empreendedorrelatou ainda que, para aprofundar o estudo, contratou a Universidade de Brasília - área
de geotecnia, geologia e sismologia, paraprosseguir na avaliação do problema.

Por meio do documento ITPIBA 009/06, de 03 de fevereiro de 2006, a Itapebi encaminhou o "
Relatório de análise geológica geotécnica da cidade de Salto da nivisa/Mfir. elaborado pelo
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Como conclusões, o
relatório destaca que os recalques ocorridos em várias residências em Salto da Divisa podem ter até 3
causas, todas elas relacionadas ao aumento de umidade: i) acomodação de blocos rochosos; ii)
colapso estrutural na camada superficial de solo; e iii) deslizamento da camada superficial nos
taludes.

No Parecer Técnico n° 028/2006 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, de 25 dejulho de 2006, a
equipe técnica do Ibama considerou que os dados e informações disponíveis até então, não
permitiam inferir uma conclusão precisa sobrea causa do problema, possibilitando apenas o
levantamento de hipóteses que levaram Ds trincas e rachaduras. Assim, recomendou se que a
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Itapebi encaminhasse ao Ibama, uma análise dos trabalhos até então elaborados com conclusões,
afirmações e sugestões, as mais consistentes possíveis, de forma a dar direcionamento final na questão.

Em atendimento a demanda apresentada no Parecer nQ 028/2006, a Itapebi encaminha Parecer
elaborado pela Universidade de Brasília. Neste parecer consta que das três causas citadas no relatório
dos professores da UnB, a terceira causa, apresenta-se como a mais preocupante uma vez que não se
encontrou indícios de estabilização daqueles deslizamentos. Enquanto que as duas primeiras
apresentam-se hoje como de pequena ou nenhuma relevância para o problema das trincas surgidas nas
edificações uma vez que as análises apontam que as deformações geradas por elasjá cessaram.

No parecer informa-se que, a Itapebi fez um novo contrato com a UnB, que prevê o
monitoramento das trincas em várias edificações na cidade, dos deslocamento de marcos superficiais das
encostas e da variação da umidadeda camada superficial ao longo de um ano, tudo isto acompanhado
das leituras de pluviômetro a ser instalado e que registrará de forma contínua, a pluviosidade da região.
Assim, no parecer consta que "mm os dados da instrumentação ora proposta deverá se chegará
definição segura das causas dos trincamentos e. adicionalmente, se o enchimento do reservatório ainda,
influe no problema".

No relatório de vistoria, realizada por equipe do Ibama no período de 29 de agosto a 2 de
setembro de 2011, sugeriu-se que fosse feito levantamento de todas as casas danificadas nos bairros que
beiram o reservatório. Para atender a demanda do relatório de vistoria, a Itapebi encaminhou o
documento SRMA 054/12, datado de 16 de fevereiro de 2012, com os Laudos Técnicos com avaliação das
estruturas das residências danificadas de Salto da Divisa, com o mapa de localização, e informou que
para complementação da análise encaminhada estavam em processo final de contratação da
Universidade de Brasília, para elaboração de Relatório Consolidado do Monitoramento Sismológico e do
Relatório com dados geológicos e piezométricos existentes e a serem coletados na cidade de Salto da
Divisa-MG.

Em reunião realizada entre o empreendedor e este Instituto, ocorrida em 31 de outubro de 2012,
foi solicitada a elaboração de um plano de monitoramento das habitações danificadas em Salto da
Divisa/MG até que os estudos conclusivos sobre a apuração de causalidade fossem finalizados.

No Parecer nQ 02001.000044/2013-88 COHID/IBAMA, sugeriu-se que fosse condicionada na
Renovação da Licença de Operação, a entrega dos relatórios de monitoramento sismológico e de
hidrogeologia até 06 de março de 2013, que deveria ser acompanhado de análise de probabilidade de os
sismos ocorridos ou fatores associados às mudanças hidrogeológicas, devido ao enchimento e/ou
operação do reservatório pudessem ter causado avarias às casas danificadas.

Por meio do documento GCMA 13/13, de 05 de março de 2013, o empreendedor encaminha os
Relatórios de Monitoramento Sismológico a UHE Itapebi, referente ao período de 2008 a 2011 e ao
primeiro semestre de 2012. No documento, a Itapebi ressaltou que o resultado do monitoramento, até
aquele momento, havia demonstrado que o problema das casas danificadas da cidade de Salto da Divisa,
não tinha nenhuma relação com a sismicidade da região ou por sismos desencadeados pelo reservatório.

No documento GCMA 155/13, data de 23 de outubro de 2013, o empreendedor encaminhou o
Relatório de monitoramento hidrogeológico, elaborado pela Universidade de Brasília. No relatório,
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sugeriu-se como possíveis fatores responsáveis pelo surgimento dos problemas estruturais nos imóveis
de Salto da Divisa: i) construção do Córrego Lava Pés; ii) elevação do nível do lençol freático; üi)
construção em locais inadequados - ocupação de áreas com características geotécnicas
inapropriadas para fins urbanos; iv) qualidade das construções.

No entendimento do empreendedor, o Laudo concluiu que grande parte das patogenias
observadas não possui correlação com a formação do lago e ocorreriam mesmo sem sua formação. No
mesmo documento a Itapebi informou que realizaria vistoria em todas as casas em que obtivesse
autorizaçãodos proprietários e que iria fazer monitoramento dos imóveis consideradosem risco. Além
disso, nos imóveis identificados com risco iminente de segurança dos moradores ofereceria aos
proprietários a recolocaçao da família até que sobrevenha sentença no processo judicial, que tramita na
Comarca deJacinto/MG, destacando que a relocação não significava qualquer reconhecimento de
responsabilidade.

Assim, pelo que se verifica apenas a partir do "Laudo Técnico - anQlfse das cansas rin
desenvolvimento de natoaenias geotécnicas na cidade de Salto da Divisa mií" é que foi
possível verificar o nexo de causalidade entre o reservatório, as obras de canalização do
córrego Lava Pés e os problemas identificados com a infraestrutura das moradias, como exposto
no Parecer n° 007444/2013 COHID/IBAMA, que analisou o documento GCMA 155/13:

Considerando as informações constantes do documento "Laudo Técnico - análise das causas do
desenvolvimento de patogenias geotécnicas na cidade de Salto da Divisa, MG", fica evidente que há
elementos que podem caracterizar o nexo de causalidade entre o reservatório, as obras de
canalização do córrego Lava Pés e os problemas identificados com a infraestrutura das moradias.
Assim, existe uma correlação entre a implantação do empreendimento e os problemas de patogenias
geotécnicas observadas na área urbana de Salto da Divisa, já que as mesmas não são tão observadas
emcidades próximas queexibem as mesmas feições naturais (geologia, solos, relevo, etc).

Diante disso, no referido Parecer sugeriu-se que o Ibama oficiasse oempreendedor para que J
cumprisse com as seguintes ações, no prazo máximo de 180 dias, com envio de relatório com
identificação das moradias que foram afetadas pelo levantamento do lençol freático (na faixa até lOOm
do reservatório) e/ou pela canalização do córrego Lava Pés. Recomendou-se ainda, que essas famílias
deveriam ser realocadas imediatamente. Para tanto deveria ser oferecidas as modalidades: 1)
relocação porcarta de crédito e 2) indenização, no caso da família residente ser a proprietária do imóvel.

Com isso, a UHE Itapebi, encaminhou o documento ITP14-006-FPS e anexos, datado de 20 de
março de 2014, onde requereu a SUSPENSÃO da recomendação de realocação até (i) o encerramento
dos processos no âmbito judicial no intuito de se evitar que decisões distintas e contraditórias fossem
tomadas em diferentes esferas e (ii) realização de nova solicitação aos moradores dasáreas do Córrego
Lavapés e Lençol Freático e efetiva execução da vistoria e monitoramento das avarias e identificação das
casas em condição de risco, incluindo a elaboração e conclusão dos referidos relatórios.

Em resposta ao documento ITP14-006-FPS, a Nota Técnica 02001.000817/2014-15
COHID/IBAMA, de 02 de maiode 2014, recomendou que a manutenção da decisão contida no Parecer n9
007444/2013 COHID/IBAMA. No entanto, no intuito de se evitar mais um impacto desnecessário aos
moradores atingidos com a realocação imediata das famílias afetadas e considerando a necessidade de
adequação da mitigação do impacto ao grau do dano causado em cada edificação, foi proposto que fosse
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apresentado aos moradores da área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial
constante no Ofício 014871/2013 CGENE/IBAMA, as seguintes modalidades de reparação: (i)
indenização pecuniária justa; (ii) reparo e monitoramento do imóvel, baseado em laudo a ser
apresentado por profissional técnico habilitado com ART; (iii) realocação das moradias, nos casos em que
laudo técnico emitido por profissional habilitado mostrasse danos irreparáveis à estrutura da edificação
e risco a vida dos moradores. Para que fossem preservados os direitos dos atingidos, as medidas de
reparação deveriam ser executadas com a total anuência destes.

Na Memória de Reunião, realizada no dia 14 de janeiro de 2014, no Ibama/Sede Brasília/DF,
entre a equipe neste Instituto e representantes da Itapebi, o empreendedor relatou que das 147 casas
identificadas, somente 1 aceitou a realização do monitoramento. Para o empreendedor, o relatório é
inconclusivo e é impossível definir o nexo de causalidade sem o monitoramento das casas afetadas. Ficou
decidido pelo encaminhamento de relatório com a individualização das residências passíveis de
realocação na faixa estabelecida pelo Parecer 007444/2013 COHID/IBAMA. Todavia a necessidade de
realocação segundo a Itapebi, somente poderia ser confirmada através do Monitoramento a ser realizado,
caso fosse autorizado pelos proprietários.

Por meio do documento SMA 06/15, de 16 de janeiro de 2015, a Itapebi informa que conseguiu
obter autorização dos moradores para que os engenheiros fizessem as atividades de avaliação dos
imóveis, portanto, concluiu a avaliação das estruturas em 143 (cento e quarenta e três) imóveis.
Informou ainda, que foram identificadas 4 (quatro) casas com danos irreparáveis à estrutura da
edificação e risco de vida dos moradores, e, ainda que nos quatro casos os danos verificados não
guardassem qualquer relação com a construção da UHE Itapebi, estava adotando providenciando o
aluguel de casas temporárias para os proprietários e realocação dos moradores com a sua devida
anuência.

No documento SMA 162/15, de 15 de maio de 2015, a Itapebi encaminhou o Relatório das
avaliações elaborado pela empresa contratada. No entanto, destacou que era necessário aprofundar
ainda mais a análise dos imóveis, com intuito de identificar as residências que se encontram dentro da
área de influência descrita no relatório da UnB, além de identificar as causas das patogenias. Assim, a
Itapebi entendeu que seria necessária a execução de duas novas etapas: i) a contratação de uma
empresa de topografia para realização de georreferenciamento das áreas; e ii) elaboração de laudo
pericial completo, individualizado por imóvel, de maneira a identificar de forma conclusiva e substancial
a origem das rachaduras das edificações.

No 1° Relatório de acompanhamento das habitações danificadas de Salto da Divisa/MG, a
Itapebi informava do início das atividades de topografia na faixa de 100 metros, em 13 de julho de 2015,
pela empresa contratada. A previsão de apresentação dos resultados dessas atividades era outubro de
2015, conforme informações do 2Q Relatório. Após finalização do estudo de topografia estava previsto a
elaboração do laudo pericial que daria subsídio para definição do número de casos que necessidade de
reparo, indenização pecuniária ou aqueles que se faz necessária a realocação.

No documento SMA 203/15, de 06 de agosto de 2015, a Itapebi comunica que em 03 de agosto
de 2015, um grupo de habitantes de Salto da Divisa decidiu se opor à continuação dos serviços de
topografia que estavam sendo executados e impediu a entrada dos funcionários da Vertente Engenharia
em seus terrenos, fazendo inclusive ameaças verbais. De acordo com a Itapebi "o aparente motivo da
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insatisfação residiria em demanda por maiores esclarecimentos à comunidade sobre os trabalhos
realizados".

A partir disso, foram adotadas várias tentativas de acordo para continuação das atividades.
Contudo, apenas em 13/07/2016, em uma reunião ocorrida na sede do Ibama, em Brasília, houve
concordância das partes para realização dos estudos e emissão dos laudos técnicos de forma conjunta,
ou seja, pela equipe de engenheiros da Itapebi e pelos engenheiros indicados pelos representantes dos
atingidos.

Em 24 de agosto de 2016 foi realizada segunda reunião, na sede do Ibama em Brasília, que
contou com a participação de representantes da Coordenação de Energia Gidrelétrica da Diretoria de,^
Licenciamento Ambiental do Ibama, de representantes da UHE Itapebi, da Prefeitura de Salto da

Divisa/MG, de representantes das categorias dos atingidos e seus advogados. Além de 2 representantes
da empresa de engenharia GA de Souza, indicada pelos representantes das casas com avarias, para
acompanhar a equipe de engenharia da UHE Itapebi foi discutida a metodologia que a Itapebi pretende
adotar para elaborar o laudo das casas.

Por meio do documento SMA 222/16, datado de 31 de agosto de 2016, a UHE Itapebi
encaminhou a este Instituto o resultado da topografia e informa o quantitativo de 247 casas situadas
dentro da faixa dos 100 (cem) metros de influência do reservatório, em Salto da Divisa-MG.

No 6Q relatório trimestral de acompanhamento das habitações danificadas de Salto da Divisa,
encaminhado pelo documento SMA 297/16, datado de 19 de outubro de 2016, o empreendedor informa

que encaminhou aos advogados dos moradores informação sobre o número de casas identificadas dentro
do polígono de lOOm e o resultado da topografia e também as informações obtidas nas leituras dos
piezômetros em Salto da Divisa/MG.

No documento SMA 328/16, protocolado neste Instituto em 6 de dezembro de 2016, o j
empreendedor informa que as tratativas para contratação da empresa de engenharia, indicada pelos
representantes dos moradores para o acompanhamento da elaboração de estudo técnico individualizado
por imóvel, foram finalizadas em 8 de novembro de 2016. Informa ainda que em reunião realizada em 24
de novembro de 2016, as partes se reuniram e alinharam o início dos trabalhos de campo. Os trabalhos
de campo foram iniciados no dia 25 de novembro de 2016.

Em 27 de janeiro de 2017, a UHE Itapebi protocolou neste Instituto, o 7Q relatório trimestral de
acompanhamento das habitações danificadas de Salto da Divisa/MG, onde informa que os trabalhos de
campo para elaboração dos laudos individuais das residências foram finalizados e que os relatórios estão
sendo confeccionados. Neste documento consta também a relação de 12 famílias que foram realocadas,
desde fevereiro de 2015 até dezembro de 2016, por residirem em imóveis com risco estrutural alto.

3. Conclusões e Recomendações

Conforme restituição processual, verifica-se que o problema das avarias nas casas de Salto da
Divisa/MG vem sendo tratado administrativamente pelo processo de licenciamento da UHE Itapebi. O
reconhecimento do nexo de causalidade entre a operação da UHE Itapebi só foi devidamente
caracterizado no processo de licenciamento após a execução e entrega do estudo encaminhado
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pelo documento GCMA 155/13, em outubro de 2013.

Desde então, como exposto neste parecer, vários foram os encaminhamentos adotados para
resolução da questão. No entanto, como pode ser visto nos autos do processo, ocorreram situações que
ocasionaram em interrupções nos prazos estabelecidos.

Após apresentação desse estudo e análise da equipe técnica, verificou-se a necessidade de
apresentação de laudos individualizados para cada uma das moradias localizadas no polígono
de lOOm da linha d'Qgua do reservatório e do córrego Lava-Pés, que corta a área urbana do
município de Salto da Divisa, onde haverá a definição da melhor solução para os problemas relacionados
à rachaduras e trincamentos.

Ficou definido também que a avaliação para elaboração dos Laudos será feito de forma conjunta
entre profissionais contratados pela Itapebi e profissionais indicados pelos atingidos. No momento, o
Ibama aguardaa realização e finalização desta avaliação técnica para prosseguimento das providências
a serem adotadas.

Recomenda-se o encaminhamento desta Nota à Procuradoria Geral Federal em resposta ao
Memorando n. 00064/2017/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.

Jos¥'Alex Portes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Silvia Bezerra de Góes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

De acordo. Encaminhe-se para as providências necessárias.

IBAMA pag. 7/7 21/02/2017-15:57



M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Anexo da Nota Técnica n° 02001.000191/2017-81 COHID/IBAMA

1. Histórico Processual

No processo de licenciamento consta que, em novembro de 2004, uma comissão do

município de Salto da Divisa comunica à Itapebi alterações nas residências, constituídas de

trincas e rachaduras e solicita providências para resolução da questão (documento constante

no Volume VIII, fl. 1502). Neste documento, cita-se que o geólogo Dr. Cristóvão forneceu o

laudo. Na fl. 1512 consta a lista com 94 nomes dos proprietários e os respectivos endereços

das casas danificadas.

No laudo emitido pelo geólogo Dr. Cristóvão (Volume X, fls 1723 a 1729) é

apresentado que

o estudo é de caráter informativo e pretende obter informações o mais aproximado

possível sobre as condições em que atualmente se encontra e vive a comunidade

em pauta. O levantamento dos dados foram feitos a partir das informações "in
loco" obtidas diretamente dos moradores daquele município, além de algumas
fotografias de residências que sofreram os danos, onde apresentam várias
rachaduras e deformações em suas alvenarias.

Conforme consta no relatório de vistoria realizada, no período de 19 a 22 de julho de

2005 (Volume VIII, fl. 1526 a 1538), a equipe do Ibama visitou diversas residências e coletou

informações de moradores afetados. Relata-se que uma das alegações mais repetidas pelos

moradores foi a de que as avarias nas casas surgiu em meados do ano de 2002, em

decorrência das obras da UHE Itapebi, por tremores de terra ocorridos na região. Assim, a

equipe técnica sugeriu que para o devido pronunciamento do Ibama, o empreendedor contrate

um grupo de inquestionável reputação, com vistas a apontar a verdadeira origem dessas

avarias nas residências do referido município. Destacando que, o Parecer a ser emitido seja

sucinto e conclusivo, não deixando dúvidas quanto à origem de tais problemas.

Diante disso, por meio do Ofício n° 495/2005 CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 22 de

agosto de 2005 (Volume VIII, fl 1503), dentre outros assuntos, este Instituto trata da

demanda das avarias de diversas residências em Salto da Divisa/MG, solicitando do

empreendedor que contrate um grupo de inquestionável reputação com vistas a apontar a
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verdadeira origem dessas avarias nas residências do referido município. No Ofício n°

523/2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 13 de setembro de 2005, o Ibama reiterou o Ofício n°

495/2005 CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 22 de agosto de 2005.

Em resposta ao Ofício n° 523/2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 13 de setembro de

2005, a Itapebi encaminhou Ofício ITPIBA051/05, onde relata que a maioria dos imóveis da

cidade de Salto da Divisa é de construção simples, sem observância dos preceitos da boa

prática de engenharia, e que as deficiências construtivas podem provocar o aparecimento de

trincas e rachaduras. Relatam ainda que, conforme informações prestadas pelo sr. Ermazino

Maurício dos Santos - morador de uma das residências com fissuras - a mais de oito anos

existiam trincas em sua casa, oque indica que tal fenômeno jáera presente na cidade. Apesar

disso, conforme destaca a UHE Itapebi, considerando o aspecto social e a provável

contribuição do tráfego de veículos pesados em algumas ruas da cidade e das detonações

realizadas para a construção da Lagoa de estabilização para o agravamento do quadro, a

empresa realizou a recuperação de 167 casas na cidade, fato ocorrido anteriormente a

20Ü4.

No referido Ofício, a UHE Itapebi relata que o parecer do geólogo Christóvam,

encaminhado pela comunidade, em 2004, nãoapresentou dados técnicos conclusivos sobre as

causas das fissuras. Portanto, decidiu contratar um especialista da Universidade Federal da

Bahia (UFBA) para emissão de laudo técnico.

O resultado do estudo realizado pelo especialista da UFBA apontou que, os imóveis

situados a üMm d_a lagoa de estabilização podem ter sofrido influências das detonações

realizadas daranlesua construção, £ qug Qtrânsito deveículos pesados, principalmente

np_ bairro Barro Preto, também pode ter contribuído para o agravamento da situação

de fragilidade construtiva das edificações já existente na cidade.

Diante disso, a Itapebi informou no Ofício que independentemente da comprovação

científica da influência da UHE Itapebi sobre os imóveis com rachaduras, a empresa estava

realizando inspeções nos imóveis reclamados e recuperando aqueles que possam apresentar

alguma relação com o empreendimento - situados em ruas que sofreram com o tráfego
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intenso de veículos durante as obras realizadas na cidade e que estejam localizadas num raio

de 600 m da lagoa de estabilização. O empreendedor relatou ainda que, para aprofundar o

estudo, contratou a Universidade de Brasília - área de geotecnia, geologia e sismologia para

prosseguir na avaliação do problema.

Por meio do documento ITPIBA 009/06, de 03 de fevereiro de 2006 (Volume IX, fl

1708) a Itapebi encaminhou o "Relatório de análise geológica geotécnica da cidade de Salto

da Divisa/MG)", elaborado pelo Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da

Universidade de Brasília. Como conclusões, o relatório destaca:

Do exposto pode-se inferir que os recalques ocorridos em várias residências em
Salto da Divisa podem ter até 3 causas, todas elas relacionadas ao aumento de
umidade: i) acomodação de blocos rochosos: üj colapso estrutural na camada
superficial de solo: e üi) deslizamento da camada superficial nos taludes. A
acomodação dos blocos rochosos deve-se à redução do atrito nos contatos devido
ao aumento da umidade provocado pela ascensão capilar da água nos

preenchimentos das fraturas. Neste caso, o enchimento do reservatório pode ter
influenciado o nível de ascensão capilar. E de se esperar que estes recalques

estejam estabilizados.

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

partedeste recalques também já tenhaocorrido.
Finalmente, este mesmo aumento de umidade devido à infiltração superficial das
águas de chuva, provoca a terceira causa, que é hoje o motivo de maior
preocupação: a redução da resistência ao cisalhamento da camada de solo nos
taludes, podendo levar a um lento deslizamento no material inconsolidado das
encostas. Neste caso o enchimento do reservatório não tem mais influência direta

nos novos recalques. É possível que, com o enchimento do reservatório daUHE, o
aumento da área coberta por água tenha aumentado o índice pluviométrico na
região e, portanto, o volume de infiltração superficial e o valor da umidade. Só
comparações diretas desses números, antes e depois do enchimento, poderiam
responder a esta questão. Devido ao pequeno período que se dispôs de
acompanhamento do problema, não se pode garantir quando ocorrerá a
estabilização.

Diante do exposto, no Parecer Técnico n° 028/2006

COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, de 25 de julho de 2006 (Volume X, fls. 1783 a 1811), a
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equipe técnica considerou que os dados e informações disponíveis até então, não permitiam

inferir uma conclusão precisa sobre a causa do problema, possibilitando apenas o

levantamento de hipóteses que levaram às trincas e rachaduras.

Portanto, em função da complexidade do assunto, recomendou-se que, independente

de qualquer decisão quanto à implantação de ações ou acolhimento de sugestões apresentadas

pelos estudos elaborados para o problema, que a Itapebi encaminhasse ao Ibama, no prazo de

sessenta dias, uma análise dos trabalhos até então elaborados com conclusões, afirmações e

sugestões, asmais consistentes possíveis, de forma a dar direcionamento final na questão.

Recomendou-se ainda

que a análise apresente as necessidades e os porquês, caso necessário, de ações a
serem adotadas e se com tais medidas se chegará a uma conclusão consistente
tecnicamente de forma a não se deixar dúvidas quanto à origem do problema,
evitando-se também o prolongamento de uma solução definitiva. Esta análise
deveráser feita por profissional da área legalmente habilitado.

Em atendimento a demanda apresentada no Parecer n° 028/2006, a Itapebi

encaminhou pormeio do documento ITPIBA032/06, de 13 de novembro de 2006, o Parecer

elaborado pela Universidade de Brasília (Volume X, fls. 1891 a 1895). Neste parecer tem-se
que:

Das três causas citadas no relatório dos professores da UnB, as duas primeiras
apresentam-se hoje como de pequena ounenhuma relevância parao problema das
trincas surgidas nas edificações uma vez que as análises apontam que as
deformações geradas por elas já cessaram. A terceira causa, "a redução da
resistência ao cisalhamento da camada de solo nos taludes podendo levar a um
lento deslizamento no material inconsolidado das encostas", apresenta-se como a
mais preocupante uma vez que não encontramos indícios deestabilização daqueles
deslizamentos.

No parecer informa-se que, a Itapebi fez um novo contrato com a UnB, que prevê o

monitoramento das trincas em várias edificações na cidade, dos deslocamento de marcos

superficiais das encostas eda variação da umidade da camada superficial ao longo de um ano,

tudo isto acompanhado das leituras de pluviômetro a ser instalado e que registrará de forma
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contínua, a pluviosidade da região. Assim, no parecer consta que "com os dados da

instrumentação ora proposta deverá se chegar à definição segura das causas dos

trincamentos e, adicionalmente, se o enchimento do reservatório ainda influe noproblema".

No referido parecer, destaca-se ainda, que o lento desenvolvimento das trincas nas

edificações permite medidas preventivas, que, se efetivadas, afastarão eventuais riscos à

integridade dos moradores e freqüentadores dos prédios em questão.

No relatório de vistoria, realizada no período de 29 de agosto a 2 de setembro de

2011, sugeriu-se que fosse feito

levantamento de todas as casas danificadas nos bairros que beiram o reservatório.

Este levantamento deve ser apresentado com listagem nominal, descrição do
estado do imóvel, número de vezes que a Itapebi procedeu reparos naquela

residência, hipóteses para a ocorrência daqueles danos. Estas propriedades devem
ser identificadas em mapa.

Para atender a demanda do relatório de vistoria, a Itapebi encaminhou o documento

SRMA 054/12, datado de 16 de fevereiro de 2012 (Volume XIV, fl. 2556) informando que

foi realizada vistoria individual nas residências pela empresa contratada, com a participação

de representantes do Grupo de Apoio aos DireitosHumanos - GADDH, entreos dias 15 e 18

de dezembro de 2011. Do universo de 150 casas, 114 casas foram vistoriadas e 6

encontravam-se fechadas ou não foram localizadas. Ademais, encaminhou os Laudos

Técnicos com avaliação das estruturas das residências danificadas de Salto da Divisa, com o

mapa de localização e informou que para complementação da análise encaminhada estavam

em processo final de contratação da Universidade de Brasília, para elaboração de Relatório

Consolidado do Monitoramento Sismológico e do Relatório com dados geológicos e

piezométricos existentes e a serem coletados nacidade de Salto da Divisa-MG.

O Parecer n° 59/2012/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA (Volume XIV, fls 2563 a

2565) que analisou as informações apresentadas pela UHE Itapebi relativas aos "Laudos de

avaliação técnica de imóveis" sugeriu que fosse solicitado ao empreendedor a apresentação

no prazo de 30 dias de mapa (com identificação de responsabilidade técnica) e laudos
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contendo retificações e complementações, dentre as quais: fazer, no mínimo, mais duas

tentativas para localizar e realizar os laudos das seis casas que estavam fechadas.

Em reunião realizada entre o empreendedor e este Instituto, ocorrida em 31 de

outubro de 2012, foi solicitada a elaboração de um plano de monitoramento das habitações

danificadas em Salto da Divisa/MG até que os estudos conclusivos sobre a apuração de
causalidade fossem finalizados.

Por meio do documento SRMA 443/12, de 04 de dezembro de 2012 (Volume XV, fl.

2817), a Itapebi encaminhou o Plano de monitoramento das habitações danificadas em Salto

da Divisa/MG. O Plano objetivava promover a identificação e o monitoramento das

residências, que possuíam aspectos de risco devido a existência de avarias, e fornecer

subsídios para a avaliação do grau de risco e para tomada de decisão.

No Parecer n° 02001.000044/2013-88 (Volume XV, fls. 2833 a 2839), que analisou

vários documentos encaminhados pela UHE Itapebi, dentre as quais o documento SRMA

443/12, sugeriu-se que fosse elaborado um termo de anuência prévia, onde os proprietários
elencados no Anexo I, entendessem a proposta do Plano e verificassem o interesse na

participação e que antes da aplicação do Plano, até 06 de março de 2013, deveria ser enviado

relatório ao Ibama com os proprietários que aderiram e os que não aderiram. Também

sugeriu-se que fosse condicionada na Renovação da Licença de Operação, a entrega dos
relatórios de monitoramento sismológico e de hidrogeologia até 06 de março de 2013, que
deveria ser acompanhado de análise de probabilidade de os sismos ocorridos ou fatores

associados às mudanças hidrogeológicas, devido ao enchimento e/ou operação do
reservatório pudessem ter causado avarias às casas danificadas.

O documento GCMA 13/13, de 05 de março de 2013 (Volume XVI, fl. 2964), em

atendimento ao Parecer Técnico n° 02001.000044/201388, encaminhou os Relatórios de

Monitoramento Sismológico a UHE Itapebi, referente ao período de 2008 a 2011 e ao

primeiro semestre de 2012. No documento, a Itapebi ressaltou que o resultado do

monitoramento, até aquele momento, havia demonstrado que o problema das casas
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danificadas da cidade de Salto da Divisa, não tinha nenhuma relação com a sismicidade da

região ou por sismos desencadeados pelo reservatório.

No Parecer n°. 005984/2013 COHID/IBAMA (Volume XVI, fl 3010 a 3011), que

analisou os documentos GCMA 013/13 e GCMA 51/13, referentes ao Monitoramento

Sismológico da UHE Itapebi, tem-se que a equipe responsável pelo monitoramento

sismológico na região do reservatório da UHE Itapebi, chegou a conclusão de que as trincas e

rachaduras observadas nas residências de Salto da Divisa, não têm nenhuma relação causai

com os sismos induzidos pelo reservatório. Contudo, foi recomendado, corroborando com o

Parecer Ibama n.° 02001.000044/201388, que o monitoramento sísmico do lago fosse

retomado por meio da reativação das estações ITPB (ITP1), localizada próxima ao eixo da

barragem da Fazenda Putumuju, e ITP5, localizada próximo da cidade de Salto da

Divisa/MG, considerando o fato de o reservatório de Itapebi já ter apresentado sismos

induzidos e considerando ainda as suas dimensões físicas.

Na correspondência GCMA 51/13, o empreendedor informou que encontrava-se em

processo de contratação de empresa, para reativar as duas estações sismológicas para

continuidade do monitoramento e que seriam emitidos relatórios anuais ao Ibama, nos termos

do Parecer Ibama n.° 02001.000044/201388.

No documento GCMA 17/13, de 05 de março de 2013 (Volume XVI, fl 2905) a

Itapebi informou que realizou reunião, em 01/03/2013, com os proprietários das casas

danificadas de Salto da Divisa, com o intuito de apresentar o escopo e a metodologia do

Programa e ao final, colher as assinaturas dos proprietários, concordando ou não, com o

desenvolvimento do Programa. No entanto, informou que nenhum dos proprietários quis

assinar o documento.

No Parecer 004613/2013 (Volume XVI, fl 2968), que analisou o documento GCMA

17/13, encaminhado pelo Of. 02001.007471/2013-97 DILIC/IBAMA, de 15de maio de 2013.

sugeriu-se que: seja solicitado ao empreendedor encaminhar, em 30 dias, correspondência

registrada com A.R, a todos os proprietários de casas danificadas, concedendo um prazo de

30 dias para entrar em contato com a empresa. Além disso, recomendou-se que deveria ser
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fornecido mais de um canal de comunicação para contato: email, telefone e endereço. Na

correspondência deveria conter: o programa, a carta de anuência ao programa e uma carta

explicando o porquê do envio da correspondência com o prazo para a devolução da carta de

anuência com a concordância ou não ao programa. A empresadeve possibilitarque a carta de

anuência ao programa seja recolhida na residência do atingido, desde que a localidade da

residência seja no município de Salto da Divisa. Sugeriu-se ainda, que o empreendedor

encaminhasse, em 90 dias, um relatório com cópia de todas as correspondências enviadas,

assim como a concordância ou discordância dos atingidos.

No documento GCMA 155/13, data de 23 de outubro de 2013 (Volume XVI, fls 3027

a 3029), o empreendedor encaminhou o Relatório de monitoramento hidrogeológico,

elaborado pela Universidade de Brasília. No documento, o empreendedor expôs que o Laudo

procurou identificar aspossíveis causas relacionadas ao surgimento dos problemas estruturais

nas edificações situadas em Salto da Divisa, tendo sugerido como possíveis fatores

responsáveis: i) construção do Córrego Lava Pés: ii)elevação do nível d_o lençol freático:

iii) construção em locais inadequados - ocupação de áreas com características

geotécnicas inapropriadas para fins urbanos: iv^ qualidade das construções.

O empreendedor ressaltou que, o Laudo concluiu que grande parte das patogenias

observadas não possui correlação com a formação do lago e ocorreriam mesmo sem sua

formação, e que no estudo havia recomendação para que fosse realizado levantamento das

causas de forma a determinar aquelasque estão estabilizadas e aquelasque ainda estavamem

desenvolvimento.

No Anexo II do referido documento, o empreendedor encaminhou 81 (oitenta e uma)

das correspondências enviadas aos moradores, com seus respectivos ARs, e informa que o

restante das correspondências, tão logo tivessem sido recebidas pela Itapebi, seriam

encaminhadas ao Ibama. Ainda no mesmo documento a Itapebi informou que realizaria

vistoria em todas as casas em que obtivesse autorização dos proprietários e que iria fazer

monitoramento dos imóveis considerados em risco. Além disso, nos imóveis identificados

com risco iminente de segurança dos moradores ofereceria aos proprietários a recolocaçao da
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família até que sobrevenha sentença no processo judicial, que tramita na Comarca de

Jacinto/MG, destacando que a relocação não significava qualquer reconhecimento de
responsabilidade.

No Parecer n° 007444/2013 COHID/IBAMA, que analisou o documento GCMA

155/13, protocolado em 23 de outubro de 2013, encaminhado ao empreendedor por meio do
Ofício n° 02001.014871/2013-59 CGENE/IBAMA, de 04 de dezembro de 2013, tem-se que:
Considerando as informações constantes do documento "Laudo Técnico - análise das causas

do desenvolvimento de patogenias geotécnicas na cidade de Salto da Divisa, MG", fica
evidente que há elementos que podem caracterizar onexo de causalidade entre oreservatório,
as obras de canalização do córrego Lava Pés e os problemas identificados com a

infraestrutura das moradias. Assim, existe uma correlação entre a implantação do
empreendimento e os problemas de patogenias geotécnicas observadas na área urbana de

Salto da Divisa, já que as mesmas não são tão observadas em cidades próximas que exibem
as mesmas feições naturais (geologia, solos, relevo, etc). Diante disso, no Parecer sugeriu-se
que o Ibama oficiasse oempreendedor para que cumprisse com as seguintes ações, no prazo
máximo de 180 dias, com envio de relatório: Identificação das moradias que foram afetadas
pelo levantamento do lençol freático (na faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela
canalização do córrego LavaPés.

Recomendou-se ainda, que essas famílias deveriam ser realocadas imediatamente.

Para este processo devem ser oferecidas as modalidades:

1) relocação por carta de crédito. Em caso de não haver oferta suficiente de
imóveis na região, a Neoenergia deverá adquirir terreno e construir residência
semelhante ou melhor que a anterior em consonância com as normas técnicas
exigíveis e;

2) indenização, no caso da família residente ser a proprietária do imóvel. A
escolha entre estas modalidades deve ser do proprietário. Os proprietários de
casas, situadas nesta faixa territorial, que não sejam residentes devem ser
indenizados. Nem as indenizações nem a carta de crédito poderão ser avaliadas
considerando a depreciação do imóvel, visto que os danos foram causados pela
atuação da empresa.
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Em resposta ao Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA, de 04 de dezembro

de 2013, a UHE Itapebi encaminhou o documento ITP14-006-FPS e anexos, datado de 20 de

março de 2014 (Volume XVII, fl 3084 a 3114). No que se refere a identificação das

moradias que foram afetadas pelo levantamento do lençol freático (na faixa até lOOm do

reservatório) e/ou pela canalização do córrego Lava Pés , o empreendedor considerou que

o relatório da UNB apontou, mas não atestou, a influência do empreendimento em parcela

das casas situadas ao córrego Lavapés. Ao contrário, concluiu que a grande maioria das

alterações geológicas seriam observadas mesmo sem a presença da Usina no local. Para o

empreendedor, embora embasado em longo estudo, não é conclusivo no sentido de imputar a

responsabilidade à Itapebi.

No que se refere a recomendação do relatório de realização de estudo de

monitoramento para efetiva identificação das causas, a Itapebi relatou que para a escolha

do tipo de solução a ser empregada para cada caso seria fundamental, e que cada edificação

seria visitada por um técnico especializado (engenheiro civil ou técnico em edificações) para

se determinar a técnica mais adequada. A análise devia levar em consideração (i) a

possibilidade ou não de intervenção no próprio local; (ii) para os casos mais críticos

desenvolver o monitoramento da evolução dos problemas, para se minimizaro eventual risco

à população residente, bem como avaliar a necessidade de eventual transferência imediata,

dentre outros.

Destacou também, que a empresa havia reiterado o pedido já feito aos proprietários

em março/2013, quanto à Autorização de Monitoramento e identificação das casas em risco e

que os proprietários reiteradas vezes se recusaram a permitir que a Itapebi realizasse as

vistorias e o monitoramento das casas em questão. Informou ainda que de todas as cartas

enviadas aos moradores, até aquele momento, apenas 1 dos moradores respondeu com a

respectiva autorização.

Em anexo ao referido documento, a Itapebi encaminhou mapa que espacial iza as

casas nas áreas de possível influência do córrego Lavapés e na área de influência do lençol
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freático. Informou que, o número estimado de imóveis na faixa de 100 metros era de 78
imóveis, sendo 36 alegadamente afetados pelo Córrego Lavapés e42 pelo Lençol freático.

No documento a Itapebi requereu a SUSPENSÃO da recomendação de realocação de
imóveis das áreas apontadas no ofício do Ibama, no prazo de até 180 (cento eoitenta) dias até
(i) o encerramento dos processos no âmbito judicial no intuito de se evitar que decisões
distintas e contraditórias fossem tomadas em diferentes esferas e (ii) realização de nova
solicitação aos moradores das áreas do Córrego Lavapés eLençol Freático eefetiva execução
da vistoria e monitoramento das avarias e identificação das casas em condição de risco,
incluindo a elaboração e conclusão dos referidos relatórios.

Em resposta ao documento ITP14-006-FPS, que solicitou suspensão da recomendação
de realocação de imóveis das áreas apontadas no ofício 014871/2013 CGENE/IBAMA, a
Nota técnica 02001.000817/2014-15 COHID/IBAMA (Volume XVII, fl 3117 a3119), de 02
de maio de 2014, recomendou que: a decisão contida no Parecer n° 007444/2013

COHID/IBAMA fosse mantida, uma vez que, a responsabilidade do empreendedor pela
reparação do dano nas casas discriminadas neste documento, em seu anexo I, foi estabelecida

por laudo técnico e Parecer deste Instituto. Considerando ainda que restava responsabilidade
administrativa do empreendimento quanto aos danos às moradias e que ainda não estavam

sanadas no âmbito do licenciamento ambiental federal, deveriam ser devidamente reparados.
A referida Nota técnica foi encaminhada ao empreendedor por meio do Of.
02001.004510/201485 DILIC/IBAMA, datado de 09 de maio de 2014.

Na referido Parecer n° 02001.007444/2013-14 COHID/IBAMA, de 2 de dezembro de

2013, determinou-se a realocação imediata das famílias afetadas. Entretanto, no intuito de se

evitar mais um impacto desnecessário aos moradores atingidos e considerando a necessidade

de adequação da mitigação do impacto ao grau do dano causado em cada edificação, foi
proposto que fosse apresentado aos moradores da área diretamente atingida, proprietários ou

não, no recorte espacial constante no Ofício 014871/2013 CGENE/IBAMA, as seguintes

modalidades de reparação: (i) indenização pecuniária justa; (ii) reparo e monitoramento do

imóvel, baseado em laudo a ser apresentado por profissional técnico habilitado com ART;
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(iii) realocação das moradias, nos casos em que laudo técnico emitido por profissional

habilitado mostrasse danos irreparáveis à estrutura da edificação e risco a vida dos

moradores. Para que fossem preservados os direitos dos atingidos, as medidas de reparação

deveriam ser executadas com a total anuência destes.

Na Memória de Reunião, realizada no dia 14 de janeiro de 2014, no Ibama/Sede

Brasília/DF, entre a equipeneste Instituto e representantes da Itapebi, o empreendedor relatou

que das 147 casas identificadas, somente 1 aceitou a realização do monitoramento, o que faz

a empresa supor que os proprietários estão aguardando a decisão judicial. A Itapebi informou

também que já existiam decisões favoráveis à Itapebi. Para o empreendedor, o relatório é

inconclusivo e é impossível definir o nexo de causalidade sem o monitoramento das casas

afetadas. Contudo, os técnicos do Ibama ratificaram o entendimento do Parecer 007444/2013

COHID/IBAMA. Ficou decidido pelo encaminhamento de relatório com a individualização

das residências passíveis de realocação na faixa estabelecida pelo Parecer 007444/2013

COHID/IBAMA. Todavia a necessidade de realocação segundo Itapebi, somente poderia ser

confirmada através do Monitoramento a ser realizado, caso fosse autorizado pelos

proprietários.

Em reunião do dia 18 de novembro de 2014 foi solicitado o encaminhamento de

resposta ao Ofício n° 02001.004510/201485 DILIC/IBAMA de 9 de maio de 2014, em 30

dias a partir da data da reunião e foi proposto a formação de uma comissão mista envolvendo

empreendedor, população atingida, e órgãos públicos para discussões que envolvem

interesses da população e da Usina.

Em resposta ao Ofício n° 02001.004510/201485 DILIC/IBAMA, a Itapebi

encaminhou o documento SMA 06/15, datado de 16 de janeiro de 2015 (Volume XVII, fl

3198 a 3199), informando que após adoção de uma nova estratégiade abordagem, conseguiu

obter autorização dos moradores para que os engenheiros fizessem as atividadesde avaliação

dos imóveis. Assim, foi possível realizar e concluir as atividades de avaliação das estruturas

em 143 (cento e quarenta e três) imóveis. Informou ainda que em análise preliminar, com a

realização do inicio das atividades de monitoramento foi possível identificar que as principais
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causas de defeitos existentes nas casas e verificar que a maioria desses defeitos ocorreria

independente da presença da Usina no local. Informou ainda, que foram identificadas 4
(quatro) casas com danos irreparáveis àestrutura da edificação erisco de vida dos moradores,
e, ainda que nos quatro casos os danos verificados não guardassem qualquer relação com a
construção da UHE Itapebi, estavam adotando as seguintes providências: aluguel de casas

temporárias para os proprietários e realocação dos moradores com a sua devida anuência,
também foi solicitado o apoio da Prefeitura para interdição das casas até que os laudos
fossem concluídos e as soluções definidas.

Destacou ainda que para a escolha da solução de engenharia a ser empregada seria
fundamental uma análise detalhada de todos os itens levantados no laudo de avaliação, oque
ainda não havia sido concluído. Assim, a Itapebi se comprometia, no prazo de 60 (sessenta)
dias, com a apresentação dos laudos técnicos referentes àexecução das avaliações, incluindo
relatório de providências a serem tomadas.

No Parecer n° 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA, que analisou o Relatório

Anual do Atendimento da Condicionantes da Ia Renovação da Licença de Operação n°
291/2002, encaminhado ao empreendedor por meio do Of 02001.001112/201598

DILIC/IBAMA, de 30 de janeiro de 2015 (Volume XVII, fl. 3212), recomendou-se aentrega,

no prazo de 60 dias, dos laudos técnicos referentes à execução das avaliações, incluindo

relatório de providências a serem tomadas.

Ressaltou-se que os danos aos moradores da área diretamente atingida, proprietários

ou não, no recorte espacial constante no Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA

deveriam ser devidamente reparados, conforme as medidas de reparação apresentadas na

Nota técnica n° 02001.000817/201415 COHID/IBAMA.

Por meio do documento ITP15-002-FPS, de 13 de março de 2015, a Itapebi informou

que a equipe técnica de campo não obteve acesso pleno e irrestrito a todos os imóveis para

condução de uma avaliação estrutural adequada e que apesar da companhia ter realizado uma

vistoria preliminar em 143 (cento e quarenta e três) residências, restou pendente a vistoria de

aproximadamente 91 (noventa e um) imóveis. Acrescentou ainda que em relação aos imóveis
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vistoriados não se pode considerar haver elementos suficientes para a elaboração de laudo

técnico conclusivo. Diante disso, comunicou que não conseguiria cumprir o prazo previsto

para conclusão das avaliações necessárias a elaboração do laudo técnico de avaliação
estrutural dos imóveis localizados na faixade 100(cem) metrosdo reservatório.

Em resposta ao documento ITP15-002-FPS, o Ibama encaminhou o Ofício n°

02001.003602/201529 COHID/IBAMA, de 02 de abril de 2015, onde solicitava o envio de

relatório, em meio digital e impresso, contendo a consolidação das ações executadas no

período, laudos técnicos referentes à execução das avaliações (vistorias preliminares nas 143
residências) e que no relatório deveria ser incluído informações das providências a serem

tomadas e documento comprobatório da apresentação das modalidades de reparação aos

moradores da áreadiretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial constante no

Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA. No que concerne as quatro casas

classificadas como de risco estrutural alto e, conforme documento SMA06/15, com "danos

irreparáveis à estrutura da edificação e risco a vida dos moradores", deveriam ser

apresentados também os procedimentos da negociação e realocação das famílias. Esse

relatório deveria ser enviado ao Ibama no prazo de 15 dias.

No documento SMA 162/15, de 15 de maio de 2015 (Volume XVIII, fls. 3257 a

3258), a Itapebi encaminhou o Relatório das avaliações elaborado pela empresa contratada.

No entendimento da Itapebi, pelo relatório foi possível concluir que as avarias presentes nos

imóveis decorrem dos métodos construtivos das residências e materiais utilizados. Relatou

que, para atestar as informações levantadas pela empresa contratadas, a Itapebi disponibilizou

equipe interna de engenheiros para vistoriar os imóveis em campo, tendo esta equipe

identificado: i) os imóveis que se encontram em bom estado de conservação; ii) os imóveis

visivelmente construídos após a construção da usina (ainda em fase de acabamento); e iii)

atestou, novamente, que asrachaduras encontradas nos imóveis decorrem, exclusivamente, de

problemas no método construtivo das edificações.

Ainda no referido documento a Itapebi destacou que era necessário aprofundar ainda

mais a análise dos imóveis, com intuito de identificar as residências que se encontram dentro
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da área de influência descrita no relatório da UnB, além de identificar as causas das
patogenias. Assim, a Itapebi entendeu que seria necessária aexecução de duas novas etapas:
i) a contratação de uma empresa de topografia para realização de georreferenciamento das
áreas; e ii) elaboração de laudo pericial completo, individualizado por imóvel, de maneira a
identificar de forma conclusiva esubstancial aorigem das rachaduras das edificações.

Na Nota técnica 02001.001060/2015-50 COHID/IBAMA, de 09 de junho de 2015
(Volume XVIII, fls. 3290 a 3308) que relatou avistoria, realizada no período de 30 de março
a 2 de abril de 2015, encaminhada ao empreendedor por meio do Ofício n°
02001.007258/201547 COHID/IBAMA, de 6 de julho de 2015, solicitou-se o

encaminhamento pela Itapebi de laudo técnico, manifestação sobre as medidas a serem

tomadas e documento comprobatório da apresentação das modalidades de reparação aos
moradores da área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial constante no
Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA; Encaminhamento trimestral de relatórios

de acompanhamento das ações executadas referente as casas com patogenias geotécnicas.
Para mitigação dos danos, deveriam ser seguidas as recomendações do Parecer
02001.000259/201561 COHID/IBAMA.

Na referida Nota, ressaltou-se ainda que a morosidade na apresentação dessas

medidas poderia ocasionar em sanções administrativas. Solicitou-se também, o

encaminhamento ao Ibama das deliberações e desdobramentos futuros das reuniões realizadas

com cada grupo de atingidos e empreendedor para acompanhamento.

Em 31 de julho de 2015, por meio do documento SMA 202/15, a Itapebi encaminhou

o Io relatório de acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa, em

atendimento ao Ofício n° 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA. No relatório, o

empreendedor informa que contratou a empresa Vertente Engenharia para realização da

topografia na faixa de 100 m, e que os trabalhos foram iniciados em 13 de julho de 2015. O

empreendedor informa ainda que, embora os estudos indiquem que osdanos encontrados nas

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

providenciou a locação de imóveis na região de Salto da Divisa para realocar,
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temporariamente, as famílias residentes nas 4 (quatro) casas classificadas como de risco

estrutural alto. Na lista apresentada consta os nomes de Maria Senhora Xavier Rodrigues e

Enedina ALves Silva, realocadas em 25 de fevereiro de 2015 e os nomes de José Pinheiro de

Moura e Maria Daniela Santos de Andrade (inquilinos que se recusam a deixar os imóveis).

No Parecer 02001.003242/201565 COHID/IBAMA, de 11 de agosto de 2015

(Volume XVIII, fls 3313 a 3315), que analisou os relatórios encaminhados pelas cartas SMA

162/15 e SMA 202/15, referentes ao acompanhamento do Programa das habitações

danificadas de Salto da Divisa/MG da UHE Itapebi, destacou-se que esses relatórios prévios

apresentam a situação de algumas casas afetadas pelo levantamento do lençol freático (na

faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela canalização do córrego Lava Pés, porém não havia

sido apresentados os critérios adotados para classificação dos imóveis quanto ao

comprometimento das estruturas e nem análise que levasse em consideração aspectos do

custo da intervenção e dados que permitissem estimar a evolução das trincas, aquelas que

estão estabilizadas e aquelas que ainda estão em desenvolvimento.

No entanto, no Parecer ressaltou-se que o problema no método construtivo apontado

nas fichas já foi identificado no laudo técnico apresentado pelo empreendedor, encaminhado

pelo documento GCMA 155/13, mas não poderia ser considerado isoladamente como causa

desse impacto já que, conforme laudo da UnB, os problemas de patogenias observados em

Salto da Divisa são mais pronunciados do que os observados em cidades próximas e com as

mesmas feições naturais (geologia, solos, relevo, etc). Tal fato foi observado pela equipe

técnica do Ibama e relatado na Nota Técnica n° 02001.001060/2001550 COHID/IBAMA

referente a vistoria, realizada no período de 30 de março a 2 de abril de 2015. Diante disso, os

problemas dos métodos construtivos foram considerados como agravantes, mas não como

desencadeadores do impacto.
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No Parecer, consta ainda que no Io Relatório de acompanhamento das habitações
danificadas de Salto da Divisa/MG, aItapebi informava do início das atividades de topografia
na faixa de 100 metros, em 13 de julho de 2015, pela empresa contratada. Aprevisão de
apresentação dos resultados dessas atividades era outubro de 2015, no 2o Relatório. Eque de
acordo com esse relatório essas atividades teriam como produto: levantamento topográfico
cadastra], utilizando equipamento eletrônico; levantamento planialtimétrico (curvas de nível)
a cada metro; planta geral de todas as edificações, ruas, estradas, rios e lagos; e, relatório
técnico descritivo. Para realização deste estudo foram instalados quatro marcos e a
localização de RN da Rede de Io ordem do IBGE mais próximo de Salto da Divisa para o
transporte de altimetria. Após finalização do estudo de topografia estava previsto a
elaboração do laudo pericial, que daria subsídio para o preenchimento das tabelas,
apresentadas no Io relatório, com a apresentação do número de casos que necessidade de
reparo, indenização pecuniária ou aqueles que se faz necessária arealocação.

No Parecer, reiterou-se que a responsabilização pelas patogenias geotécnicas
observadas na área urbana de Salto da Divisa, decorrentes da fase de instalação da usina, eas
formas de reparação dos danos estavam expostas no Parecer de análise do laudo técnico da

UnB eNota Técnica n° 02001.000817/201415 COHID/IBAMA. No Parecer, sugeriu-se que:

Quanto a fase de operação que aárea na qual apresenta correlação do nível d'água
do reservatório e níveis de água desses locais, conforme relatado no relatório da
carga piezométrica do período de 2007 a 2014, continue o monitoramento e
avaliação de possíveis danos nas residências no período de operação do
empreendimento e que as estruturas afetadas sejam reparadas conforme a Nota
Técnica n° 02001.000817/201415 COHID/IBAMA.

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

No documento SMA 203/15, de 06 de agosto de 2015, a Itapebi comunicava que em

03 de agosto de 2015, um grupo de habitantes de Salto da Divisa decidiu se opor à
continuação dos serviços de topografia que estavam sendo executados e impediu a entrada

IBAMA 17/25 / 21/02/2017



^L'c&

M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Anexo da Nota Técnica n° 02001.000191/2017-81 COHID/IBAMA

dos funcionários da Vertente Engenharia em seus terrenos, fazendo inclusive ameaças

verbais. De acordo com a Itapebi " o aparente motivo da insatisfação residiria em demanda

por maiores esclarecimentos à comunidade sobre os trabalhos realizados". Segundo relatado

no documento, a empresa procurou atender a demanda dos habitantes, ampliando os canais de

comunicação, mas sem sucesso devido à descaracterização por parte da comunidade local da

natureza das reuniões planejadas. Dessa forma, a Itapebi encontrava-se impedida de executar

os serviços topográficos, bem como os serviço de retirada das macrófitas existentes no

reservatório.

Em resposta ao Ofício n° 02001.007258/201547, a Itapebi informava que, no que se

referia ao encaminhamento de laudo técnico, manifestação sobre as medidas a serem tomadas

e documento comprobatório da apresentação das modalidades de reparação aos moradores da

área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial constante no Ofício

02001.014871/201359 CGENE/IBAMA, que já havia encaminhado relatórios por meio dos

Ofícios SMA 162/15, de 15 de maio de 2015 e SMA 202/15 e que finalizados os serviçosde

topografia e o laudo pericial, a UHE Itapebi apresentaria ao Ibama relatório final conclusivo

sobre a situação das referidas casas, abordando inclusive as causas das avarias identificadas.

Além disso, relatou que na hipótese de vir a ser identificado nexo de causalidade entre a

referida situação e as atividades da UHE Itapebi, a empresa apresentaria plano de ação com

as medidas a serem adotadas e as modalidades de tratamento que seriam propostas aos

atingidos. Ressaltou ainda, que o serviço de topografia encontrava-se temporariamente

paralisado devido à resistência da comunidade local.

No que se refere ao Encaminhamento ao Ibama das deliberações e desdobramentos

futuros das reuniões realizadas com cada grupo de atingidos e empreendedor para

acompanhamento, a Itapebi esclareceu que os grupos afetados diretamente pelo

empreendimento previsto no EIA/RIMA e no Plano Básico Ambiental foram devidamente

compensados através do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 25 de novembro de

2002.
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No documento SMA 302/15, de 18 de setembro de 2015 (Volume XVIII, fl 3331), a
Itapebi, fazendo referência ao discutido na reunião realizada no Ibama Sede, em 17 de agosto
de 2015, apresentou as principais ações relacionadas aos proprietários de imóveis localizados

na faixa de 100 (cem) metro de influência do reservatório, informando que havia contratado
uma empresa para apoiar nas ações a serem realizadas em Salto da Divisa, através de

mediação ediálogo com acomunidade, de forma aescutar demandas formuladas pelo grupo
de habitantes e orientar a melhor maneira de iniciar um programa de relacionamento entre as

partes envolvidas. Informou ainda que, dia 28 de setembro, realizaria uma reunião visando
dar início a esseprocesso de diálogo com a comunidade.

No documento também foi informado que, de forma a atender à determinação do
Ibama, os serviços de reparação das habitações, na faixa de 100 (cem) metros do reservatório
(lençol freático ecórrego lavapés), seriam realizados adespeito de inexistir prova técnica que
ateste nexo de causalidade entre a implantação e operação da UHE e os danos identificados
nessas habitações.

No documento 321/15, de 27 de outubro de 2015, a Itapebi encaminha o 2o Relatório

de acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa. No relatório, o
empreendedor informa que o serviço de topografia continua paralisado.

No Ofício n° 02001.013598/2015-15 CGENE/IBAMA, de 04 de dezembro de 2015

(Volume XVIII, fl 3344), ressaltou que:

o posicionamento deste Instituto em relação à reparação das casas afetadas pela
construção do córrego Lavapés e elevação do nível do lençol freático está
embasado em laudo técnico, encaminhado pelo empreendedor e protocolado no
Ibama em 23 de outubro de 2013, intitulado: "Laudo técnico - Análise das causas
do desenvolvimento de patogenias geotécnicas nacidade deSalto dadivisa MG".
Este Laudo apresenta o resultado do monitoramento hidrogeológico com intuito de
investigar os fatores associados ao enchimento e/ou operação do reservatório e foi
analisado pelo Parecer 007444/2013 COHID/IBAMA, de2 dedezembro de 2013.
As conclusões técnicas foram reiteradas e constam nos documentos: Ofício n°
02001.014871/201359 CGENE/IBAMA, Ofício n° 02001.004510/201485
DILIC/IBAMA, Nota Técnica n° 02001.000817/201415 COHID/IBAMA, Oficio
n° 02001.004510/201485 COHID/IBAMA, Ofício n° 02001.003602/201529
COHID/IBAMA, Parecer n° 02001.000259/201561 COHID/IBAMA, Nota técnica

IBAMA 19/25
21/02/2017



M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEUÍO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Anexo da Nota Técnica n° 02001.000191/2017-81 COHID/IBAMA

n° 02001.001060/201550 COHID/IBAMA, Parecer n° 02001.003242/201565

COHID/IBAMA.

No documento 342/15, de 30 de novembro de 2015, a Itapebi informou que as

atividades de topografia continuavam paradas, bem como as demais Programas ambientais de

comunicação social, educação ambiental e hidrogeológico e a limpeza de macrófitas do

reservatório. Informou ainda que a empresa Print Comunicação finalizou a Ia etapa do

trabalho em Salto da Divisa. Que o trabalho foi iniciado com a realização de um diagnóstico

da região, de forma que todas as ações fossem efetivas e relacionadas aos principais atores

sociais do empreendimento, com o objetivo de buscar uma solução do conflito ali instalado.

Considerando a realidade socioeconômica e históricas da região, a empresa acredita que a

atitude mais efetiva seria a criação, em conjunto com os grupos interessados, de projetos

voltados para o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, focando no social, ambiental

e politicamente responsável, sendo certo que a Itapebi atuaria como promotora e fomentadora

de algumas alternativas que seriam desenvolvidas em comum acordo com a população. Tais

ações fazem parte da 2a etapa do trabalho da Print comunicações, em andamento, propondo

projetos de DLIS Desenvolvimento local integrado e sustentável.

No documento SMA 345/15, de 29 de dezembro de 2015, a Itapebi informa que os

trabalhos contratados à Print Comunicações se encontram em fase de ajustes e finalização e

que a Itapebi pretende apresentar o produto à equipe da Cohid.

No documento SMA 008/15, de 28 de janeiro de 2016, a Itapebi informa que os

trabalhos contratados à Print Comunicações (análise do conflito, mediação com a

comunidade e proposição de Projeto de DLIS) foram finalizados, e encontram-se em fase de

aprovação interna, para em seguida ser apresentado à equipe da Cohid.

O documento SMA 007/16, de 28 de janeiro de 2016 encaminha o 3o Relatório de

acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa. No relatório, o

empreendedor informa que o serviço de topografia continua paralisado.

No Ofício n° 02001.001082/2016-09 COHID/IBAMA, de 05 de fevereiro de 2016,

que trata do 3o Relatório de acompanhamento - habitações danificadas - Salto da Divisa/MG,
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tem-se que o 3o Relatório de acompanhamento - habitações danificadas - Salto da

Divisa/MG, possui as mesmas informações técnicas apresentadas no 2o Relatório de

acompanhamento das habitações danificadas (outubro/2015). Portanto, este Instituto aguarda

novas informações técnicas e encaminhamentos dos reparos necessários dentro da faixa de

100 metros de influência. Também reitera-se que a elaboração de estudo técnico,

individualizado por imóvel, deve levar em consideração a influência do nível freático nas

estruturas e não pode servir como medida protelatória à mitigação do impacto.

Em reunião realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, a Itapebi apresentou o

diagnóstico do cenário da situação de Salto da Divisa e os projetos de Desenvolvimento

Local Integrado e Sustentável DLIS. Na oportunidade o Ibama salientou a necessidade de

uma solução definitiva para a questão das casas, com transparência para a população sobre o

diagnóstico e trabalho a ser executado.

No documento 139/16, de 07 de abril de 2016, a Itapebi apresentaos resultados das

reuniões realizadas nos dias 9 e 10 de março em Salto da Divisa, que contou com a

participação das lideranças das associações dos pedreiros, lavadeiras, extratores de pedra e

areia, casas danificadas, pescadores e o advogados representantes dos envolvidos. Quando foi

apresentado o plano de reparações das habitações danificadas e a proposta de projetos de

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. É informado que a comunidade deu

anuência para a retirada das macrófitas e as atividadesse iniciaram em 22 de março de 2016,

no entanto, não foi autorizada a continuidade do levantamento topográfico e demais

atividades, devido a reivindicações das lideranças e da comunidade de maiores

esclarecimentos.

Por meio do documento SMA 147/16, de 27 de abril de 2016, a Itapebi encaminha o

4o Relatório de acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa. Onde

informa a continuidade do levantamento topográfico destinado à definição das casas

danificadas nos polígonos anteriormente citados teve início em 04/04/2016. No entanto,

destaca que todas as atividades foram paralisadas em 19/04/2016, e até o presente momento

não foram retomadas. Informa ainda que, durante este período foram identificadas mais 2
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(duas) habitações com risco estrutural alto, sendoadotadasas mesmas providências dos casos

anteriores. Os nomes apresentados são: Idalicio Antônio Xavier (realocado em 26/02/2016)

e Adriana Conceição Pereira e Marina Conceição Pereira (minuta do termo de compromisso

está sob análise dos proprietários). Além disso, realocou Maria Daniela Santos de Andrade

(realocada em 12 de março de 2016), que no Io relatório Relatório de acompanhamento das

habitações danificadas em Salto da Divisa, tinha sido informado que a mesma estava se

recusando a deixar o imóvel.

Em reunião realizada no dia 15 de junho de 2016, entre o Ibama e a UHE Itapebi, o

empreendedor apresentou o histórico desde a interrupção das atividades, em 3 de agosto de

2015 até a data da reunião. Em seguida, apresentou os resultados da topografia com um total

de 244 casas dentro do polígono solicitado, o cenário jurídico das ações em curso e o

histórico das informações do TAC e dos PBAs. Como encaminhamento, dentre outros,

sugeriu-se: construção de uma estratégia de comunicação, em formato de oficinas, de forma a

manter e fortalecer o canal de diálogo com os atores sociais envolvidos. Tal estratégia deverá

ser apresentada e validada pelo Ibama.

No dia 28/06/2016, o Ibama participou da reunião realizada no âmbito da Mesa de

Diálogo e Negociação do governo de Minas Gerais na sede da Câmara Municipal de Salto da

Divisa, cujo relato foi registrado no Parecer n° 02001.003054/2016-18 COHID/IBAMA, de

05/08/2016.

Após a realização desta reunião, o Ibama convocou a empresa e representantes dos

atingidos para discutir, entre outros pontos, a questão das casas com avarias, sendo realizada

reunião no dia 13/07/2016, na sede do Ibama em Brasília. Nesta reunião, houve concordância

das partes para realização dos estudos e emissão dos laudos técnicos de forma conjunta, ou

seja, pela equipe de engenheiros da Itapebi e pelos engenheiros indicados pelos

representantes dos atingidos.

As partes concordaram ainda que havendo divergências técnicas em alguma das

moradias a serem avaliadas, haverá apresentação de dois laudos: um da empresa contratada

pela Itapebi e outro dos técnicos indicados pelos atingidos.
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No prazo de 30 dias, a contar do dia 14/07/2016, as duas partes concordaram em ter a

metodologia de trabalho para elaboração dos laudos individuais das residências definidas e

constituição da Comissão de Acompanhamento, com representantes da UHE Itapebi,
representantes dos atingidos, prefeitura de Salto da Divisa e Ibama. A metodologia e o
cronograma para a elaboração dos laudos individuais das residências seriam apresentadas na

reunião a ser realizada no Ibama no dia 23 de agosto de 2016. Para a faixa além dos 100 m, o

Ibama irá solicitar um estudo geotécnico que avaliará a eventual ocorrência de danos em

moradias devido à elevação do lençol freático. No que se refere às contas de água e luz das
moradias em que houve realocação, há consenso de realização de suspensão junto às
empresas de água e luz, procedimento que será orientado pela Itapebi. No Laudo técnico

deverá conter o"Termo de inspeção", contendo autorização ou não do proprietário para que a
equipede engenhariapossa realizaros estudos.

Por meio do Oficio 02001.007620/2016-61 COHID/IBAMA, de 12 de julho de 2016,
o Ibama notifica a UHE Itapebi a realocar a família, no prazo de 5dias, a familia de Sra. Rita

de Cássia, por ter sido durante vistoria realizada no dia 29 de junho de 2016, que a residência
da familia encontra-se com danos graves, colocando em risco a vida dosmoradores.

A UHE Itapebi, encaminha odocumento SMA 198/16, datado de 21 de julho de 2016,

informando que a familia de sra Rita de Cássia foi realocada no dia 16 de julho de 2016,
antes mesmo do recebimento da solicitação deste Instituto.

Em 26 de julho de 2016, o empreendedor protocola o 5o Relatório de

acompanhamento - Habitações Danificadas- Salto da Divisa/MG, por meio do documento
SMA 193/16.

Em 24 de agosto de 2016 foi realizada reunião, na sede do Ibama em Brasília, que

contou com a participação de representantes da Coordenação de energia hidrelétrica da

Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama, de representantes da UHE Itapebi, da

Prefeitura de Salto da Divisa/MG, de representantes das categorias dos atingidos e seus

advogados. Além de 2 representantes da empresa de engenharia GA de Souza, indicada pelos
representantes das casas com avarias, para acompanhar a equipe de engenharia da UHE
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Itapebi. Nesta reunião foi discutidaa metodologia que a Itapebi pretendeadotar para elaborar

o laudodas casas. Comoencaminhamentos, dentre outrascoisas, definiu-se que:

A UHE Itapebi enviará, no prazo de 15 dias, todas as informações obtidas nas

leituras dos piezômetros para a empresa contratada pelo grupo dos atingidos para
avaliação, sem prejuízo a UHE Itapebi informa que esses dados constam no
processo de licenciamento; A UHE Itapebi irá apresentar o número de casas dentro

do polígono de 100 m e o resultado da topografia em 7 dias, para os advogados

dos atingidos e para o Ibama; Os advogados dos atingidos solicitam agilidade por
parte do Ibama em encaminhar as questões referente ao estudo geotécnico para as

casas fora do polígono dos 1OOm, já que do ponto de vista dos advogados todas as
casas do município estão atingidas pelo lençol freático. A UHE Itapebi refuta
veementemente tal afirmação, posto que desprovida de qualquer embasamento
técnico, sendobastante irrazoável se imputara UHE Itapebi a responsabilidade por
toda e qualquer rachadura que surja em Salto da Divisa, haja vista o laudo
geotécnico da UnB; A UHE Itapebi irá encaminhar os laudos de inspeção e o
levantamento físico para a empresa contratada pelos atingidos, em periodicidade a
ser decidida entre as equipes técnicas; A UHE Itapebi se compromete em
desmembrar e fazer a adaptação do cronograma em conjuntocom a equipetécnica
da GA de Souza; Os advogados dos atingidos solicitam que seja garantido o
acompanhamento da segunda etapa (definição de plantas no caso de reconstrução
e especificações técnicas nos casos de reforma) por uma equipe de engenharia por
eles indicada. A UHE Itapebi avaliará a proposta e dará um retorno ao final da

primeira etapa; A UHE Itapebi irá realocar as famílias nos casos em que a
avaliação consensual das equipes técnicas de engenharia indicar riscos aos
moradores dentro do polígono dos 100 m; Os advogados dos atingidos juntamente
com o jurídico da UHE Itapebi trabalharão uma minuta padrão para os termos de
realocação, em atendimento ao item acima.

Por meio do documento SMA 222/16, datado de 31 de agosto de 2016, a UHE Itapebi

encaminha a este Instituto o resultado da topografia e informa o quantitativo de 247 casas

situadas dentro da faixa dos 100 (cem) metros de influência do reservatório, em Salto da

Divisa-MG.

No 6o relatório trimestral de acompanhamento das habitações danificadas de Salto da

Divisa, encaminhado pelo documento SMA 297/16, datado de 19 de outubro de 2016, o

empreendedor informa que encaminhou aos advogados dos moradores informação sobre o

número de casas identificadas dentro do polígono de lOOm e o resultado da topografia e

também as informações obtidas nas leituras dos piezômetros em Salto da Divisa/MG. Neste
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documento é informado que foram realocadas as famílias de Valdeci Vieira do Nascimento,

em 04 de junho de 2016, Adriana Conceição Pereira e Marina Conceição Pereira e de Lázaro

Batistado Nascimento, em 14 de julho de 2016.

No documento SMA 328/16, protocolado neste Instituto em 6 de dezembro de 2016, o

empreendedor informa que as tratativas para contratação da empresa de engenharia, indicada

pelos representantes dos moradores para o acompanhamento daelaboração de estudo técnico

individualizado por imóvel, foram finalizadas em 8de novembro de 2016. Informa ainda que

em reunião realizada em 24 de novembro de 2016, as partes se reuniram e alinharam o inicio

dos trabalhos de campo. Os trabalhos de campo foram iniciados no dia 25 de novembro de

2016.

Em 27 de janeiro de 2017, a UHE Itapebi protocola neste Instituto, o T relatório

trimestral de acompanhamento das habitações danificadas de Salto da Divisa/MG, onde

informa que os trabalhos de campo para elaboração dos laudos individuais das residências

foram finalizados e que os relatórios estão sendo confeccionados. Informa ainda que foram

realocadas mais 5 pessoas, que são Roque Alberto José Vieira, Maria de Lourdes Ribeiro

Souza, João Batistado Nascimento, Lucimar Rodrigues de Souzae GenorilaMaria de Jesus.

No dia 9 de fevereiro de 2017, a UHE Itapebi protocola documento SMA 020/2017

(protocolo 02001.002218/2017-71), apresentando a relação das casas não vistoriadas, que

totaliza um número de 17 casas, dentre os motivos que inviabilizou a vistoria aponta ausência

do proprietário, entrada não permitida, proprietário não localizado.
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SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Coordenador da COHID/IBAMA

Ref.: Ofício 02001.012229/2016-88 COHID/IBAMA.

Assunto: Justificativa para atraso na entrega dos laudos das casas

Prezado Senhor,

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°.

02.397.080/0001-96, com sede na Praia do Flamengo, 78 - 10° andar - Flamengo - Rio de

Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em atendimento a decisão deliberada em Ata da Reunião

realizada entre a Itapebi, Ronconi Advogados, ECSA Engenharia Print Comunicação e RCG

Construtora, em 24/11/2016, protocolada através da Carta SMA 328/16, solicitar dilação de prazo

para envio dos laudos técnicos periciais das casas vistoriadas, com base na carta anexa, da empresa

ECSA, que descreve os motivos do atraso no envio dos laudos.

Diante o exposto, solicitamos a prorrogação do prazo para que os laudos periciais das casas

vistoriadas sejam enviados até 03/04/2017.

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

em que renovamos nossos votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Francisco de

Gerente de Meio Ambiente

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

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
SMA/MG
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P£^^ ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL S/S
consultoria gerenciamento execução

Florianópolis, 07 de Fevereiro de 2017 CE-DS-004/2017

À

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Rodovia BR 101, s/n9, KM 669, Bairro Rio Jequitinhonha - Itapebi - BH

A/C: Sr. André Luiz Martinussi

Objeto: Laudos Técnicos Periciais das Edificações de Salto da Divisa - MG.

Assunto: Esclarecimentos sobre o atraso na entrega dos laudos individuais e proposta para
alteração da entrega dos laudos.

Prezado senhor,

Tendo em vista a realização do trabalho de campo realizado em dezembro de 2016 e prazo de
entrega firmado entrepartes, a presente carta visa o esclarecimento em relação ao atraso no envio
dos laudos técnicos.

De acordo com a Reunião realizada entre as empresas Itapebi, Ronconi Advogados, ECSA
Engenharia, Print Comunicações e RCG Construtora, em 24/11/2016, foi definido que a ECSA teria
60 dias após o início do trabalho de campo para enviar os Laudos Técnicos Periciais das casas
vistoriadas.

Ocorre que, devido a um conjunto de fatores, haverá um atraso na entrega dos laudos técnicos
periciais da UHE Itapebi. Portanto, fazem-se necessários os esclarecimentos apresentados a seguir:

Primeiramente, o período de elaboração dos laudos coincidiu com o recesso de fim de ano, já
homologado em acordo coletivo.

Além disso, as dificuldades encontradas pela equipe de campo, como as entradas não autorizadas
ou as ausências dos proprietários nos imóveis no momento da vistoria, acarretou na necessidade
de repetidas visitas para a realização dos levantamentos, ocasionando conseqüente atraso no
repasse das informações deforma completa à equipe técnica deelaboração dos laudos.

Ainda, a verificação das informações constantes no levantamento topográfico apresentado
demandou entendimentos em campo desta equipe técnica, o que acaba desacelerando, de certa
forma, a realização dos trabalhos.

Rua Jerónimo Coelho, 170 - Salas 401 a 405 - Edifício CEISA
CEP 88.010-030 - Florianópolis - SC

Fone/Fax (48) 3224-4710
e-mail: ecsa(õ>ccsa-sc.com.br

www.ecsa-sc.com.hr
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A necessidade de se esperar as três etapas do monitoramento, que se iniciou no final de

novembro/2016 e se encerrará na primeira quinzena de fevereiro de 2017, também colaborou para

essa demora, afinal são 247 casas monitoradas (monitoramento das trincas).

Cabe ressaltar que a manutenção da qualidade dos laudos técnicos elaborados é princípio
fundamental da empresa ECSA Engenharia Socioambiental.

Diante dos esclarecimentos expostos, solicitamos um prazo até 03/04/2017 para envio da

versão final dos laudos.

Encontramo-nos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Luiz Fernando Viotti Guimarães

Eng° Civil - CREA/SC 017047-1

Rua Jerônimo Coelho, 170 - Salas 401 a 405 - Edifício CEISA
CEP 88.010-030 - Florianópolis - SC

Fone/Fax (48) 3224-4710
e-mail: ecsa(a)ecsa-sc.com.br

www.ecsa-sc.com.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI

Coordenação de Energia Hidrelétrica

NOT. TEC. 02001.000208/2017-09 COHID/IBAMA

Brasília, 24 de fevereiro de 2017

Assunto: Subsídios para atendimento ao OFICIO/MPF/TOT/MG/PCB/NQ 1284/2016 -
Recomendação nQ 113/2016 - Licenciamento ambiental da UHE Itapebi (protocolo Ibama
ns 02001.021427/2016-32).

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

REFERENCIA: OF 02001.021427/2016-32/

Ementa: Recomendação 113/2016. MPF em Teófilo
Otoni/MG. Licenciamento ambiental da
UHE Itapebi.

1. Introdução

Esta Nota tem o objetivo de subsidiar manifestação da Diretoria de
Licenciamento Ambiental em face da Recomendação nQ 113/2016 da Procuradoria da
República em Teófilo Otoni, encaminhada ao Ibama pelas informações solicitadas pela
procuradoria da República em Teófilo Otoni, por meio do OFICIO/MPF/TOT/MG/PCB/N9
1284/2016.

A UHE Itapebi está localizada no rio Jequitinhonha e é de responsabilidade da
empresa Itapebi Geração de Energia (CNPJ 02.397.080/000196), neste documento tratada
apenas como Itapebi. Operando na cota HOm, seu reservatório atinge diretamente os
municípios Itapebi, Itagimirim e Itarantim, no estado da Bahia e Salto da Divisa, no estado
de Minas Gerais. A área de preservação permanente do reservatório, de acordo com o Art.
62 da Lei nQ 12.651/2012, é a área compreendida entre as cotas HOm e lllm (nível
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum). O empreendimento está
autorizado a operar pela Licença de Operação nQ 291/2001 (Ia Retificação, lã Renovação,
anexo 01), com validade até fevereiro de 2019.

A análise, aqui contida, considerará os documentos constantes no processo de
licenciamento da UHE Itapebi (processo administrativo nQ 02001.000333/1997-04),
podendo ser consultado na íntegra mediante acesso ao repositório institucional do Ibama
pelo endereço eletrônico:<
http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Itapebi/PROCESSO/>.

<Síü

2. Atendimento às solicitações contidas Recomendação nQ 113/2016 -
PRM/TOT/MG
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2.1 "Esclarecimentos quanto ao cumprimento das condicionantes 2.1 da LO nQ
291/2012"

As informações referentes ao status de execução de cada um dos programas
socioambientais, discriminados na condicionante 2.1 da Licença de Operação nQ 291/2012
(Ia renovação), teve avaliação mais recente por parte do Ibama por meio do Parecer n°.
02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA anexo 02), o qual podemos sintetizar abaixo:

Programa de Monitoramento do Ecossistema AquQtico

O escopo do programa de monitoramento do ecossistema aquático foi aprovado
pelo Parecer ne 02001.004432/2015-08 COHID/IBAMA (anexo 03), sendo que as
atividades estão sendo desenvolvidas pelo empreendedor mediante a Autorização para
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nõ 162/2012 - 5a Retificação (anexo
04).

Programa de Monitoramento da Fauna;

O Programa encontra-se suspenso até manifestação do Ibama quanto ao pedido,
realizado pela Itapebi (Relatório "BMAITAPMFRFOl" - Programa de Monitoramento
de Fauna, anexo 05), para encerramento das atividades encontra-se suspenso até
manifestação desta Autarquia quanto ao pedido para encerramento das atividades.

Programa de Recuperação das Áreas Degradadas;

A execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas depende da
aprovação do escopo do Programa apresentado ao Ibama (anexo 06), para sua
continuidade.

Programa de Monitoramento das Ilhas e das APPs;

Cabe ao empreendedor efetuar gestão das áreas que compõem a Concessão e
que se encontram sob sua responsabilidade, tanto para atendimento às diretrizes da
Agência Nacional de Energia Elétrica, sob o ponto de vista patrimonial, quanto para a
gestão ambiental, definidas no processo de licenciamento ambiental.

Os monitoramentos vem sendo realizados pela Itapebi, conforme se verifica pelos
relatórios referentes ao ano de 2014 (anexo 07) e 2015 (anexo 08). A recomendação
quanto a inclusão de rotina também nas áreas de PRAD e APPs foi incorporada.
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Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;

Conforme descrito no Parecer nQ. 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA, "(...)
relata-se que, apesar da fase inicial de desenvolvimento das espécies vegetais implantadas
(vegetação fixadora e plantas nativas), tem-se um competente controle dos processos
erosivos". A equipe recomenda também a substituição gradual da gramínea Brachiaria
decumbens, utilizada para fixação do solo, por alguma outra espécie nativa da região.

A Itapebi protocolou o Diagnóstico referente ao Programa, e aguarda
manifestação do Ibama para sua continuidade.

Programa de Monitoramento HidrossedimentolDgico;

O Parecer nQ. 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA efetuou uma análise das
informações apresentadas até aquele momento, recomendou a continuidade da execução
dos levantamentos e da entrega dos relatórios ao Ibama.

Os relatórios protocolados posteriormente à renovação da LO 291/2012 são os
descritos abaixo:

- Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico - Relatório anual de
acompanhamento do atendimento das condicionantes ambientais da Ia Renovação
da Licença de Operação nQ 291/2012 e andamento dos programas ambientais -
Ano de 2014 (anexo 09);

- Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico - Relatório anual de
acompanhamento do atendimento das condicionantes ambientais da Ia Renovação
da Licença de Operação nQ 291/2012 e andamento dos programas ambientais -
Ano de 2014 (anexo 10).

Programa de Monitoramento SismolQgico;

As estações sismológicas foram instaladas pela empresa em dezembro de 2014,
sendo encaminhado o primeiro relatório (anexo 11) junto com o relatório anual de
atendimento às condicionantes referente ao ano de 2015, com dados coletados no período
de dezembro de 2014 a dezembro de 2015. Entende-se, portanto, que o programa está em
execução.

Programa de Monitoramento HidrogeolQgico;

O programa continua em desenvolvimento, em virtude da avaliação que esta
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sendo feita na área urbana de Salto da Divisa/MG, buscando-se estabelecerpossível nexo
de causalidade entre o enchimento do reservatório e a elevação do lençol freático e os
problemas com a estrutura de moradias localizadas nas proximidades do reservatório.

Maiores informações sobre esta avaliação consta no item "Histórico e Ações
desenvolvidas no âmbito do Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de
Salto da Divisa/MG" deste documento.

Programa de Educação Ambiental; £

De acordo com os relatórios apresentados pelo empreendedor, em atendimento
ao solicitado nos pareceres deste Instituto, o Programa de Educação Ambiental foi
elaborado com base nos resultados do diagnóstico socioambiental participativo. Para
tanto, foram realizadas entrevistas individuais ou de pequenos grupos de pessoas, bem
como aplicação de um questionário, junto aos gestores públicos, representantes das
associações e proprietários das fazendas do entorno do reservatório da UHE Itapebi dos
municípios de Salto da Divisa (MG), Itapebi (BA), Itagimirim (BA) e Itarantim (BA) e
também pelo levantamento de dados secundários.

O Programa foi elaborado com as seguintes linhas de ação: Fortalecimento da
Participação e controle social com vistas à gestão de conflitos; Interface do Programa de
Educação Ambiental com os demais programas desenvolvidos pelo empreendedor ou pela
iniciativa privadas ONGs ou poder público; Percepção, gestão e convivência com
alterações ambientais introduzidas pela formação do reservatório e pelo nove
ordenamento territorial do entorno. —

As atividades previstas são: Palestra de Sensibilização; Mesa Redonda sobre
Licenciamento e Construção de Políticas Públicas; Curso Controle Social e Cidadania;
Levantamento, Identificação de Instituições e estabelecimento de parcerias; Curso de
Multiplicador em Educação Socioambiental com Fortalecimento de Projetos locais;
Workshop para apresentação dos Projetos Socioambientais; Curso de Legislação
Ambiental para o desenvolvimento de Políticas Públicas; Oficinas Práticas e Vídeo-Debate.

Pelas informações repassadas pelo empreendedor foram realizados 4 cursos de
Controle Social e Cidadania, que contou com a participação de 81 pessoas; 4 seminários
sobre práticas de gerenciamento ambiental, que contou com a participação de 116
pessoas. Além disso, foram estabelecidas parcerias com 4 prefeituras; 24 secretarias
municipais; 17 associações para o desenvolvimento das ações educativas deste programa.

No entanto, conforme informado pelo empreendedor as atividades do programa
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foram paralisadas, em 03 de agosto de 2015, quando um grupo de habitantes de Salto da
Divisa/MG decidiu se opor à continuação dos serviços que estavam sendo executados na
região, demandando por maiores esclarecimentos à comunidade sobre os trabalhos
realizados. O empreendedor informa que a empresa procurou atender a demanda dos
habitantes, ampliando os canais de comunicação, mas sem sucesso. A partir disso, várias
ações vem desenvolvidas, no intuito de resolução do problema, dentre as quais foi
contratada uma empresa de comunicação para análise do conflito, mediação com a
comunidade e proposição de Projeto de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável -
DLIS.

Programa de Comunicação Social;

Conforme apresentado pelo empreendedor foram realizadas campanhas de
divulgação nos meios de comunicação, com foco nas atividades desenvolvidas para a
população residente no entorno do empreendimento, onde foram feitas 1.841 inserções de
spot de rádio sobre o empreendimento e implantado o 0800 da Ouvidoria. Além disso,
foram produzidos 3.000 folders impressos e distribuídos (2 edições Boletim Informativo
UHE Itapebi) totalizando 6.000 unidades e 200 encartes sobre resíduos sólidos e recursos
hídricos.

Programa de Apoio Institucional ao Saneamento BQsico de Salto da
Divisa/MG;

O histórico do tratamento, no âmbito do processo de licenciamento ambiental,
para a questão do saneamento básico na sede urbana de Salto da Divisa/MG pode ser
consultado no Parecer 02001.003054/2016-18 COHID/IBAMA (p. 80 a 86, anexo 12)

Cabe ressaltar que a motivação para o Ibama tratar do assunto no âmbito da
renovação da LO nQ 192/2002 (Ia Renovação) é a inoperância das estruturas de captação
e tratamento de esgoto, que foram construídas pela empresa e entregues ao município, o
que gera o lançamento de esgotos no reservatório.

Conforme reunião realizada na sede do Ibama em 24/08/2016 (Memória de
Reunião anexo 13), ficou pactuado que a Itapebi iria apresentar à municipalidade de Salto
da Divisa o projeto executivo de saneamento; cabendo ao Ibama se pronunciar somente
após as partes (Itapebi e Prefeitura Municipal) chegarem a um acordo sobre as devidas
responsabilidades.

Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da
Divisa/MG.
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A análise do status de execução das atividades do Programa de Monitoramento
das Habitações Danificadas de Salto Da Divisa, assim como o status do cumprimento da
condicionante 2.5 da LO 192/2002 (Ia Renovação) estão descritas como anexo a este
documento.

2.2 "Atendimento à condicionante 2.5: Todos os relatQrios de acompanhamento
solicitados devem ser enviados anualmente, em meio digital e impresso, contendo
a consolidação das ações executadas no período, incluindo a analise dos
resultados alcançados, acompanhados do material grQfico e visual necessQrio i£
sua correta avaliação, obedecendo às diretrizes do Parecer N8
02001.000044/2013-88.

O Ibama recebeu, após a renovação da LO nQ 291/2012 (Ia Renovação), os
seguintes relatórios: Relatório anual de acompanhamento do atendimento das
condicionantes da Ia renovação da Licença de Operação nQ 291/2002 e andamento dos
programas ambientais - ano 2014 (anexo 14) e Relatório anual de acompanhamento do
atendimento das condicionantes da Ia renovação da Licença de Operação ne 291/2002 e
andamento dos programas ambientais - ano de 2015 (anexo 15).

O relatório referente às atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016 está
previsto para ser protocolado no mês de maio de 2017, sendo colocado no repositório
institucional do Ibama para consulta aos interessados.

O Ibama recebeu, após a renovação da LO nQ 291/2012 (Ia Renovação), o? ,
seguintes relatórios: Relatório anual de acompanhamento do atendimento das"^
condicionantes da Ia renovação da Licença de Operação nQ 291/2002 e andamento dos
programas ambientais - ano 2014 (anexo 14) e Relatório anual de acompanhamento do
atendimento das condicionantes da Ia renovação da Licença de Operação nõ 291/2002 e
andamento dos programas ambientais - ano de 2015 (anexo 15).

Orelatório referente às atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016 está
previsto para ser protocolado no mês de maio de 2017, sendo colocado no repositório
institucional do Ibama para consulta aos interessados.

2.3 "Atendimento à condicionante 2.6: Dar continuidade às atividades de
fiscalização sQcio-patrimonial, com inclusão do monitoramento dos taludes
marginais, ilhas, monitoramento das Qreas em recuperação e eventuais atividades
de manutenção previstas no PRAD e monitoramento das Áreas de Preservação
Permanente - APP às margens do reservatQrio de modo a prevenir e inibir
ocupações irregulares e favorecer a regeneração das Qreas.
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Conforme descrito no Parecer nQ 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA, o
relatório referente ao ano de 2014 só contemplava as ilhas, sendo recomendado pela
equipe que nos próximos relatórios, fosse apresentado as informações referentes a
fiscalização também nas áreas de taludes marginais, áreas alvo do PRAD e das APPs.

No relatório referente às atividades do ano de 2015, o empreendedor apresentou
relato de vistorias de fiscalização sócio-patrimonial. Informações mais detalhadas estão
descritas na análise do Programa de Monitoramento das Ilhas e das APPs, referente à
condicionante 2.1 da LO 291/2012 (Ia Renovação).

2.4 "Atendimento à condicionante 2.7: Apresentar, até 06 de março de 2013,
mapa contendo a configuração atual do reservatQrio e a delimitação em metros
da faixa de APP entre o nível mQximo normal de operação e a cota mQxima
maximorum. Discriminar qual a Qrea da APP foi adquirida e qual ainda falta
adquirir. Especificamente no Município de Salto da Divisa, apresentar mapa, em
escala compatível, com faixa de APP, onde toda a infraestrutura existente nessa
Qrea seja identificada. Apresentar em mais de uma carta, caso necessQrio. Se
houver residências, identificQ-las individualmente. Identificar eventuais
remanescentes de propriedades que se tornariam inviQveis apQs a aquisição da
APP.

A concessão da UHE Itapebi pela União se deu por intermédio do Contrato de
Concessão No 37/99, datado de 28 de maio de 1999. Pelas modificações advindas da Lei
nQ 12.651/2012, a UHE Itapebi tem sua APP regida pelo Art. 62, ou seja, trata-se da área
localizada entre as cotas máxima de operação (cota HOm) e máxima maximorum (cota
lllm). No ordenamento jurídico, não há norma que obrigue o empreendedor a efetuar a
aquisição da APP, havendo, portanto, APP em propriedades de terceiros no entorno do
reservatório.

As informações sobre o área de APP da UHE Itapebi (segundo art. 62 da Lei
12.651/2012), área adquirida/não adquirida, foi apresentado ao Ibama, conforme figura
abaixo:
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QUADRO DE ÁREAS
Descrição Área (ha)

APP Adquirida 11,6640

APP Não Adquirida 337,9660

Área entre a cota Máxima Normal(110) e a Maximonjm (111) 349.6300

Áreas Adquiridas 301,77*0

Ilhas Adquiridas 59,0606

Por fim, os mapas foram apresentados ao Ibama estão em anexo a esta Nota,
conforme especificado abaixo:

- Mapa Cota lllm (escala 1:10.000)- Reservatório (anexo 16);
- Mapa Cota lllm - Sede Urbana de Salto da Divisa (anexo 17).

2.5 "Atendimento à condicionante 2.8: Apresentar, até 06 de março de 2013,
relatQrio com os proprietQrios que aderiram e os que não aderiram ao Programa
de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da Divisa/MG. Nenhuma

avaliação de riscos deve ser realizada sem o consentimento prévio e esclarecido
dos proprietQrios quanto aos objetivos do Programa, antes da sua aplicação.

A análise do status de execução das atividades do Programa de Monitoramento
das Habitações Danificadas de Salto Da Divisa, assim como o status do cumprimento dcj
condicionante 2.5 da LO 192/2002 (Ia Renovação) estão descritas como anexo a este
documento.

2.6 Atendimento à condicionante 2.9: Apresentar, até 06 de março de 2013, a
forma de cessão de uso da Qrea da ilha 7 à APSD (Associação de Pescadores de
Salto da Divisa) para o desenvolvimento de piscicultura em tanques-rede, acima
da cota lllm, condicionada à realização do licenciamento ambiental da
atividade pelo Qrgão competente.

Conforme análise do Parecer nQ 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA, o
documento de cessão de uso da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa foi
apresentado ao Ibama pela correspondência Ofício 67/13, de 31 de maio de 2013, ficando
pendente a entrega da Licença Ambiental para funcionamento da atividade.

Em vistoria realizada no mês de abril de 2015, verificou-se que as estruturas do
projeto de piscicultura estavam desativadas (Nota Técnica nQ 02001.001060/2015-50
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COHID/IBAMA, anexo 18), sendo que até este momento, não há registros de interesse por
parte da Associação de continuidade das atividades.

3 Avaliação Técnica de Suspensão da LO n" 291/2012 e paralisação de eventuais
obras

Por fim, cabe alertar quanto aos riscos e prejuízos ambientais, caso seja suspensa
a Licença de Operação nõ 291/2002 (Ia Renovação). Tendo em vista que a continuidade da
execução dos programas integrantes do PBA é condicionante da LO, a suspensão
acarretará a paralisação dos 12 programas socioambientais previstos na condicionante
2.1, que estão em andamento, além da suspensão das 7 condicionantes gerais e 9
condicionantes específicas, prejudicando de forma significativa a gestão ambiental da
UHE Itapebi.

Das condicionantes específicas, destaca-se que atividades relacionadas a diversas
temáticas seriam prejudicadas, tais como atividades voltadas ao monitoramento da
qualidade da água; monitoramento hidrossedimentológico, monitoramento da fauna e
ictiofauna, além das ações relacionadas com os levantamentos que estão sendo feitos,
dentro do âmbito administrativo do processo de licenciamento, de avaliação
individualizada das moradias que estão localizadas dentro da faixa dos lOOm da borda do
reservatório e do Córrego Lava-Pés.

Além das graves conseqüências da suspensão da Licença de Operação n.Q
291/2011 (Ia Renovação)com a interrupção das condicionantes ambientais e dos Planos,
Programas e Projetos do PBA, há, também, enorme risco ambiental, caso haja o
entendimento de que a suspensão da Licença de Operação resulte também no
deplecionamento do reservatório da UHE Itapebi.

Este risco deriva do fato da imprevisibilidade técnica do deplecionamento
completo do reservatório, por não haver prognósticos ambientais deste cenário, levando a
situações não modeladas e para as quais não há medidas de controle, monitoramento,
mitigação e/ou compensação sequer planejadas. Tecnicamente, é um cenário envolto em
incertezas e insegurança, o qual deve ser afastado, sem que haja base técnica
consubstanciada.

4 Conclusões e Recomendações

Conforme todas as informações descritas ao longo deste documento e em seus
anexos, foi possível expor o status de cada uma das condicionantes e programas
socioambientais que foram estabelecidas pelo Ibama na Licença de Operação nô 291/2012
(Ia Renovação - Ia Retificação), atendendo ao pedido feito pela Procuradoria da República
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em Teófilo Otoni.

Conforme as informações aqui registradas, verifica-se não haver elementos que
justifiquem a suspensão da LO nQ 291/2012, na medida em que as condicionantes e
programas socioambientais estabelecidas no processo de licenciamento estão tendo
prosseguimento.

Importante destacar também que a suspensão da Licença de Operação do
empreendimento significa a paralisação de todas as atividades que são desenvolvidas pele \
empresa em atendimento às condicionantes do Ibama, bem como significa a necessidade
de deplecionamento do reservatório até a cota natural do rio Jequitinhonha, não havendo
os devidos prognósticos que permitam sua operacionalização dentro de parâmetros de
controle ambiental satisfatórios.

Sendo estas as informações, recomenda-se dar conhecimento deste documento à
Procuradoria da República em Teófilo Otoni, em resposta ao
OFÍCIO/MPF/TOT/MG/PCB/N0 1284/2016, registrando a disponibilidade desta equipe
técnica em prestar quaisqueroutros esclarecimentos que o Ministério Público julgar como
pertinentes.

Josç/Alex Portes
Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Silvia Bezerra de Góes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

De acordo. Encannríhe-se para as providências necessárias.

FRJPERICO QÜEIR&GA DO
Coordenador da\£0fiID)(IBAr
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Histórico e Ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Monitoramento das
Habitações Danificadas de Salto da Divisa/MG

1. Histórico processual

No processo de licenciamento consta que, em novembro de 2004, uma comissão do

município de Salto da Divisa comunica à Itapebi alterações nas residências, constituídas de

trincas e rachaduras e solicita providências para resolução da questão (documento constante

no Volume VIII, fl. 1502). Neste documento, cita-se que o geólogo Dr. Cristóvão forneceu o

laudo. Na fl. 1512 consta a lista com 94 nomes dos proprietários e os respectivos endereços

das casas danificadas.

No laudo emitido pelo geólogo Dr. Cristóvão (Volume X, fls 1723 a 1729) é

apresentado que

o estudo é de caráter informativo e pretende obter informações o mais aproximado
possível sobre as condições em que atualmente se encontra e vive a comunidade
em pauta. O levantamento dos dados foram feitos a partir das informações "in
loco" obtidas diretamente dos moradores daquele município, além de algumas
fotografias de residências que sofreram os danos, onde apresentam várias
rachaduras e deformações em suas alvenarias.

Conforme consta no relatório de vistoria realizada, no período de 19 a 22 de julho de

2005 (Volume VIII, fl. 1526a 1538),a equipe do Ibama visitou diversas residências e coletou

informações de moradores afetados. Relata-se que uma das alegações mais repetidas pelos

moradores foi a de que as avarias nas casas surgiu em meados do ano de 2002, em

decorrência das obras da UHE Itapebi, por tremores de terra ocorridos na região. Assim, a

equipe técnica sugeriu que para o devido pronunciamento do Ibama, o empreendedor contrate

um grupo de inquestionável reputação, com vistas a apontar a verdadeira origem dessas

avarias nas residências do referido município. Destacando que, o Parecer a ser emitido seja

sucinto e conclusivo, não deixando dúvidas quanto à origem de tais problemas.

Diante disso, por meio do Ofício n° 495/2005 CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 22 de

agosto de 2005 (Volume VIII, fl 1503), dentre outros assuntos, este Instituto trata da

demanda das avarias de diversas residências em Salto da Divisa/MG, solicitando do

empreendedor que contrate um grupo de inquestionável reputação com vistas a apontar a

verdadeira origem dessas avarias nas residências do referido município. No Ofício n°
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523/2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 13 de setembro de 2005, o Ibama reiterou oOfício n°
495/2005 CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 22 de agosto de 2005.

Em resposta ao Ofício n° 523/2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 13 de setembro de

2005, a Itapebi encaminhou Ofício ITPIBA051/05, onde relata que amaioria dos imóveis da

cidade de Salto da Divisa é de construção simples, sem observância dos preceitos da boa
prática de engenharia, eque as deficiências construtivas podem provocar oaparecimento de
trincas e rachaduras. Relatam ainda que, conforme informações prestadas pelo sr. Ermazino
Maurício dos Santos - morador de uma das residências com fissuras - a mais de oito anos

existiam trincas em sua casa, oque indica que tal fenômeno já era presente na cidade. Apesar
disso, conforme destaca a UHE Itapebi, considerando o aspecto social e a provável
contribuição do tráfego de veículos pesados em algumas ruas da cidade e das detonações
realizadas para a construção da Lagoa de estabilização para o agravamento do quadro, a
empresa reaíizQji a recuperação d£ l&Z £âsas na cidade, íalQ ocorrido anteriormente a

2004.

No referido Ofício, a UHE Itapebi relata que o parecer do geólogo Christóvam,
encaminhado pela comunidade, em 2004, não apresentou dados técnicos conclusivos sobre as

causas das fissuras. Portanto, decidiu contratar um especialista da Universidade Federal da

Bahia(UFBA)para emissãode laudotécnico.

O resultado do estudo realizado pelo especialista da UFBA apontou que, os imóveis
situados a 600_m da lagoa úè estabilização podem ter sofrido influências dasdetonações

realizadas durante sua construção, eqaeo trânsito de. mcjüas pesados, principalmente
na bakro Barro Prejo, também pode ter contribuído para o agravamento da aitaacjfl
de fragilidade construtiva das edificações já existente na cidade

Diante disso, a Itapebi informou no Ofício que independentemente da comprovação
científica da influência da UHE Itapebi sobre os imóveis com rachaduras, a empresa estava
realizando inspeções nos imóveis reclamados e recuperando aqueles que possam apresentar
alguma relação com o empreendimento - situados em ruas que sofreram com o tráfego
intenso de veículos durante as obras realizadas na cidade eque estejam localizadas num raio
de 600 mda lagoa de estabilização. Oempreendedor relatou ainda que, para aprofundar o
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estudo, contratou a Universidade de Brasília - área de geotecnia, geologia e sismologia para

prosseguir na avaliação do problema.

Por meio do documento ITPIBA 009/06, de 03 de fevereiro de 2006 (Volume IX, fl

1708) a Itapebi encaminhou o "Relatório de análise geológica geotécnica da cidade de Salto

da Divisa/MG)", elaborado pelo Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da

Universidade de Brasília. Como conclusões, o relatório destaca:

Do exposto pode-se inferir que os recalques ocorridos em várias residências em
Salto da Divisa podem ter até 3 causas, todas elas relacionadas ao aumento de
umidade: i) acomodação de blocos rochosos: jjj colapso estrutural na camada
superficial d£ solo: g ÜJJ deslizamento da camada superficial n2£ lâiudfis.. A
acomodação dos blocos rochosos deve-se à redução do atrito noscontatos devido
ao aumento da umidade provocado pela ascensão capilar da água nos
preenchimentos das fraturas. Neste caso, o enchimento do reservatório pode ter
influenciado o nível de ascensão capilar. É de se esperar que estes recalques
estejam estabilizados.
O colapso estrutural da camada de solo deve-se também ao aumento de sua
umidade provocado, primordialmente, pela infiltração superficial das águas de
chuva. Podeocorrerque, em novos processos de secageme umedecimento, pontos
localizados voltem a apresentar colapso, no entanto é de se esperar que grande
partedeste recalques também já tenhaocorrido.
Finalmente, este mesmo aumento de umidade devido à infiltração superficial das
águas de chuva, provoca a terceira causa, que é hoje o motivo de maior
preocupação: a redução da resistência ao cisalhamento da camada de solo nos
taludes, podendo levar a um lento deslizamento no material inconsolidado das
encostas. Neste caso o enchimento do reservatório não tem mais influência direta

nos novos recalques. É possível que, com o enchimento doreservatório daUHE, o
aumento da área coberta por água tenha aumentado o índice pluviométrico na
região e, portanto, o volume de infiltração superficial e o valorda umidade. Só
comparações diretas desses números, antes e depois do enchimento, poderiam
responder a esta questão. Devido ao pequeno período que se dispôs de
acompanhamento do problema, não se pode garantir quando ocorrerá a
estabilização.

Diante do exposto, no Parecer Técnico n° 028/2006

COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, de 25 de julho de 2006 (Volume X, fls. 1783 a 1811), a

equipe técnica considerou que os dados e informações disponíveis até então, não permitiam

inferir uma conclusão precisa sobre a causa do problema, possibilitando apenas o

levantamento de hipóteses que levaram às trincas e rachaduras.

Portanto, em função da complexidade do assunto, recomendou-se que, independente

de qualquer decisão quanto à implantação de ações ou acolhimento de sugestões apresentadas
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pelos estudos elaborados para oproblema, que aItapebi encaminhasse ao Ibama, no prazo de
sessenta dias, uma análise dos trabalhos até então elaborados com conclusões, afirmações e
sugestões, as mais consistentes possíveis, de forma adar direcionamento final na questão.

Recomendou-se ainda

que a análise apresente as necessidades e os porquês, caso necessário, de ações a
serem adotadas e se com tais medidas se chegará a uma conclusão consistente
tecnicamente de forma a não se deixar dúvidas quanto à origem do problema,
evitando-se também o prolongamento de uma solução definitiva. Esta análise
deverá serfeita porprofissional daárea legalmente habilitado.

Em atendimento a demanda apresentada no Parecer n° 028/2006, a Itapebi
encaminhou por meio do documento ITPIBA032/06, de 13 de novembro de 2006, o Parecer

elaborado pela Universidade de Brasília (Volume X, fls. 1891 a 1895). Neste parecer tem-se
que:

Das três causas citadas no relatório dos professores da UnB, as duas primeiras
apresentam-se hoje como de pequena ou nenhuma relevância para o problema das
trincas surgidas nas edificações uma vez que as análises apontam que as
deformações geradas por elas já cessaram. A terceira causa, "a redução da
resistência ao cisalhamento da camada de solo nos taludes podendo levar a um
lento deslizamento no material inconsolidado das encostas", apresenta-se como a
mais preocupante uma vez que não encontramos indícios de estabilização daqueles
deslizamentos.

No parecer informa-se que, a Itapebi fez um novo contrato com a UnB, que prevê o
monitoramento das trincas em várias edificações na cidade, dos deslocamento de marcos

superficiais das encostas eda variação da umidade da camada superficial ao longo de um ano,
tudo isto acompanhado das leituras de pluviômetro a ser instalado e que registrará de forma
contínua, a pluviosidade da região. Assim, no parecer consta que "com os dados da
instrumentação ora proposta deverá se chegar à definição segura das causas dos

trincamentos e, adicionalmente, se oenchimento do reservatório ainda influe no problema".

No referido parecer, destaca-se ainda, que o lento desenvolvimento das trincas nas

edificações permite medidas preventivas, que, se efetivadas, afastarão eventuais riscos à

integridade dos moradores e freqüentadores dos prédios em questão.

No relatório de vistoria, realizada no período de 29 de agosto a 2 de setembro de
2011, sugeriu-se que fosse feito
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levantamento de todas as casas danificadas nos bairros que beiram o reservatório.

Este levantamento deve ser apresentado com listagem nominal, descrição do
estado do imóvel, número de vezes que a Itapebi procedeu reparos naquela
residência, hipóteses para a ocorrência daqueles danos. Estas propriedades devem
ser identificadas em mapa.

Para atender a demanda do relatório de vistoria, a Itapebi encaminhou o documento

SRMA 054/12, datado de 16 de fevereiro de 2012 (Volume XIV, fl. 2556) informando que

foi realizada vistoria individual nas residências pela empresa contratada, com a participação

de representantes do Grupo de Apoio aos Direitos Humanos - GADDH, entre os dias 15 e 18

de dezembro de 2011. Do universo de 150 casas, 114 casas foram vistoriadas e 6

encontravam-se fechadas ou não foram localizadas. Ademais, encaminhou os Laudos

Técnicos com avaliação das estruturas das residências danificadas de Salto da Divisa,com o

mapa de localização e informou que para complementação da análise encaminhada estavam

em processo final de contratação da Universidade de Brasília, paraelaboração de Relatório

Consolidado do Monitoramento Sismológico e do Relatório com dados geológicos e

piezométricos existentese a seremcoletadosna cidadede Saltoda Divisa-MG.

O Parecer n° 59/2012/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA (Volume XIV, fls 2563 a

2565) que analisou as informações apresentadas pela UHE Itapebi relativas aos "Laudos de

avaliação técnica de imóveis" sugeriu que fosse solicitado ao empreendedor a apresentação

no prazo de 30 dias de mapa (com identificação de responsabilidade técnica) e laudos

contendo retificações e complementações, dentre as quais: fazer, no mínimo, mais duas

tentativas para localizar e realizar os laudos das seis casas que estavam fechadas.

Em reunião realizada entre o empreendedor e este Instituto, ocorrida em 31 de

outubro de 2012, foi solicitada a elaboração de um plano de monitoramento das habitações

danificadas em Salto da Divisa/MG até que os estudos conclusivos sobre a apuração de

causalidade fossem finalizados.

Por meio do documento SRMA 443/12, de 04 de dezembro de 2012 (Volume XV, fl.

2817), a Itapebi encaminhou o Plano de monitoramento das habitações danificadas em Salto

da Divisa/MG. O Plano objetivava promover a identificação e o monitoramento das

residências, que possuíam aspectos de risco devido a existência de avarias, e fornecer

subsídios para a avaliação do grau de risco e para tomada de decisão.
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No Parecer n° 02001.000044/2013-88 (Volume XV, fls. 2833 a 2839), que analisou
vários documentos encaminhados pela UHE Itapebi, dentre as quais o documento SRMA
443/12, sugeriu-se que fosse elaborado um termo de anuência prévia, onde os proprietários
elencados no Anexo I, entendessem a proposta do Plano e verificassem o interesse na

participação e que antes da aplicação do Plano, até 06 de março de 2013, deveria ser enviado

relatório ao Ibama com os proprietários que aderiram e os que não aderiram. Também

sugeriu-se que fosse condicionada na Renovação da Licença de Operação, a entrega dos
relatórios de monitoramento sismológico ede hidrogeologia até 06 de março de 2013, que
deveria ser acompanhado de análise de probabilidade de os sismos ocorridos ou fatores

associados às mudanças hidrogeológicas, devido ao enchimento e/ou operação do
reservatório pudessem ter causado avarias às casas danificadas.

O documento GCMA 13/13, de 05 de março de 2013 (Volume XVI, fl. 2964), em
atendimento ao Parecer Técnico n° 02001.000044/201388, encaminhou os Relatórios de

Monitoramento Sismológico a UHE Itapebi, referente ao período de 2008 a 2011 e ao

primeiro semestre de 2012. No documento, a Itapebi ressaltou que o resultado do

monitoramento, até aquele momento, havia demonstrado que o problema das casas

danificadas da cidade de Salto da Divisa, não tinha nenhuma relação com a sismicidade da

região ou porsismos desencadeados pelo reservatório.

No Parecer n°. 005984/2013 COHID/IBAMA (Volume XVI, fl 3010 a 3011), que
analisou os documentos GCMA 013/13 e GCMA 51/13, referentes ao Monitoramento

Sismológico da UHE Itapebi, tem-se que a equipe responsável pelo monitoramento

sismológico na região do reservatório da UHE Itapebi, chegou aconclusão de que as trincas e
rachaduras observadas nas residências de Salto da Divisa, não têm nenhuma relação causai

com os sismos induzidos pelo reservatório. Contudo, foi recomendado, corroborando com o

Parecer Ibama n.° 02001.000044/201388, que o monitoramento sísmico do lago fosse
retomado por meio da reativação das estações ITPB (ITP1), localizada próxima ao eixo da

barragem da Fazenda Putumuju, e ITP5, localizada próximo da cidade de Salto da

Divisa/MG, considerando o fato de o reservatório de Itapebi já ter apresentado sismos
induzidos e considerando ainda as suas dimensões físicas.

IBAMA pag_ 6/23
05/01/2016



>F
nTU™! Oc

MM A

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

4o<#>

Coordenação deEnergia Hidrelétrica \F\!JB
Anexo da Nota Técnica n° 02001.000208/2017-09

Na correspondência GCMA 51/13, o empreendedor informou que encontrava-se em

processo de contratação de empresa, para reativar as duas estações sismológicas para

continuidade do monitoramento e que seriam emitidos relatórios anuais ao Ibama, nos termos

do Parecer Ibama n.° 02001.000044/201388.

No documento GCMA 17/13, de 05 de março de 2013 (Volume XVI, fl 2905) a

Itapebi informou que realizou reunião, em 01/03/2013, com os proprietários das casas

danificadas de Salto da Divisa, com o intuito de apresentar o escopo e a metodologia do

Programa e ao final, colher as assinaturas dos proprietários, concordando ou não, com o

desenvolvimento do Programa. No entanto, informou que nenhum dos proprietários quis

assinar o documento.

No Parecer 004613/2013 (Volume XVI, fl 2968), que analisou o documento GCMA

17/13, encaminhado pelo Of. 02001.007471/2013-97 DILIC/IBAMA, de 15 de maio de 2013,

sugeriu-se que: seja solicitado ao empreendedor encaminhar, em 30 dias, correspondência

registrada com A.R, a todos os proprietários de casas danificadas, concedendo um prazo de

30 dias para entrar em contato com a empresa. Além disso, recomendou-se que deveria ser

fornecido mais de um canal de comunicação para contato: email, telefone e endereço. Na

correspondência deveria conter: o programa, a carta de anuência ao programa e uma carta

explicando o porquê do envio da correspondência com o prazo para a devolução da carta de

anuência com a concordância ou não ao programa. A empresadeve possibilitar que a carta de

anuência ao programa seja recolhida na residência do atingido, desde que a localidade da

residência seja no município de Salto da Divisa. Sugeriu-se ainda, que o empreendedor

encaminhasse, em 90 dias, um relatório com cópia de todas as correspondências enviadas,

assim como a concordância ou discordância dos atingidos.

2. Apresentação de Laudo Geotécnico e constatação de nexo de causalidade com os
danos causados em moradias em Salto da Divisa.

No documento GCMA 155/13, data de 23 de outubro de 2013 (Volume XVI, fls 3027

a 3029), o empreendedor encaminhou o Relatório de monitoramento hidrogeológico,

elaborado pela Universidade de Brasília. No documento, o empreendedor expôs que o Laudo

procurou identificar as possíveis causas relacionadas ao surgimento dos problemas estruturais
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nas edificações situadas em Salto da Divisa, tendo sugerido como possíveis fatores
responsáveis: i) construção ÚQ Córrego Lâlâ Pési ii) elevação do niM dfl lençol freático:
iü) construção em ideais inadequados - ocupação ds áreas som característica.
geotécnicas inapronriadas para fins urbanos: ivl qualidade das construções.

Oempreendedor ressaltou que, o Laudo concluiu que grande parte das patogenias
observadas não possui correlação com a formação do lago e ocorreriam mesmo sem sua
formação, e que no estudo havia recomendação para que fosse realizado levantamento das
causas de forma adeterminar aquelas que estão estabilizadas eaquelas que ainda estavam em
desenvolvimento.

No Anexo II do referido documento, oempreendedor encaminhou 81 (oitenta euma)
das correspondências enviadas aos moradores, com seus respectivos ARs, e informa que o
restante das correspondências, tão logo tivessem sido recebidas pela Itapebi, seriam
encaminhadas ao Ibama. Ainda no mesmo documento a Itapebi informou que realizaria
vistoria em todas as casas em que obtivesse autorização dos proprietários e que iria fazer
monitoramento dos imóveis considerados em risco. Além disso, nos imóveis identificados

com risco iminente de segurança dos moradores ofereceria aos proprietários arecolocaçao da
família até que sobrevenha sentença no processo judicial, que tramita na Comarca de

Jacinto/MG, destacando que a relocação não significava qualquer reconhecimento de
responsabilidade.

No Parecer n° 007444/2013 COHID/IBAMA, que analisou o documento GCMA

155/13, protocolado em 23 de outubro de 2013, encaminhado ao empreendedor por meio do
Ofício n° 02001.014871/2013-59 CGENE/IBAMA, de 04 de dezembro de 2013, tem-se que:
Considerando as informações constantes do documento "Laudo Técnico - análise das causas

do desenvolvimento de patogenias geotécnicas na cidade de Salto da Divisa, MG", fica
evidente que há elementos que podem caracterizar onexo de causalidade entre oreservatório,
as obras de canalização do córrego Lava Pés e os problemas identificados com a

infraestrutura das moradias. Assim, existe uma correlação entre a implantação do
empreendimento e os problemas de patogenias geotécnicas observadas na área urbana de

Salto da Divisa, já que as mesmas não são tão observadas em cidades próximas que exibem
as mesmas feições naturais (geologia, solos, relevo, etc). Diante disso, no Parecer sugeriu-se
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que o Ibama oficiasse o empreendedor para que cumprisse com as seguintes ações, no prazo

máximo de 180 dias, com envio de relatório: Identificação das moradias que foram afetadas

pelo levantamento do lençol freático (na faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela

canalização do córrego LavaPés.

Recomendou-se ainda, que essas famílias deveriam ser realocadas imediatamente.

Para este processo devem ser oferecidas as modalidades:

1) relocação por carta de crédito. Em caso de não haver oferta suficiente de

imóveis na região, a Neoenergia deverá adquirir terreno e construir residência

semelhante ou melhor que a anterior em consonância com as normas técnicas

exigíveis e;

2) indenização, no caso da família residente ser a proprietária do imóvel. A

escolha entre estas modalidades deve ser do proprietário. Os proprietários de

casas, situadas nesta faixa territorial, que não sejam residentes devem ser

indenizados. Nem as indenizações nem a carta de crédito poderão ser avaliadas

considerando a depreciação do imóvel, visto que os danos foram causados pela

atuação da empresa.

Em resposta ao Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA, de 04 de dezembro

de 2013, a UHE Itapebi encaminhou o documento ITP14-006-FPS e anexos, datado de 20 de

março de 2014 (Volume XVII, fl 3084 a 3114). No que se refere a identificação das

moradias que foram afetadas pelo levantamento do lençol freático (na faixa até lOOm do

reservatório) e/ou pela canalização do córrego Lava Pés , o empreendedor considerou que

o relatório da UNB apontou, mas não atestou, a influência do empreendimento em parcela

das casas situadas ao córrego Lavapés. Ao contrário, concluiu que a grande maioria das

alterações geológicas seriam observadas mesmo sem a presença da Usina no local. Para o

empreendedor, embora embasado em longo estudo, não é conclusivo no sentido de imputar a

responsabilidade à Itapebi.

No que se refere a recomendação do relatório de realização de estudo de

monitoramento para efetiva identificação das causas, a Itapebi relatou que para a escolha

do tipo de solução a ser empregada para cada caso seria fundamental, e que cada edificação

seria visitada por um técnico especializado (engenheiro civil ou técnico em edificações) para

se determinar a técnica mais adequada. A análise devia levar em consideração (i) a

possibilidade ou não de intervenção no próprio local; (ii) para os casos mais críticos

desenvolver o monitoramento da evolução dos problemas, para se minimizar o eventual risco
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à população residente, bem como avaliar a necessidade de eventual transferência imediata,

dentre outros.

Destacou também, que a empresa havia reiterado o pedido já feito aos proprietários

em março/2013, quanto à Autorização de Monitoramento e identificação das casas em risco e

que os proprietários reiteradas vezes se recusaram a permitir que a Itapebi realizasse as

vistorias e o monitoramento das casas em questão. Informou ainda que de todas as cartas

enviadas aos moradores, até aquele momento, apenas 1 dos moradores respondeu com a

respectiva autorização.

Em anexo ao referido documento, a Itapebi encaminhou mapa que espacializa as

casas nas áreas de possível influência do córrego Lavapés e na área de influência do lençol

freático. Informou que, o número estimado de imóveis na faixa de 100 metros era de 78

imóveis, sendo 36alegadamente afetados pelo Córrego Lavapés e 42 pelo Lençol freático.

No documento a Itapebi requereu a SUSPENSÃO da recomendação de realocação de

imóveis dasáreasapontadas noofício do Ibama, no prazo de até 180 (cento e oitenta) diasaté

(i) o encerramento dos processos no âmbito judicial no intuito de se evitar que decisões

distintas e contraditórias fossem tomadas em diferentes esferas e (ii) realização de nova

solicitação aos moradores das áreas do Córrego Lavapés e Lençol Freático e efetiva execução

da vistoria e monitoramento das avarias e identificação das casas em condição de risco,

incluindo a elaboração e conclusão dos referidos relatórios.

Em resposta ao documento ITP14-006-FPS, que solicitou suspensão da recomendação

de realocação de imóveis das áreas apontadas no ofício 014871/2013 CGENE/IBAMA, a

Nota técnica 02001.000817/2014-15 COHID/IBAMA (Volume XVII, fl 3117 a 3119), de 02

de maio de 2014, recomendou que: a decisão contida no Parecer n° 007444/2013

COHID/IBAMA fosse mantida, uma vez que, a responsabilidade do empreendedor pela

reparação do dano nas casas discriminadas neste documento, em seu anexo I, foi estabelecida

por laudo técnico e Parecer deste Instituto. Considerando ainda que restava responsabilidade

administrativa do empreendimento quanto aos danos às moradias e que ainda não estavam

sanadas no âmbito do licenciamento ambiental federal, deveriam ser devidamente reparados.

A referida Nota técnica foi encaminhada ao empreendedor por meio do Of.

02001.004510/201485 DILIC/IBAMA, datado de 09 de maio de 2014.
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Na referido Parecer n° 02001.007444/2013-14 COHID/IBAMA, de 2 de dezembro de

2013, determinou-se a realocação imediata das famílias afetadas. Entretanto, no intuito de se

evitar mais um impacto desnecessário aos moradores atingidos e considerando a necessidade

de adequação da mitigação do impacto ao grau do dano causado em cada edificação, foi

proposto que fosse apresentado aos moradores da área diretamente atingida, proprietários ou

não, no recorte espacial constante no Ofício 014871/2013 CGENE/IBAMA, as seguintes

modalidades de reparação: (i) indenização pecuniária justa; (ii) reparo e monitoramento do

imóvel, baseado em laudo a ser apresentado por profissional técnico habilitado com ART;

(iii) realocação das moradias, nos casos em que laudo técnico emitido por profissional

habilitado mostrasse danos irreparáveis à estrutura da edificação e risco a vida dos

moradores. Para que fossem preservados os direitos dos atingidos, as medidas de reparação

deveriam ser executadas com a total anuência destes.

Na Memória de Reunião, realizada no dia 14 de janeiro de 2014, no Ibama/Sede

Brasília/DF, entre a equipe neste Instituto e representantes da Itapebi, o empreendedor relatou

que das 147 casas identificadas, somente 1 aceitou a realização do monitoramento, o que faz

a empresa supor que os proprietários estãoaguardando a decisão judicial. A Itapebi informou

também que já existiam decisões favoráveis à Itapebi. Para o empreendedor, o relatório é

inconclusivo e é impossível definir o nexo de causalidade sem o monitoramento das casas

afetadas. Contudo, os técnicos do Ibama ratificaram o entendimento do Parecer 007444/2013

COHID/IBAMA. Ficou decidido pelo encaminhamento de relatório com a individualização

das residências passíveis de realocação na faixa estabelecida pelo Parecer 007444/2013

COHID/IBAMA. Todavia a necessidade de realocação segundo Itapebi, somente poderia ser

confirmada através do Monitoramento a ser realizado, caso fosse autorizado pelos

proprietários.

Em reunião do dia 18 de novembro de 2014 foi solicitado o encaminhamento de

resposta ao Ofício n° 02001.004510/201485 DILIC/IBAMA de 9 de maio de 2014, em 30

dias a partir da data da reunião e foi proposto a formação de uma comissão mista envolvendo

empreendedor, população atingida, e órgãos públicos para discussões que envolvem

interesses da população e da Usina.
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Em resposta ao Ofício n° 02001.004510/201485 DILIC/IBAMA, a Itapebi
encaminhou o documento SMA 06/15, datado de 16 de janeiro de 2015 (Volume XVII, fl

3198 a 3199), informando que após adoção de uma nova estratégia de abordagem, conseguiu
obter autorização dos moradores para que os engenheiros fizessem as atividades de avaliação
dos imóveis. Assim, foi possível realizar e concluir as atividades de avaliação das estruturas

em 143 (cento e quarenta e três) imóveis. Informou ainda que em análise preliminar, com a

realização do inicio das atividades de monitoramento foi possível identificar que as principais
causas de defeitos existentes nas casas e verificar que a maioria desses defeitos ocorreria

independente da presença da Usina no local. Informou ainda, que foram identificadas 4

(quatro) casas com danos irreparáveis àestrutura da edificação e risco de vida dos moradores,

e, ainda que nos quatro casos os danos verificados não guardassem qualquer relação com a

construção da UHE Itapebi, estavam adotando as seguintes providências: aluguel de casas

temporárias para os proprietários e realocação dos moradores com a sua devida anuência,

também foi solicitado o apoio da Prefeitura para interdição das casas até que os laudos
fossem concluídos e as soluções definidas.

Destacou ainda que para a escolha da solução de engenharia a ser empregada seria

fundamental uma análise detalhada de todos os itens levantados no laudo de avaliação, oque

ainda não havia sido concluído. Assim, a Itapebi se comprometia, no prazo de 60 (sessenta)

dias, com a apresentação dos laudos técnicos referentes àexecução das avaliações, incluindo

relatório de providências a serem tomadas.

No Parecer n° 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA, que analisou o Relatório

Anual do Atendimento da Condicionantes da Ia Renovação da Licença de Operação n°

291/2002, encaminhado ao empreendedor por meio do Of 02001.001112/201598

DILIC/IBAMA, de 30 de janeiro de 2015 (Volume XVII, fl. 3212), recomendou-se aentrega,
no prazo de 60 dias, dos laudos técnicos referentes à execução das avaliações, incluindo

relatório de providências a serem tomadas.

Ressaltou-se que os danos aos moradores da área diretamente atingida, proprietários

ou não, no recorte espacial constante no Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA

deveriam ser devidamente reparados, conforme as medidas de reparação apresentadas na

Nota técnica n° 02001.000817/201415 COHID/IBAMA.
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Por meio do documento ITP15-002-FPS, de 13 de março de 2015, a Itapebi informou

que a equipe técnica de campo não obteve acesso pleno e irrestrito a todos os imóveis para

condução de uma avaliação estrutural adequada e que apesar da companhia ter realizado uma

vistoria preliminar em 143 (cento e quarenta e três) residências, restou pendentea vistoriade

aproximadamente 91 (noventa e um) imóveis. Acrescentou ainda que em relação aos imóveis

vistoriados não se pode considerar haver elementos suficientes para a elaboração de laudo

técnico conclusivo. Diante disso, comunicou que não conseguiria cumprir o prazo previsto

para conclusão das avaliações necessárias a elaboração do laudo técnico de avaliação

estrutural dos imóveis localizados na faixa de 100 (cem) metros do reservatório.

Em resposta ao documento ITP15-002-FPS, o Ibama encaminhou o Ofício n°

02001.003602/201529 COHID/IBAMA, de 02 de abril de 2015, onde solicitava o envio de

relatório, em meio digital e impresso, contendo a consolidação das ações executadas no

período, laudos técnicos referentes à execução das avaliações (vistorias preliminares nas 143

residências) e que no relatório deveria ser incluído informações das providências a serem

tomadas e documento comprobatório da apresentação das modalidades de reparação aos

moradores da área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial constante no

Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA. No que concerne as quatro casas

classificadas como de risco estrutural alto e, conforme documento SMA06/15, com "danos

irreparáveis à estrutura da edificação e risco a vida dos moradores", deveriam ser

apresentados também os procedimentos da negociação e realocação das famílias. Esse

relatório deveria ser enviado ao Ibama no prazo de 15 dias.

No documento SMA 162/15, de 15 de maio de 2015 (Volume XVIII, fls. 3257 a

3258), a Itapebi encaminhou o Relatório das avaliações elaborado pela empresa contratada.

No entendimento da Itapebi, pelo relatório foi possível concluir que as avarias presentes nos

imóveis decorrem dos métodos construtivos das residências e materiais utilizados. Relatou

que, para atestar as informações levantadas pela empresa contratadas, a Itapebi disponibilizou

equipe interna de engenheiros para vistoriar os imóveis em campo, tendo esta equipe

identificado: i) os imóveis que se encontram em bom estado de conservação; ii) os imóveis

visivelmente construídos após a construção da usina (ainda em fase de acabamento); e iii)
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atestou, novamente, que asrachaduras encontradas nos imóveis decorrem, exclusivamente, de

problemas no método construtivo das edificações.

Ainda no referido documento a Itapebi destacou que era necessário aprofundar ainda

mais a análise dos imóveis, com intuito de identificar as residências que se encontram dentro

da área de influência descrita no relatório da UnB, além de identificar as causas das

patogenias. Assim, a Itapebi entendeu que seria necessária a execução de duas novas etapas:

i) a contratação de uma empresa de topografia para realização de georreferenciamento das

áreas; e ii) elaboração de laudo pericial completo, individualizado por imóvel, de maneira a

identificar de forma conclusiva e substancial aorigem das rachaduras das edificações.

Na Nota técnica 02001.001060/2015-50 COHID/IBAMA, de 09 de junho de 2015

(Volume XVIII, fls. 3290 a 3308) que relatou avistoria, realizada no período de 30 de março
a 2 de abril de 2015, encaminhada ao empreendedor por meio do Ofício n°

02001.007258/201547 COHID/IBAMA, de 6 de julho de 2015, solicitou-se o

encaminhamento pela Itapebi de laudo técnico, manifestação sobre as medidas a serem

tomadas e documento comprobatório da apresentação das modalidades de reparação aos

moradores da área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial constante no

Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA; Encaminhamento trimestral de relatórios

de acompanhamento das ações executadas referente as casas com patogenias geotécnicas.
Para mitigação dos danos, deveriam ser seguidas as recomendações do Parecer

02001.000259/201561 COHID/IBAMA.

Na referida Nota, ressaltou-se ainda que a morosidade na apresentação dessas

medidas poderia ocasionar em sanções administrativas. Solicitou-se também, o

encaminhamento ao Ibama das deliberações e desdobramentos futuros das reuniões realizadas

com cada grupo de atingidos e empreendedor para acompanhamento.

Em 31 de julho de 2015, por meio do documento SMA 202/15, a Itapebi encaminhou

o Io relatório de acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa, em

atendimento ao Ofício n° 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA. No relatório, o

empreendedor informa que contratou a empresa Vertente Engenharia para realização da

topografia na faixa de 100 m, e que os trabalhos foram iniciados em 13 de julho de 2015. O

empreendedor informa ainda que, embora osestudos indiquem que osdanos encontrados nas
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quatro residências não guardam relação com a construção da Usina, a UHE Itapebi

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

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

estrutural alto. Na lista apresentada consta os nomes de Maria Senhora Xavier Rodrigues e

Enedina ALves Silva, realocadas em 25 de fevereiro de 2015 e os nomes de José Pinheiro de

Moura e Maria Daniela Santos de Andrade (inquilinos que se recusam a deixar os imóveis).

No Parecer 02001.003242/2015-65 COHID/IBAMA, de 11 de agosto de 2015

(Volume XVIII, fls 3313 a 3315), que analisou os relatórios encaminhados pelas cartas SMA

162/15 e SMA 202/15, referentes ao acompanhamento do Programa das habitações

danificadas de Salto da Divisa/MG da UHE Itapebi, destacou-se que esses relatórios prévios

apresentam a situação de algumas casas afetadas pelo levantamento do lençol freático (na

faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela canalização do córrego Lava Pés, porém não havia

sido apresentados os critérios adotados para classificação dos imóveis quanto ao

comprometimento das estruturas e nem análise que levasse em consideração aspectos do

custo da intervenção e dados que permitissem estimar a evolução das trincas, aquelas que

estão estabilizadas e aquelas que ainda estão em desenvolvimento.

No entanto, no Parecer ressaltou-se que o problema no método construtivo apontado

nas fichas já foi identificado no laudo técnico apresentado pelo empreendedor, encaminhado

pelo documento GCMA 155/13, mas não poderia ser considerado isoladamente como causa

desse impacto já que, conforme laudo da UnB, os problemas de patogenias observados em

Salto da Divisa são mais pronunciados do que os observados em cidades próximas e com as

mesmas feições naturais (geologia, solos, relevo, etc). Tal fato foi observado pela equipe

técnica do Ibama e relatado na Nota Técnica n° 02001.001060/2001550 COHID/IBAMA

referente a vistoria, realizada no período de 30 de março a 2 de abril de 2015. Diante disso, os

problemas dos métodos construtivos foram considerados como agravantes, mas não como

desencadeadores do impacto.

No Parecer, consta ainda que no Io Relatório de acompanhamento das habitações

danificadas de Salto da Divisa/MG, a Itapebi informava do início das atividades de topografia

na faixa de 100 metros, em 13 de julho de 2015, pela empresa contratada. A previsão de

apresentação dos resultados dessas atividades era outubro de 2015, no 2o Relatório. Eque de
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acordo com esse relatório essas atividades teriam como produto: levantamento topográfico

cadastral, utilizando equipamento eletrônico; levantamento planialtimétrico (curvas de nível)

a cada metro; planta geral de todas as edificações, ruas, estradas, rios e lagos; e, relatório

técnico descritivo. Para realização deste estudo foram instalados quatro marcos e a

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

transporte de altimetria. Após finalização do estudo de topografia estava previsto a

elaboração do laudo pericial, que daria subsídio para o preenchimento das tabelas,

apresentadas no Io relatório, com a apresentação do número de casos que necessidade de

reparo, indenização pecuniária ou aqueles que se faz necessária a realocação.

No Parecer, reiterou-se que a responsabilização pelas patogenias geotécnicas

observadas na área urbana de Salto da Divisa, decorrentes da fase de instalação da usina, e as

formas de reparação dos danos estavam expostas no Parecer de análise do laudo técnico da

UnB e Nota Técnican° 02001.000817/201415 COHID/IBAMA. No Parecer, sugeriu-seque:

Quanto a fase de operação que a área na qual apresentacorrelação do nível d'água
do reservatório e níveis de água desses locais, conforme relatado no relatório da
carga piezométrica do período de 2007 a 2014, continue o monitoramento e

avaliação de possíveis danos nas residências no período de operação do
empreendimento e que as estruturas afetadas sejam reparadas conforme a Nota
Técnica n° 02001.000817/201415 COHID/IBAMA.

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

No documento SMA 203/15, de 06 de agosto de 2015, a Itapebi comunicava que em

03 de agosto de 2015, um grupo de habitantes de Salto da Divisa decidiu se opor à

continuação dos serviços de topografia que estavam sendo executados e impediu a entrada

dos funcionários da Vertente Engenharia em seus terrenos, fazendo inclusive ameaças

verbais. De acordo com a Itapebi " o aparente motivo da insatisfação residiriaem demanda

por maiores esclarecimentos à comunidade sobre os trabalhos realizados". Segundo relatado

no documento, a empresaprocurou atender a demandados habitantes, ampliando os canais de

comunicação, mas sem sucesso devido à descaracterização por parte da comunidade local da

natureza das reuniões planejadas. Dessa forma, a Itapebi encontrava-se impedida de executar
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os serviços topográficos, bem como os serviço de retirada das macrófitas existentes no

reservatório.

Em resposta ao Ofício n° 02001.007258/201547, a Itapebi informava que, no que se

referia ao encaminhamento de laudo técnico, manifestação sobre as medidas a serem tomadas

e documento comprobatório da apresentação das modalidades de reparaçãoaos moradores da

área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial constante no Ofício

02001.014871/201359 CGENE/IBAMA, que já havia encaminhado relatórios por meio dos

Ofícios SMA 162/15, de 15 de maio de 2015 e SMA 202/15 e que finalizados os serviços de

topografia e o laudo pericial, a UHE Itapebi apresentaria ao Ibama relatório final conclusivo

sobre a situação das referidas casas, abordando inclusive as causas das avarias identificadas.

Além disso, relatou que na hipótese de vir a ser identificado nexo de causalidade entre a

referida situação e as atividades da UHE Itapebi, a empresa apresentaria plano de ação com

as medidas a serem adotadas e as modalidades de tratamento que seriam propostas aos

atingidos. Ressaltou ainda, que o serviço de topografia encontrava-se temporariamente

paralisado devido à resistência da comunidade local.

No que se refere ao Encaminhamento ao Ibama das deliberações e desdobramentos

futuros das reuniões realizadas com cada grupo de atingidos e empreendedor para

acompanhamento, a Itapebi esclareceu que os grupos afetados diretamente pelo

empreendimento previsto no EIA/RIMA e no Plano Básico Ambiental foram devidamente

compensados através do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 25 de novembro de

2002.

No documento SMA 302/15, de 18 de setembro de 2015 (Volume XVIII, fl 3331), a

Itapebi, fazendo referência ao discutido na reunião realizada no Ibama Sede, em 17 de agosto

de 2015, apresentou as principais ações relacionadas aos proprietários de imóveis localizados

na faixa de 100 (cem) metro de influência do reservatório, informando que havia contratado

uma empresa para apoiar nas ações a serem realizadas em Salto da Divisa, através de

mediação e diálogo com a comunidade, de forma a escutar demandas formuladas pelo grupo

de habitantes e orientar a melhor maneira de iniciar um programa de relacionamento entre as

partes envolvidas. Informou ainda que, dia 28 de setembro, realizaria uma reunião visando

dar início a esse processo de diálogo com a comunidade.
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No documento também foi informado que, de forma a atender à determinação do

Ibama, os serviços de reparação das habitações, na faixa de 100 (cem) metros do reservatório

(lençol freático ecórrego lavapés), seriam realizados adespeito de inexistir prova técnica que
ateste nexo de causalidade entre a implantação e operação da UHE e os danos identificados

nessas habitações.

No documento 321/15, de 27 de outubro de 2015, a Itapebi encaminha o 2o Relatório

de acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa. No relatório, o
empreendedor informa que o serviço de topografia continua paralisado.

No Ofício n° 02001.013598/2015-15 CGENE/IBAMA, de 04 de dezembro de 2015

(Volume XVIII, fl 3344), ressaltou que:

o posicionamento deste Instituto em relação à reparação das casas afetadas pela
construção do córrego Lavapés e elevação do nível do lençol freático está
embasado em laudo técnico, encaminhado pelo empreendedor e protocolado no
Ibama em 23 de outubro de 2013, intitulado: "Laudo técnico - Análise dascausas
do desenvolvimento de patogenias geotécnicas na cidade de Salto dadivisa MG".
Este Laudo apresenta o resultado domonitoramento hidrogeológico com intuito de
investigar os fatores associados ao enchimento e/ou operação do reservatório e foi
analisado pelo Parecer 007444/2013 COHID/IBAMA, de 2 dedezembro de 2013.
As conclusões técnicas foram reiteradas e constam nos documentos: Ofício n°
02001.014871/201359 CGENE/IBAMA, Ofício n° 02001.004510/201485
DILIC/IBAMA, Nota Técnica n° 02001.000817/201415 COHID/IBAMA, Ofício
n° 02001.004510/201485 COHID/IBAMA, Ofício n° 02001.003602/201529
COHID/IBAMA, Parecer n° 02001.000259/201561 COHID/IBAMA, Nota técnica
n° 02001.001060/201550 COHID/IBAMA, Parecer n° 02001.003242/201565
COHID/IBAMA.

No documento 342/15, de 30 de novembro de 2015, a Itapebi informou que as

atividades de topografia continuavam paradas, bem como as demais Programas ambientais de

comunicação social, educação ambiental e hidrogeológico e a limpeza de macrófitas do

reservatório. Informou ainda que a empresa Print Comunicação finalizou a Ia etapa do

trabalho em Salto da Divisa. Que o trabalho foi iniciado com a realização de um diagnóstico

da região, de forma que todas as ações fossem efetivas e relacionadas aos principais atores

sociais do empreendimento, com o objetivo de buscar uma solução do conflito ali instalado.

Considerando a realidade socioeconômica e históricas da região, a empresa acredita que a

atitude mais efetiva seria a criação, em conjunto com os grupos interessados, de projetos

voltados para o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, focando nosocial, ambiental
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e politicamente responsável, sendo certo que a Itapebi atuaria como promotora e fomentadora

de algumas alternativas que seriam desenvolvidas em comum acordo com a população. Tais

ações fazem parte da 2a etapa do trabalho da Print comunicações, em andamento, propondo

projetos de DLIS Desenvolvimento local integrado e sustentável.

No documento SMA 345/15, de 29 de dezembro de 2015, a Itapebi informa que os

trabalhos contratados à Print Comunicações se encontram em fase de ajustes e finalização e

que a Itapebi pretende apresentar o produto à equipe da Cohid.

No documento SMA 008/15, de 28 de janeiro de 2016, a Itapebi informa que os

trabalhos contratados à Print Comunicações (análise do conflito, mediação com a

comunidade e proposição de Projeto de DLIS) foram finalizados, e encontram-se em fase de

aprovação interna, para em seguida ser apresentado à equipe da Cohid.

O documento SMA 007/16, de 28 de janeiro de 2016 encaminha o 3o Relatório de

acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa. No relatório, o

empreendedor informa que o serviço de topografia continua paralisado.

No Ofício n° 02001.001082/2016-09 COHID/IBAMA, de 05 de fevereiro de 2016,

que trata do 3o Relatório de acompanhamento - habitações danificadas - Salto da Divisa/MG,

tem-se que o 3o Relatório de acompanhamento - habitações danificadas - Salto da

Divisa/MG, possui as mesmas informações técnicas apresentadas no 2o Relatório de

acompanhamento das habitações danificadas (outubro/2015). Portanto, este Instituto aguarda

novas informações técnicas e encaminhamentos dos reparos necessários dentro da faixa de

100 metros de influência. Também reitera-se que a elaboração de estudo técnico,

individualizado por imóvel, deve levar em consideração a influência do nível freático nas

estruturas e não pode servir como medida protelatória à mitigação do impacto.

Em reunião realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, a Itapebi apresentou o

diagnóstico do cenário da situação de Salto da Divisa e os projetos de Desenvolvimento

Local Integrado e Sustentável DLIS. Na oportunidade o Ibama salientou a necessidade de

uma solução definitiva para a questão das casas, com transparência para a população sobre o

diagnóstico e trabalho a ser executado.

No documento 139/16, de 07 de abril de 2016, a Itapebi apresenta os resultados das

reuniões realizadas nos dias 9 e 10 de março em Salto da Divisa, que contou com a
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participação das lideranças das associações dos pedreiros, lavadeiras, extratores de pedra e

areia, casas danificadas, pescadores e o advogados representantes dosenvolvidos. Quando foi

apresentado o plano de reparações das habitações danificadas e a proposta de projetos de

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. É informado que a comunidade deu

anuência para a retirada das macrófitas e as atividades se iniciaram em 22de março de 2016,

no entanto, não foi autorizada a continuidade do levantamento topográfico e demais

atividades, devido a reivindicações das lideranças e da comunidade de maiores

esclarecimentos.

Pormeio do documento SMA 147/16, de 27 de abril de 2016, a Itapebi encaminha o

4o Relatório de acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa. Onde

informa a continuidade do levantamento topográfico destinado à definição das casas

danificadas nos polígonos anteriormente citados teve início em 04/04/2016. No entanto,

destaca que todas as atividades foram paralisadas em 19/04/2016, e até o presente momento

não foram retomadas. Informa ainda que, durante este período foram identificadas mais 2

(duas) habitações com risco estrutural alto, sendo adotadas as mesmas providências dos casos

anteriores. Os nomes apresentados são: Idalicio Antônio Xavier (realocado em 26/02/2016)

e Adriana Conceição Pereira e Marina Conceição Pereira (minuta do termo de compromisso

está sob análise dos proprietários). Além disso, realocou Maria Daniela Santos de Andrade

(realocada em 12 de março de 2016), que no Io relatório Relatório de acompanhamento das

habitações danificadas em Salto da Divisa, tinha sido informado que a mesma estava se

recusando a deixar o imóvel.

Em reunião realizada no dia 15 de junho de 2016, entre o Ibama e a UHE Itapebi, o

empreendedor apresentou o histórico desde a interrupção das atividades, em 3 de agosto de

2015 até a data da reunião. Em seguida, apresentou os resultados da topografia com um total

de 244 casas dentro do polígono solicitado, o cenário jurídico das ações em curso e o

histórico das informações do TAC e dos PBAs. Como encaminhamento, dentre outros,

sugeriu-se: construção de umaestratégiade comunicação, em formato de oficinas, de forma a

manter e fortalecer o canal de diálogo com os atores sociais envolvidos. Tal estratégia deverá

ser apresentada e validada pelo Ibama.

3. Tratativas mais recentes com relação ao tema.
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No dia 28/06/2016, o Ibama participou da reunião realizada no âmbito da Mesa de

Diálogo e Negociação do governo de Minas Gerais na sede da Câmara Municipal de Salto da

Divisa, cujo relato foi registrado no Parecer n° 02001.003054/2016-18 COHID/IBAMA, de

05/08/2016.

Após a realização desta reunião, o Ibama convocou a empresa e representantes dos

atingidos para discutir, entre outros pontos, a questão das casas com avarias, sendo realizada

reunião no dia 13/07/2016, na sede do Ibama em Brasília. Nesta reunião, houve concordância

das partes para realização dos estudos e emissão dos laudos técnicos de forma conjunta, ou

seja, pela equipe de engenheiros da Itapebi e pelos engenheiros indicados pelos

representantes dos atingidos.

As partes concordaram ainda que havendo divergências técnicas em alguma das

moradias a serem avaliadas, haverá apresentação de dois laudos: um da empresa contratada

pela Itapebi e outro dos técnicos indicados pelos atingidos.

No prazo de 30 dias, a contar do dia 14/07/2016, as duas partes concordaram em ter a

metodologia de trabalho para elaboração dos laudos individuais das residências definidas e

constituição da Comissão de Acompanhamento, com representantes da UHE Itapebi,

representantes dos atingidos, prefeitura de Salto da Divisa e Ibama. A metodologia e o

cronograma para a elaboração dos laudos individuais das residências seriam apresentadas na

reunião a ser realizada no Ibama no dia 23 de agosto de 2016. Para a faixa além dos 100 m, o

Ibama irá solicitar um estudo geotécnico que avaliará a eventual ocorrência de danos em

moradias devido à elevação do lençol freático. No que se refere às contas de água e luz das

moradias em que houve realocação, há consenso de realização de suspensão junto às

empresas de água e luz, procedimento que será orientado pela Itapebi. No Laudo técnico

deverá conter o "Termo de inspeção", contendoautorização ou não do proprietário para que a

equipe de engenharia possa realizar os estudos.

Por meio do Ofício 02001.007620/2016-61 COHID/IBAMA, de 12 de julho de 2016,

o Ibama notifica a UHE Itapebi a realocara família, no prazo de 5 dias, a família de Sra. Rita

de Cássia, por ter sido durante vistoria realizadano dia 29 de junho de 2016, que a residência

da família encontra-se com danos graves, colocando em risco a vida dos moradores.
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A UHE Itapebi, encaminha o documento SMA 198/16, datado de 21 de julho de 2016.

informando que a família de sra Rita de Cássia foi realocada no dia 16 de julho de 2016.

antes mesmo do recebimento da solicitação deste Instituto.

Em 26 de julho de 2016, o empreendedor protocola o 5o Relatório de

acompanhamento - Habitações Danificadas- Salto da Divisa/MG, por meio do documento

SMA 193/16.

Em 24 de agosto de 2016 foi realizada reunião, na sede do Ibama em Brasília, que

contou com a participação de representantes da Coordenação de energia hidrelétrica da

Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama, de representantes da UHE Itapebi, da

Prefeitura de Salto da Divisa/MG, de representantes das categorias dos atingidos e seus

advogados. Além de 2 representantes da empresa de engenharia GA de Souza, indicada pelos

representantes das casas com avarias, para acompanhar a equipe de engenharia da UHE

Itapebi. Nesta reunião foi discutida a metodologia que a Itapebi pretende adotar para elaborar

o laudo das casas. Como encaminhamentos, dentre outras coisas, definiu-se que:

A UHE Itapebi enviará, no prazo de 15 dias, todas as informações obtidas nas
leituras dos piezômetros para a empresa contratada pelo grupo dos atingidos para
avaliação, sem prejuízo a UHE Itapebi informa que esses dados constam no
processo de licenciamento; A UHE Itapebi irá apresentar o número de casas dentro
do polígono de 100 m e o resultado da topografia em 7 dias, para os advogados
dos atingidos e para o Ibama; Os advogados dos atingidos solicitam agilidade por
parte do Ibama em encaminhar as questões referente ao estudo geotécnico paraas
casas fora do polígono dos lOOm, já quedo ponto de vistados advogados todasas
casas do município estão atingidas pelo lençol freático. A UHE Itapebi refuta
veementemente tal afirmação, posto que desprovida de qualquer embasamento
técnico, sendo bastante irrazoável se imputar a UHE Itapebi a responsabilidade por
toda e qualquer rachadura que surja em Salto da Divisa, haja vista o laudo
geotécnico da UnB; A UHE Itapebi irá encaminhar os laudos de inspeção e o
levantamento físico para a empresacontratadapelos atingidos, em periodicidade a
ser decidida entre as equipes técnicas; A UHE Itapebi se compromete em
desmembrar e fazer a adaptação do cronograma em conjuntocom a equipetécnica
da GA de Souza; Os advogados dos atingidos solicitam que seja garantido o
acompanhamento da segunda etapa (definição de plantas no caso de reconstrução
e especificações técnicas nos casos de reforma) por umaequipede engenharia por
eles indicada. A UHE Itapebi avaliará a proposta e dará um retomo ao final da
primeira etapa; A UHE Itapebi irá realocar as famílias nos casos em que a
avaliação consensual das equipes técnicas de engenharia indicar riscos aos
moradores dentro do polígono dos 100m; Os advogados dos atingidosjuntamente
com o jurídico da UHE Itapebi trabalharão uma minuta padrão para os termos de
realocação, em atendimento ao item acima.
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Por meio do documento SMA 222/16, datado de 31 de agosto de 2016, a UHE Itapebi

encaminha a este Instituto o resultado da topografia e informa o quantitativo de 247 casas

situadas dentro da faixa dos 100 (cem) metros de influência do reservatório, em Salto da

Divisa-MG.

No 6o relatório trimestral de acompanhamento das habitações danificadas de Salto da

Divisa, encaminhado pelo documento SMA 297/16, datado de 19 de outubro de 2016, o

empreendedor informa que encaminhou aos advogados dos moradores informação sobre o

número de casas identificadas dentro do polígono de lOOm e o resultado da topografia e

também as informações obtidas nas leituras dos piezômetros em Salto da Divisa/MG. Neste

documento é informado que foram realocadas as famílias de Valdeci Vieira do Nascimento,

em 04 de junho de 2016, Adriana Conceição Pereira e Marina Conceição Pereira e de Lázaro

Batista do Nascimento, em 14 de julho de 2016.

No documento SMA 328/16, protocolado neste Instituto em 6 de dezembro de 2016, o

empreendedor informa que as tratativas para contratação da empresa de engenharia, indicada

pelos representantes dos moradores para o acompanhamento da elaboração de estudo técnico

individualizado por imóvel, foram finalizadas em 8 de novembro de 2016. Informa aindaque

em reunião realizada em 24 de novembro de 2016, as partesse reuniram e alinharam o início

dos trabalhos de campo. Os trabalhos de campo foram iniciados no dia 25 de novembro de

2016.

Em 27 de janeiro de 2017, a UHE Itapebi protocola neste Instituto, o 7o relatório

trimestral de acompanhamento das habitações danificadas de Salto da Divisa/MG, onde

informa que os trabalhos de campo para elaboração dos laudos individuais das residências

foram finalizados e que os relatórios estão sendo confeccionados. Informa ainda que foram

realocadas mais 5 pessoas, que são Roque Alberto José Vieira, Maria de Lourdes Ribeiro

Souza, João Batistado Nascimento, Lucimar Rodrigues de Souzae GenorilaMaria de Jesus.

No dia 9 de fevereiro de 2017, a UHE Itapebi protocola documento SMA 020/2017

(protocolo 02001.002218/2017-71), apresentando a relação das casas não vistoriadas, que

totaliza um número de 17casas,dentre os motivos que inviabilizou a vistoria aponta ausência

do proprietário, entradanão permitida, proprietário não localizado.
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

MEM. 02001.002286/2017-30 DILIC/IBAMA

Brasília, 24 de fevereiro de 2017

Ao Senhor Procurador Federal da COJUD

REFERENCIA: NOT. TEC. 02001.000191/2017-81/COHID

Assunto: Resposta ao MEMORANDO n.
00064/2017/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU - Licenciamento ambiental da
UHE Itapebi.

1. Em resposta ao MEMORANDO n. 00064/2017/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
encaminho Nota Técnica nQ 02001.000191/2017-81 COHID/IBAMA, com subsídios para
manifestação do Ibama nas Ações referentes aos danos em moradias no município de
Salto da Divisa, supostamente causados em virtude da construção e operação da UHE
Itapebi.

Atenciosamente,

LARISSA CAROLINA AMOfUM DOS SANTOS
Diretora da DILIC/IBAMA
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MEM. 02001.002464/2017-22 COHID/IBAMA

Brasília, 03 de março de 2017

Ao Senhor Superintendente da GABIN/BA

Assunto: Solicitação de apoio para realização de vistoria - UHE Itapebi

1. Faço referência ao processo de licenciamento da UHE Itapebi, em tramitação
na COHID/IBAMA, para solicitar apoio da Unidade Técnica de Eunapolis para realização
de vitoria na área de influência deste empreendimento, a se realizar entre os dias 03 a 07
de abril.

2. A equipe da COHID/IBAMA se deslocará para Eunapolis, via Aeroporto de Porto
Seguro, em 03/04, com retorno para Brasília no dia 07/04. Deste modo, solicito
disponibilização de transporte entre estas duas cidades, bem como disponibilização de
viatura do Ibama para realização das atividades entre os dias 04/04 a 06/04.

3. Solicito que quaisquer dúvidas ou esclarecimentos quanto ao referido pedido
seja feito pelo email da COHID/IBAMA: coJ«arsedè^>ibama.gov.br.

Atenciosamente,
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.lbama.gov.br

OF 02001.001971/2017-49 DILIC/IBAMA

Brasília, 06 de março de 2017.

À Senhora
Paula Cristine Bellotti

Procuradora da República da Procuradoria da República em Teófilo Otoni/Mg
Rua João Lourentz nQ 335 - São Francisco
TEÓFILO OTONI - MINAS GERAIS
CEP.: 39800030

Assunto: Resposta ao 0FICI0/MPF/T0T/MG/PCB/N9 1284/2016 - Recomendação ne
113/2016 - Licenciamento ambiental da UHE Itapebi (protocolo Ibama ns
02001.021427/2016-32).

REFERENCIA: NOT. TEC. 02001.000208/2017-09/COHID, OF 02001.021427/2016-32/

Senhora Procuradora da República,

1. Faço referência ao OFICIO/MPF/TOT/MG/PCB/N0 1284/2016 - Recomendação
nQ 113/2016 (protocolo Ibama ns 02001.021427/2016-32) para encaminhar a Nota
Técnica nQ 02001.000208/2017-09 COHID/IBAMA, com as informações requisitadas por
Vossa Senhoria.

2. Conforme as orientações levantadas em âmbito processual, o Ibama entende
que não há elementos técnicos que configurem a necessidade da suspensão da Licença de
Operação ns 291/2012 (1§ Renovação).

3. Fico à disposição desta Procuradoria da República para quaisquer outros
esclarecimentos que se fizerem necessários.

IBAMA

Atenciosamente,

LARISSA CAROLINA AMORiM DOS SANTOS

Diretora da DILIC/IBAMA

pag. 1/1 6/03/2017-18:53
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596

www.ibama.gov.br

OF 02001.002017/2017-73 COHID/IBAMA

Brasília, 08 de março de 2017.

Ao Senhor

Francisco de Assis D. Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO, nQ 78, 3e andar

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Resposta a Carta SMA 023/2017

REFERENCIA: CT 02001.002571/2017-51/

Senhor Gerente

1 Em resposta ao documento SMA 023/2017, protocolado em 15 de fevereiro de
2017, informo que será concedida a prorrogação do prazo para apresentação dos laudos
periciais das casas vistoriadas, devendo ser protocolados, impreterivelmente, até o dia 3
de abril de 2017.

Atenciosamente,

[CO QU™OGA\DO AMJ
Coordenador daTJOHII
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Of. 02/2017 RONCONI

Rua Demetno Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA.
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mait: ronconiadvogadosba@gmaU.com

Salto da Divisa/MG, 29 de março de 2017.

ASua Excelência o (a) Senhor (a)
Diretor de Licenciamento Ambiental
Rose Mirian Hofmann

Diretoria de Licenciamento Ambiental - Dilic
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do Ibama
CEP 70818-900 Brasília - DF
E-mail: dilic.sede@ibama.gov.br

Assunto: Avaliação individual dos imóveis atingidos pelo empreendimento UHE
Itapebi, dentro do Polígono de 100 metros contados da margem do Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG.

Senhor Diretor,

A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE IMÓVEIS DANIFICADOS
PELO EMPREENDIMENTO UHE ITAPEBI - AMIDE, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, com sede na Rua Áureo de Oliveira, n° 319-F, bairro Barro Preto,
Salto da Divisa/MG, CEP 39925-000, neste ato representada por WALDINEI
XAVIER RODRIGUES, brasileiro, pedreiro, divorciado, CPF sob o n.°
181.634.658-67, RG n° 12917376 26, residente e domiciliado na Rua Áureo de
Oliveira, n° 319-F, bairro Barro Preto, Salto da Divisa/MG, CEP 39925-000,
vem respeitosamente à presença de V. Sra., por meio dos seus advogados
abaixo subscritos e bastante procuradores (procuração em anexo), expor e
requerer o que segue:

E DOS RECURSOS NATURAIS

Em 25.10.2016, realizou-se audiência de conciliação nos autos
dos processos individuais que tramitam na Subseção Judiciária da Justiça
Federal em Teófilo Otoni/MG sobre danos causados nos imóveis de Salto da
Divisa/MG, com o fim de estabelecer negociação entre as partes, a partir das
inovações procedimentais inauguradas pelo Código de Processo Civil de 2015.

Participaram da audiência presidida pelos juizes Raimundo
Bezerra Mariano Neto e Daniel Castelo Branco Ramos, a Itapebi Geração de
Energia Elétrica/S.A, a Procuradora do IBAMA, o Representante dos moradores
atingidos e seus advogados.

segue:
Naquela assentada, ficou estabelecido, entre outro

^',WiB.4MA/8A/CÜÀD EUNÁFOI 18
OF 02519.000128/2017-15
Origem: Waídinei Xavier Rodrigues
Da a 29/03/201 V..MI ^! 1 '-.4 0
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Advdoados

Rua Demetrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 Eunápolis/BA.
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmaii.com

Nesse viés, em sede de primeira etapa, foi fixado prazo de 05
meses, a contar do dia 01/01/2016. para cumprimento integral
da primeira etapa, consistente na avaliação técnica da equipe
de engenheiros de ambas as partes, dentro do polígono de 100
(cem) metros, constante no processo de licenciamento,
ambiental. Dentro do mesmo prazo, as partes convencionam que
os pedidos de realocação deverão ser efetivados no prazo
máximo de 30 dias, contados a partir da avaliação técnica
procedida pelas equipes de engenharia das partes.

Vencida a primeira etapa, foi designada nova audiência, marcada
para o dia 04/04/2017, às 14:00 h, para realização de uma mesa de
negociação, relacionada aos imóveis que foram objeto de avaliação
na etapa anterior, sendo que, por ocasião desta audiência, os
autores trarão laudos de avaliação para fins de indenização ou
realocação, dos imóveis integrantes da etapa anterior.

Diante do quanto estabelecido na audiência, os advogados, os
representantes e as equipes técnicas dos moradores (RCG Engenharia) e da
UHE Itapebi (ECSA e Print Comunicação), em 24/11/2016, reuniram-se na
sede da empreendedora, com o objetivo de estabelecerem o cronograma
de trabalho para avaliação dos imóveis localizados dentro do polígono de
100 (cem) metros contados da margem do Rio Jequitinhonha, em Salto da
Divisa/MG. Tudo isso objetivando a entrega dos laudos no prazo estipulado
em juízo, ou seja, até 01/04/2017.

Na ocasião da reunião, respeitado o prazo judicial, acordou-se
o que segue:

Com relação aos laudos periciais finais, foi informado por meio
dessa apresentação que, após o inicio dos trabalhos, a ECSA
Engenharia terá um prazo de 60 dias para encaminhar os
laudos para a RCG Construtora, a qual deverá analisa-los
dentro do prazo de 30 dias. E ainda que, caso haja
divergências, poderão ser realizadas avaliações conjuntas e,
acaso persistam tais divergências, a RCG Construtora deverá
emitir seu próprio laudo. Por fim, concluindo a apresentação,
informou-se que todos os laudos, divergentes ou não, serão
encaminhados pela Itapebi ao Ibama.

(...)

Alinhou-se que a ECSA e a RCG irão avaliar conjuntamente em
campo os formulários de visita de campo preenchidos durante
as vistorias. Esses formulários serão assinados por ambas as
empresas. Cada empresa ficará com uma cópia dos
formulários.

3rw odqg. <8$
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Rua Demetno Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA.
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-maiL ronconiadvogadosba@gmail.com

A ECSA irá complementar os formulários com as fotos dos
imóveis vistoriados e encaminhará, por e-mail, aos advogados
dos atingidos os formulários finalizados e já validados entre
ECSA e RCG. Os e-mails da equipe da RCG e dos advogados dos
atingidos são: brunoronconi@hotmail.com:
vivianeronconiadvogados@gmail.com:
ga.de.souza@hotmail.com.

Também definiu-se que a visita as casas para colheita de
informações para elaboração das fichas referentes aos
cadastros socioeconômicos pela Print será acompanhada pela
equipe da RCG, que irá assinar tais fichas. A Print será
acompanhada pela equipe da RCG, que irá assinar tais fichas.
APrint irá elaborar os cadastros finais que serão, em seguida,
encaminhados à RCG e aos advogados dos atingidos nos e-
mails acima descritos.

Por fim, ficou definido pelas equipes técnicas que os
trabalhos em campo iniciarão amanhã (sexta-feira), dia 25
de novembro de 2016, às 9h30min.

Às 16h41min encerrou-se a reunião. (...)

Itapebi, 24 de novembro de 2016.

Assim, conforme acordado, a equipe técnica da UHE Itapebi,
ECSA, tinha o prazo 60 (sessenta) dias, após o inicio dos trabalhos, em
25.11.2016, para concluir e submeter os laudos técnicos à apreciação da
equipe técnica dos moradores atingidos, RCG Engenharia, ou seia, até
24.01.2017.

E, entregues os laudos pela equipe técnica da UHE Itapebi,
ECSA, à equipe técnica dos atingidos, RCG Engenharia, esta teria o prazo
de 30 dias contados da entrega para alisar os documentos, assinando-os em
conjunto, ou, em caso de discordância, elaborar laudo próprio, ou seia,
até 23.02.2017. J

Quanto as realocação, estas seriam realizadas em 30 (trinta)
dias contados da avaliação técnica em campo pelas equipes.

Assim, antes mesmo do prazo estipulado em juízo,
01/04/2017, todo o trabalho de avaliação dos imóveis estaria pronto.

No entanto, findo o prazo da equipe técnica da UHE Itapebi^
esta não encaminhou à equipe técnica dos moradores atingidos os lát dós |

.
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Rua Demetno Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA.
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

de avaliação individual dos imóveis localizados dentro do polígono de 100
(cem) metros contados das margens do Rio Jequitinhonha.

E, ainda que isso tudo não bastasse, a UHE Itapebi solicitou
administrativamente ao IBAMA o prazo até 03/04/2017, para concluir os
laudos e encaminha-los à equipe técnica dos moradores atingidos. Ou seia.
uma dilação de mais 68 (sessenta e oito) dias da data prevista para o
término dos laudos pela equipe técnica da UHE Itapebi. em 24.01.2016.

Conforme explicado pelo advogado da UHE Itapebi, Lucas
Rodrigues Pedreira, o prazo de mais 68 (sessenta e oito) dias foi deferido à
hidrelétrica pelo IBAMA sem a anuência dos patronos dos atingidos,
prejudicando as tratativas para conciliação e o interesse dos que estão em
situação de vulnerabilidade técnica e financeira em relação à
empreendedora. Significa então que, nos dizeres do Sr. Lucas Rodrigues
Pedreira, com a concessão do IBAMA, a UHE Itapebi ficou com um prazo
total de 128 (cento e vinte e oito dias), o que representa mais de 1/3 de
um ano para a entrega dos laudos à equipe técnica dos atingidos.

Ressalte-se ainda que os patronos dos Autores chegaram a
receber um e-mail da UHE Itapebi informando essa dilação do prazo da ECSA
para entrega dos laudos à RCG por mais 68 (sessenta e oito) dias, sob a
justificativa de que "por um conjunto de fatores, haverá atraso na entrega
dos laudos técnicos periciais da UHE Itapebi", entre estes:

a) "o período de elaboração dos laudos coincidiu com o recesso
de fim de ano";

b) "dificuldades encontradas pela equipe de campo, como as
entradas não autorizadas ou ausência dos proprietários nos

c) "necessidade de esperar por três etapas o monitoramento,
que iniciou no final de novembro/2016 e se encerrará na
primeira quinzena de fevereiro de 2017, também colaborou
para a demora".

Entretanto, de pronto, os patronos dos moradores atingidos
informaram à UHE Itapebi que não concordavam com tamanha dilação,
porque:

Sobre o item "a)" o recesso não implica na suspensão dos
praz?s da elaDoraÇão dos laudos, conforme esclarecido na
audiência judicial, tanto que não constou nenhuma ressalva
nesse sentido;
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA.
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mait: ronconiadvogadosba@gmail.com

sobre o item "b)" dos cerca de 08 (oito) os clientes que não
autorizaram a entrada, a maioria não possui ação tramitando
nessa subseção judiciária. E quanto à alegação de pessoas
ausentes, cerca de 05 (cinco), isso não impede a confecção
dos demais laudos, cerca de 234 (duzentos trinta e quatro);

sobre o "item c)" a extensão do trabalho até fevereiro/2017
se deu por culpa e falha da própria equipe técnica da UHE
Itapebi, ECSA, que descumpriu o quanto acordado e procedeu
monitoramento das trincas/fissuras/rachaduras sem comunicar

à equipe técnica dos Moradores, RCG. Consequentemente, o
representante dos moradores e integrante da comissão
instituída pelo IBAMA, Waldiney Xavier Rodrigues, comunicou o
erro gravíssimo da ECSA aos advogados para que os mesmos
solicitassem à UHE Itapebi a tomada de providências para
novo monitoramento. Inclusive, esse último monitoramento
das trincas/fissuras/rachaduras se deu em poucos imóveis e,
por conseguinte, não prejudicou o andamento dos demais
laudos; pelo o que não se justifica o adiamento para mais do
que dobrar o prazo da UHE Itapebi estabelecido em 60
(sessenta) dias.

Vale ainda apontar a justificativa da UHE Itapebi sobre o atraso
no monitoramento que ela própria deu causa, por tomar a iniciativa de avaliar
os imóveis individualmente:

Viviane,

Conforme falamos em 01/02/2017, houve uma falha de
comunicação por parte da ECSA, que foi executar a atividade
sem o devido alinhamento com a Itapebi e, também, com a
RCG.

Todavia, para seguirmos o acordo, vamos executar a terceira
campanha de monitoramento de 07 a 10/02/2017. Sendo
assim, aguardo vossa confirmação.

Abraços,

André Luiz Martinussi
Gestor - UHE Itapebi

Diretoria de Geração
Neoenergia S.A.
www. neoenergia.com
+55 73 3286-2803/9829-2605
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA.
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Os patronos dos moradores atingidos ainda fizeram a ressalva
de que o adiamento iria contrariar não só o acordado na audiência, mas
também os interesses dos moradores de imóveis danificados, os quais
aguardam uma solução administrativa por anos, sem qualquer resposta.

Além disso, os patronos dos moradores atingidos ressaltaram
para UHE Itapebi que, no dia 08.03.2017, conversaram com o Sr. Viote,
representante da ECSA, equipe técnica da empreendedora, e este
informou que os laudos técnicos estavam prontos e que os documentos
seriam encaminhados para hidrelétrica no dia 13.03.2017. Na ocasião
desta conversa, um dos advogados da UHE Itapebi estava presente, Sr.
Luiz. Assim, não se justifica maiores atrasos.

•: •

Nesse contexto, vale lembrar que desde a instalação e ainda na
fase de operação da UHE Itapebi, os moradores atingidos sofrem com os danos
recorrentes/progressivos/contínuos causados nos seus imóveis por culpa da
empreendedora.

São mais de 19 anos de processo administrativo, sem solução. E,
desde o inicio dos estudos da UNB, 2011, o IBAMA reconhece o nexo causai
entre as ações da UHE Itapebi e os danos causados aos imóveis dos moradores
atingidos. Um dos pareceres nesse sentido data de 2013 (Parecer n°
02001.007444/2013-14 COHID/IBAMA). Mas verifica-se que a intenção da
UHE Itapebi é protelar a situação por mais alguns anos.

Se a UHE Itapebi e o IBAMA não cumprirem o que é
estabelecido em juízo em procedimento conciliatório, não é crivei que os
mesmos vão se empenhar administrativamente para solucionar os
problemas apontados. E, de acordo com o informado pela UHE Itapebi, a
omissão parte primeiramente do IBAMA, que anuiu com o descumprimento
do que foi estabelecido judicialmente sem justificativa plausível, sem
comunicar previamente ao juízo e aos moradores atingidos.

Ainda, sobre a realocação de moradores, ficou acordado na
sede do IBAMA que a UHE Itapebi deve não só comunicar, mas apresentar
contrato aos advogados dos moradores atingidos acerca das realocações
necessárias para fins de análise jurídica.

Isso porque a UHE Itapebi, se aproveitando da ignorância dos
moradores, vem incluindo cláusulas ilícitas, estabelecendo renúncia a
direitos e falsas confissões, nos contratos de realocação.

Além disso, a UHE Itapebi vem fazendo realocações de
moradores para residências piores do que as antes ocupadas, a exemplo da
Sr. Maria de Lourdes Ribeiro de Souza que foi realocada para uma casa q
fica abaixo do nível da Rua e, por isso, a residência alagou com a chuvj

v;.|
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP45820-095 - Eunápolis/BA.
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

ocorrida no inicio do corrente ano. A Sr. Maria de Lourdes Ribeiro de Souza

teve seus móveis destruídos em razão da situação apresentada e ainda não
foi ressarcida pela UHE Itapebi, o que será objeto de ação própria.

0 advogado da UHE Itapebi, Sr. Lucas Rodrigues Pedreira
justificou que realizou as realocações com a presença do representante dos
moradores, Waldinei Xavier Rodrigues.

No entanto, a justificativa não é plausível e não retira a ilicitude
do ato, inclusive a violação ao quanto determinado no Processo Administrativo
do IBAMA, porque, além de não corresponder ao quanto determinado, o Sr.
Waldiney Xavier Rodrigues não possui o conhecimento técnico necessário para
análise dos contratos elaborados pela Primeira Ré. Por óbvio, verifica-se de
plano a vulnerabilidade técnica e econômica dos moradores de Salto da
Divisa/MG em relação à UHE Itapebi, empresa de grande porte e poder
econômico.

Do exposto, verifica-se o descaso da UHE Itapebi e do IBAMA
quanto à situação apresentada na audiência conciliatória e o desrespeito
ao próprio judiciário, que nesse caso inaugura procedimento especial para
fins de resolução dos conflitos que sobrecarregam o poder judiciário,
porque administrativamente não se vislumbra mais solução.

Ante o exposto, o Requerente requer à V. Sra. informações
acerca da concessão da dilação em mais 68 (sessenta e oito) dias para a
equipe técnica da UHE Itapebi (ECSA) concluir e apresentar à equipe técnica
dos moradores atingidos (RCG Engenharia) os laudos técnicos de avaliação dos
imóveis atingidos pelo empreendimento, dentro do Polígono de 100 metros
contados da margem do Rio Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG.

No caso de não ter sido conferido o prazo de 68 (sessenta e oito)
dias à UHE Itapebi para fins de apresentação dos laudos técnicos individuais à
equipe dos moradores atingidos, requer à aplicação de sanção à
empreendedora pelo descumprimento, eis que o atraso prejudicou a
analise dos laudos pela RCG Engenharia, a fim de que a avaliação técnica
fosse concluída até a primeira semana de abril.

Requer ainda a aplicação de sanção à UHE Itapebi pelo
descumprimento do quanto estabelecido para fins de realocação dos
moradores impactados pelo seu empreendimento.

Requer a tomada de providências administrativas quanto à
situação da Sr. Maria de Lourdes Ribeiro de Souza que foi realocada para
uma casa que fica abaixo do nível da Rua e, por isso, a residência alagou
com a chuva ocorrida no inicio do corrente ano. A Sr. Maria de Lourd

Ribeiro de Souza teve seus móveis destruídos em razão da situaç
apresentada e ainda não foi ressarcida pela UHE Itapebi.
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Rua Demetno Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA. <M.

Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044 **r
E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Informa por fim que seguem acostados ao presente ofício os
seguintes documentos:

a) Ata da Audiência de Conciliação realizada na Subseção
Judiciária da Justiça Federal em Teófilo Otoni/MG;

b) Ata de Reunião ocorrida na sede da Itapebi Geração de
Energia Elétrica S.A para definir o cronograma de atividades
para fins de confecção dos laudos técnicos individuais; e,

c) E-mails trocados entre a UHE Itapebi e os advogados dos
moradores atingidos.

Atenciosamente,

Bruno dellüóuzaMtoncoi
OAB/MG 124400

Juliana Carvalho Lacerda
OAB/BA 124400

Viviane dos Santos Bomfim

OAB/BA 40511
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AUTOS N°:

1178-55.2016.4.01.3816

1181-10.2016.4.01.3816

1186-32.2016.4.01.3816

1189-84.2016.4.01.3816

1192-39.2016.4.01.3816

1197-61.2016.4.01.3816

1200-16.2016.4.01.3816

1204-53.2016.4.01.3816

1207-08.2016.4.01.3816

1210-60.2016.4.01.3816

1214-97.2016.4.01.3816

1218-37.2016.4.01.3816

1223-59.2016.4.01.3816

1227-96.2016.4.01.3816

1230-51.2016.4.01.3816

1234-88.2016.4.01.3816

1333-58.2016.4.01.3816

1336-13.2016.4.01.3816

1344-87.2016.4.01.3816

1347-42.2016.4.01.3816

1350-94.2016.4.01.3816

1354-34.2016.4.01.3816

1357-86.2016.4.01.3816

1363-93.2016.4.01.3816

1366-48.2016.4.01.3816

1370-85.2016.4.01.3816

1373-40.2016.4.01.3816

1376-92.2016.4.01.3816

1380-32.2016.4.01.3816

1383-84.2016.4.01.3816

1542-27.2016.4.01.3816

1549-19.2016.4.01.3816

1553-56.2016.4.01.3816

1556-11.2016.4.01.3816

1562-18.2016.4.01.3816

1566-55.2016.4.01.3816

1569-10.2016.4.01.3816

1572-62.2016.4.01.3816

1578-69.2016.4.01.3816

1827-20.2016.4.01.3816

1830-72.2016.4.01.3816

1834-12.2016.4.01.3816

1837-64.2016.4.01.3816

1840-19.2016.4.01.3816
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1179

1184

1187-

1190

1193

1198-

1202-

1205-

1208-

1211-

1215-

1219-

1224-

1228-

1232-

1331-

1334-

1337-

1345-

1348-

1352-

1355-

1359-

1364-

1367-

1371-

1374-

1378-

1381-

1540-

1543-

1551-

1554-

1559-

1564-

1567-

1570-

1576-

1579-

1828-

1832-

1835-

1838-

1842-

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

40.2016

62.2016

17.2016

69.2016

24.2016

46.2016

83.2016

38.2016

90.2016

45.2016

82.2016

22.2016

44.2016

81.2016

21.2016

88.2016

43.2016

95.2016

72.2016

27.2016

64.2016

19.2016

56.2016

78.2016

33.2016

70.2016

25.2016

62.2016

17.2016

57.2016

12.2016

86.2016

41.2016

63.2016

85.2016

40.2016

92.2016

02.2016

54.2016

05.2016

42.2016

94.2016

49.2016

86.2016

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

1180

1185

1188

1191

1194

1199

1203

1206

1209

1213

1217

1220

1226

1229

1233

1332

1335

1342

1346

1349

1353

1356

1360

1365'

1369

1372

1375

1379

1382

1541

1545

1552

1555

1560

1565

1568

1571

1577

1826

1829

1833-

1836

1839

-25.2016

-47.2016

-02.2016

-54.2016

-09.2016

•31.2016

-68.2016

•23.2016

75.2016.

•15.2016.

•52.2016.

07.2016.

14.2016.

•66.2016.

06.2016.

73.2016.

28.2016.

20.2016.

57.2016.

12.2016.

49.2016.

04.2016.

41.2016.

63.2016.

03.2016.

55.2016.

10.2016.

47.2016.

02.2016.

42.2016.

79.2016.

71.2016.

26.2016.

48.2016.

70.2016.

25.2016.

77.2016.

84.2016.

35.2016.

87.2016.

27.2016.

79.2016.

34.2016.

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

.4.01

4.01

4.01

4.01

4.01

4.01

4.01

4.01

4.01

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816

.3816
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

AUTOR: PARTE AUTORA REPRESENTADA PELO SENHOR VALDINEI XAVIER
RODRIGUES

RÉU: IBAMA E ITAPEBI

DATA: 25/10/2016 HORA: 14:00

JUIZES FEDERAIS: DANIEL CASTELO BRANCO RAMOS e RAIMUNDO BEZERRA

MARIANO NETO

No dia e hora indicados nesta assentada, nesta Subseção Judiciária de Teófilo Otoni, foi
aberta a audiência de conciliação nos autos do processo acima, conforme registros que
se seguem:

Presentes:

1. 0 réu, ITAPEBI Geração de Energia Elétrica S/A, representada pelo preposto André
Luiz Martinussi, que apresentou cartas de preposições, acompanhado do advogado, Dr.
Luiz Felipe LeIis Costa, OAB/MG 106.752, que protocolará os instrumentos de
procuração, substabelecimento, e atos constitutivos em cartório.
2. O réu, IBAMA, representado pela Procuradora Federal Dra. Fernanda Sousa Marques.

3. Os autores, representados pelo senhor Valdinei Xavier Rodrigues, 12.917.376-26,
SSP/BA, acompanhado dos advogados, Dr. Bruno de Souza Ronconi, OAB/MG 124.400,
Dra. Juliana Carvalho Lacerda, OAB/BA 20183, Dra. Viviane dos Santos Bomfin, OAB/BA

40.511.

Aberta a audiência, o Juiz Federal Dr. Daniel Castelo Branco Ramos e em seguida o Juiz
Federal Substituto Dr. Raimundo Bezerra Mariano Neto, explicaram o motivo da
designação desta audiência, salientando a importância da tentativa de composição
trazida pelo Novo Código de Processo Civil/2015, em que a responsabilidade da
resolução dos conflitos não se restringe ao Poder Judiciário, dando oportunidade às
partes de negociar e, assim, procurar o melhor deslinde da demanda.

Após, o Dr. Daniel Castelo Branco Ramos destacou que esta audiência não tem o fim de
instruir os processos, mas de abrir um processo de negociação com a finalidade de
resolver os conflitos dos processos em questão.

O advogado da ré ITAPEBI Geração de Energia Elétrica S/A, desde já demonstrou o
desinteresse em conciliar, sob a alegação de que em outra oportunidade já houve
proposta de relocação dos autores ou reconstrução dos imóveis, dentro de um polígono
determinado, bem como custear o serviço de engenheiros para o acompanhamento das
obras.

Os advogados dos autores demonstraram outras necessidades de seus constituintes, que
ultrapassariam o proposto pelo procurador da ITAPEBI. Ademais, alegaram que a
ITAPEBI não cumpriu com o que se comprometeu anteriormente, tendo relocado poucos
autores, além do surgimento de novas deteriorações nos imóveis de Salto da Divisa,
inclusive dos que foram construídos pela ITAPEBI.

Em seguida, o MM. Juiz Dr. Daniel Castelo Branco Ramos destacou a necessidade das
partes analisarem os casos, se manifestando sobre as formas de reparação dos danos,
buscando a viabilidade das medidas a serem adotadas.

Após, foi elaborado quadro traçando os interesses da ITAPEBI (Resolver o problema
dentro do polígono estabelecido no processo de licenciamento, independentemente da
judicialização do conflito), dos atingidos (Imediata relocação das famílias em situação de
risco, bem como a solução do problema de todos os atingidos do município de Salto da
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Divida), e do IBAMA (Tutelar os interesses da coletividade de Salto da Divisa, que foram
efetivamente atingidos pelo empreendimento da ITAPEBI, conforme apuração técnica
adequada).

Em um segundo momento desta audiência, o MM. Juiz Dr. Raimundo Bezerra Mariano
Neto destacou a necessidade da formulação de um calendário para cumprimento de cada
etapa das obras.

n?5?í/í!?íi 6m S6de de primeira etaPa' foi fixado prazo de 05 meses, a contar do diaui/ii/20i6f para cumprimento integral da primeira etapa, consistente na avaliação
cecmca da equipe de engenheiros de ambas as partes, dentro do polígono de 100
metros, constante no processo de licenciamento ambiental. Dentro do mesmo prazo, as
partes convencionam que os pedidos de realocação deverão ser efetivados no prazo
máximo de 30 dias, contados a partir da avaliação técnica procedida pelas equipes de
engenharia das partes.

VencJda a Prirne'ra etapa' f0i desia-nada nova audiência, marcada para odia 04/04/2017
as 14 üOh, para estabelecimento de uma mesa de negociação, relacionada aos imóveis
que foram objeto de avaliação na etapa anterior, sendo que, por ocasião desta
audiência, os autores trarão laudos de avaliação, para fins de indenização ou realocação,
dos imóveis integrantes da etapa anterior.

Na hipótese de frustrada a mesa de negociação, isoladamente ou em conjunto, será
aplicado o art. 335, do CPC/15, em relação aos imóveis objeto das etapas anteriores.

Para identificação e delimitação dos imóveis integrantes do polígono de 100 metros de
nocc VT °.processo de licenciamento, que tenham sido objeto de demanda judicial
•rtínHf Çf-? ?udiciaria' ° advogado da parte autora terá um prazo de 10 dias para
LnríJinfr ~S i ff de taÍS imóveis- AITAPEBI, bem como IBAMA, após intimados da
fmn?fo ~a°, . a em cartorio< terã0 ° Prazo de 10 dias para análise e eventual
impugnaçao desta Findo o prazo último sem manifestação e/ou impugnação por parte
fmn!TeS~a H/0r ° IBAMA' Sera inidad° ° prazo para apresentação de defesa. Havendoimpugnação da lista, o prazo para apresentação de defesa terá como termo inicial a data
do protocolo da respectiva impugnação.

írI™?EBI f°!Ttí^ ° se9uinte requerimento: "A ITAPEBI requer a aplicação da multa
prevista no art. 334, § 8o, do CPC, em desfavor dos autores, tendo em vista o seu não
comparec.mento. Mais ainda, requer que a multa seja fixada no percentual de 2% sobre
o vaior da causa, conforme prevê o referido dispositivo legal".

tE^H«e9UÍda'- \ Parte aUt°ra Se manifestou: "Impugna-se o requerimento da ITAPEBI,
nrnrnriT qU' ^ adv°9ados dos autores, em todos os processos, consta
ínmnl Ç com Poderes para negociar e transigir. Além do mais, nessa alçada
compareceu o Sr. Valdinei Xavier Rodrigues, como representante dos atingidos,
conforme ata juntada nessa oportunidade, e confirme reconhecido no processo
3ÍTS2T J^t0 a° IBAMA' reduerendo ainda, Prazo de 05 dias para juntada de uma
™f«H rea izadas no IBAMA, que comprova os poderes do mesmo para representar os
moradores atingidos .

Dada a palavra aos MM. Juizes, disseram que individualmente indeferem orequerimento
formulado pela ITAPEBI, ao argumento de que a multa referida tem por pressuposto a
constatação de ausência injustificada, ao passo que a presente assentada teve como

í-!:•;-.
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u H , nQnnriarS(1 Pm nue somente o representante judicial das partes se fizesseS\£v'stl aZ^pL resoiução. de maneira coletiva, do Htígio subjacente
aos processos ajuizados individualmente.

~^ & ra7návpl exioir da parte autora, beneficiaria da justiça gratuita, e
A'em "TmP^ Lossufldente odeslocamento de Salto da Divisa, que dista 400 kmpresumidamente h.possucienteo de subseção não poSsui infraestrutura para
^^"~2^^ umaÇónica audiência, portanto, onão
comparecimento não é nem de longe injustificável.

„_„ razões acima apresentadas, ficam, desde já, dispensados decotU™o pes0seoSa,,aos autores das demandas individuais, para a audiência
designada para o dia 04/04/2017.
Partes intimadas em audiência. Registre-se.

Daniel Castelo Branco Ramos
Juiz Federal

Representante da parte autora:.

Advogado da parte autora:.

Advogado da parte autora:.

Advogado da parte autora:.

IBAMA:.

Preposto da ITAPEBI:.

Advogado da ITAPEBI:

Raimundo Bezerra Mariano Neto
Juiz Federal



<í4 ;$Ata de Reunião

Local: UHE Itapebi

Data: 24/11/2016

Assunto: Plano de trabalho das atividades em Salto da Divisa

Participantes: Lista de presença emanexo

As 15h30min do dia 24 de novembro de 2016, na sala de reunião da UHE Itapebi, deu-
se início à apresentação do plano de trabalho das atividades de campo que serão
realizadas nas casas rachadas em Salto da Divisa, localizadas dentro do polígono de
lOOm, conforme definido pelo Ibama. Registra-se a presença dos representantes das
seguintes empresas: Itapebi, Print Comunicação, ECSA Engenharia, RCG Construtora,
Ronconi Advogados.

Inicialmente, os participantes da reunião se apresentaram e as equipes técnicas
informaram as respectivas áreas em que atuarão nos trabalhos em campo.

OSr. André Martinussi, gestor da UHE Itapebi, iniciou a reunião com aapresentação
em slides sobre o plano de trabalho em referência, com a seguinte estrutura: rotina de
trabalho, eventograma, Termo de Inspeção, Formulário de Visita de Campo eCadastro
Socioeconômico. A rotina de trabalho contém as seguintes fases: (I) vistoria e
levantamento, (II) monitoramento de patologias, (III) elaboração de croqui das casas
vistoriadas, (IV) elaboração dos laudos periciais, (V) elaboração do relatório final, (VI)
análise dos laudos e dos relatórios pela RCG Construtora, (VII) avaliação conjunta de
eventuais laudos divergentes e(VIII) encaminhamento de todos os laudos para oIbama.
Enfatizou-se que os trabalhos serão realizados por quadra em ordem crescente de "A" a
"W" do mapa disponibilizado, eas 5casas ditas como prioritárias serão as primeiras a
serem vistoriadas. Durante o trabalho de campo, caso sejam identificadas outras casas
(alem das 5 acima indicadas) com o risco estrutural iminente, as mesmas serão
pnonzadas.

E ainda que os profissionais contratados pela Itapebi (ECSA Engenharia, RCG
Construtora ePrint Comunicação) colherão os dados para preenchimento do Formulário
de Visita de Campo edo Cadastro Socioeconômico, ecaso não seja possível realizar a
vistoria num primeiro momento, será feito um novo agendamento. Em persistindo essa
impossibilidade, a Itapebi comunicará ao Ibama e ao escritório Ronconi Advogados
para quesejam tomadas as devidas providências.

Ainda ficou definido que o Formulário de Visita de Campo, após o devido
preenchimento, será assinado pelas empresas ECSA Engenharia e RCG Construtora.

Com relação aos laudos periciais finais, foi informado por meio dessa apresentação que
após o início dos trabalhos, a ECSA Engenharia terá um prazo de 60 dias para
encaminhar os laudos para a RCG Construtora, a qual deverá analisá-los dentro de 30
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^^^^^X^ò"^^T,izadas ava,iaçõesc~-Por fim conrh.inHn ergenCmS' a RCG Construtora deverá emitir seu próprio laudo.

XÍ1IS1155SSST"que ,odos os laudos'div— -

ODr. Bruno Ronconi afirmou que os moradores pleiteiam que nos casos em oue
rr riitinXos3 aconstoção de mL —• «^rs^r

procedimento eirão acompanhar afinalização da avaliação com aRCG.
Opagamento será realizado da seguinte forma- ro% «« fi««i j i- ~20o/o após as avaliações conjuntas ta,L.** ao fínal das ava>^Ções de campo e

P amoas as empresas. Cada empresa ficará com uma cópia dos formulários

s~~:t=casar:

—ss":stsrssaasr- -——
Às 16h41min encerrou-se areunião.

Encaminhamentos:

Itapebi, 24 de novembro de 2016.
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Anexo

Lista de Presença

Reunião Plano de trabalho das atividades em Salto da Divisa
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RES: Re: Dilação de prazo -Bruno Ronconi
https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite...

de 6

RES: Re: Dilação de prazo

Lucas Rodrigues Pedreira <lpedreira@neoenergia.com>
ter 21/03/2017 18:55

Para:Bruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>;

CcFrancisco de Assis D. Carvalho Júnior <francisco.carvalho@neoenergia.com>• André Luiz Martinussi

<silvia.goes@ibamagovbr; ,osé^

3 anexos (3 MB)

Of. 02001.002017,2017-73 -COHIDJBAMA.PDF; SMA 022 2017.pdf; AR SMA 022.2017.pdf;

Prezado Dr. Bruno Ronconi,

ü£ÜT "a aUd'ênCla rea"!ada dia 25102°16' "a Jus«* ««* * Teon,o O.oni.

'Nesse viés, em sede de primeira etapa, fai fixada prazo de OS meses, acornar da dia 01/11/2016 para

Tf^lTeÍm etaP°' ^ ÓeSÍgn0da nOV° aUdÍênd°' marcada V™ odia 04/04/2017 às 1400n
^ ZZTnaCrt0 1^ meS° ^ne90CÍaÇÕ°' relOCÍOn°d" °0S *** *» *•» *H

avaUaça-o, parafins de indenização ou realocação, dos imóveis Integrantes da etapa anterior"

::rzr::::r:;-.;:t«rrj:r.!'' —• - •- - -
Atenciosamente,

Lucas Rodrigues Pedreira
Diretoria Jurídica
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RES: Re: Dilação de prazo -Bruno Ronconi
https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite...

e6

-Neoenergia

www.neoenerqia.com

tel. 55 (21) 3235.9814 - fax 55 (21) 3235-9882

:::;:::::z:z~:impressos por quem nà° - •——• --—-
•emente assegurado. ^ "" aneX°S' ""°*—*» * *•-* «* •« * vio.aÇâo de sigHo

Emai, /communication with confidente and sensitive content protected oy client- .awyer re.ationship

Mensagem encaminhada -
De: Bruno Ronconi <brunoronconirffhotmail .c.nm>
Data: 17 demar de 2017 7:23 PM

^ Assunto: Re: Dilação de prazo

SSSS^TZÍ^«^-^22L>,"Pra„eiSeode
<fredenco.aTnaral@ibama.pnv hr> fc uu mnarai
Ce:

•**P

P ae 5meses para concluir a avaliação técnica à partir de 01.11.2017,
.

29/03/2017 15:51





RES: Re: Dilaçãode prazo - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=Readlv1essageItem<!

•

sendo que em 01.04.2017 deveria concluir todo levantamento, inclusive com os valores
.estimados das reconstruções e reformas, e marcou audiência para 04.04.2017 para tentativa
de finalização do acordo.

Resposta: sobre os laudos pedimos verificar as considerações anteriores. Conforme se colhe
da ata da audiência realizada em 25.10.2016, as providências para levantamento dos valores
estimados para reformas e reconstruções, conforme consta do trecho da ata transcrito no
início do e-mail, deveriam ser tomadas pela equipe indicada pelos atingidos, sendo certo que
tal trabalho não tem qualquer vinculação com os laudos elaborados pela ECSA Engenharia.

Na mesma ata da Justiça Federal ficou acordado que em relação às casas prioritárias, a
Itapebi iria proceder com a remoção dos moradores de imóveis com risco estrutural, no prazo
de 30 dias a partir da avaliação técnica.

Resposta: de acordo com a análise técnica feita pela Ecsa Engenharia somente foi necessário
fazer realocação da Sra. Maria Lúcia Dias Lima (Rua Áureo de Oliveira, 289), sendo certo que

preferida moradora foi efetivamente realocada em 13.02.2017. Cumpre registrar, ainda, que o
representante dos atingidos na cidade de Salto da Divisa acompanhou e teve ciência de todo
o procedimento. Aproveitamos para anexar minuta do termo de realocação que deverá ser
assinado pelas partes.

Considerado o prazo de 05 meses acima estipulado, no dia 24 de novembro de 2016, as
empresas responsáveis pela elaboração dos laudos dos imóveis localizados no polígono de
100 metros das margens do Rio Jequitinhonha (ECSA e RCG), reuniram-se na sede da Usina
Hidrelétrica Itapebi, acordando que a ECSA entregaria os laudos à RCG para avaliação no
prazo de 60 dias após o inicio dos serviços, ou seja, em 25.11.2016. E, a partir desta data, a
RCG teria 30 (trinta) dias para avaliar os laudos entregues pela ECSA. No entanto, até então
os representantes da RCG ainda não receberam os laudos, apesar dos mesmos estarem
prontos pela ECSA, conforme informação do Sr. Viote. Ressalte-se ainda que os moradores
em situação de risco já deveriam ter sido realocados.

Resposta: reitera-se que o prazo para apresentação dos laudos para a RCG Construtora foi
prorrogado para até o dia 3.4.2017. Sobre as realocações veja a consideração anterior.

II '

':•

Assim, requer esclarecimentos acerca do envio dos laudos para a empresa RCG - dos
moradores e a exposição dos motivos pelos quais não ocorreu o encaminhamento dos laudos
prontos para esta empresa.

Resposta: o prazo para apresentação dos laudos para a RCG Construtora foi prorrogado para
até o dia 3.4.2017.

Favor esclarecer ainda em relação à lista de imóveis enviada para a Itapebi, que ficaram fora
do mapa dos 100 metros, apesar de estarem na mesma área atingida.

Resposta: nao temos conhecimento do teor dessa lista, razão pela qual solicitamos o seu
reenvio. fè

. :•
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RES: Re: Dilação de prazo - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.
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Esclarecer ainda, por qual motivo, não enviaram à empresa RCG sequer os laudos das casas
localizadas nos 100 metros, que necessitam serem realocadas de imediato.

Resposta: o prazo para apresentação dos laudos para a RCG Construtora foi prorrogado para
até o dia 3.4.2017.

Esclarecer por fim se houve eventual realocação, porque não houve comunicação aos
advogados dos atingidos, conforme combinado e apresentação dos contratos de realocação,
conforme estabelecido na Ata de Reunião firmada no IBAMA.

Resposta: de acordo com a análise técnica feita pela Ecsa Engenharia, somente foi necessário
fazer a realocação da Sra. Maria Lúcia Dias Lima (Rua Áureo de Oliveira, 289), sendo certo
que referida moradora foi efetivamente realocada em 13.02.2017. Cumpre registrar, ainda,
que o representante dos atingidos na cidade de Salto da Divisa acompanhou e teve ciência
de todo o procedimento.

Favor acusar recebimento.

Segue com cópia para conhecimento do IBAMA.

Att,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 124400

RONCONI ADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP: 45820-095, Eunapolis - Ba.
Fone: (73)3261-6696

Celular: (73)98843 2122

De: Bruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 14 de fevereiro de 2017 22:13

Para: Gabrielle de Souza Marinelli

Assunto: Re: Dilação de prazo

Boa noite!!

Gabrielle, quanto a dilação do prazo para entrega dos laudos, a dilação foi muito extensa, já
era para a empresa RCG Construtora (indicada pelos moradores) ter recebido os laudos, a
dilação em mais 60 dias, acaba refletindo negativamente em relação aos riscos iminentes de
alguns imóveis v.irem a ruir, que reflete no risco de vida dos moradores.

n.

n

•'.

29/03/2017 15:51





RES: Re: Dilação de prazo - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.

Esse atraso acaba por refletir negativamente em toda a cadeia de solução do problema,
inclusive no andamento dos processos, que estão suspensos aguardando a audiência de
conciliação, já designada para o dia 04 de abril de 2017.

Em relação ao levantamento de campo o mesmo foi cumprido dentro do prazo, sem maiores
dificuldades. Sendo assim, teria como verificar com a ECSA a antecipação deste prazo
para até o dia 10 de fevereiro de 2017? Pois assim, teríamos possibilidade de adiantarmos a
tratativa de negociação.

Veja com a ECSA para fazer horas extras e concluirmos esta etapa.

Aguardo o posicionamento.

Att,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 124400

RONCONIADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP: 45820-095, Eunapolis - Ba.

Fone: (73)3261-6696

Celular: (73)98843 2122

De: Gabrielle de Souza Marinelli <Rsmarinelli@neoenerRia.com>

Enviado: segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 20:35

Para: brunoronconi(S>hotmail.com

Ce: vivianeronconiadvoKados@gmail.com; André Luiz Martinussi

Assunto: Dilação de prazo

Prezado Sr. Bruno Ronconi,

Dando continuidade as tratativas da reunião realizada na UHE Itapebi em 24/11/2016, segue a carta

solicitando a dilação de prazo para envio dos laudos periciais.

Atenciosamente,

:

.

;. .

5 de 6 29/03/2017 r&S
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RES: Re: Dilação de prazo - Bruno Ronconi

Gabrielle Marinelli

Itapebi Geração de Energia

Neoenergia

www.neoenerqia.com

https://outlook.live.com/owa,'?viewmodel=ReadMessageItem&lte...
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Neoenergia

www.neoenergia.com

Ajude-nos a mantero nossocompromisso com a integridade, conhecendo nosso Códigode Éticae nosso
Canal de Denúncias.

55 (73) 3286-2806 / (73) 9925-3625

.

!•!
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29/03/2017

Gmail

Gmail - Avaliação dos Imóveis Salto da Divisa André

Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmaíl.c

Avaliação dos lmóveis_Salto da Divisa André
2 mensagens

i

Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com> ' : 1 de fevereiro de 2017 10:59
Para: André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>, Bruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>, BRUNQid
RONCONI <brunoronconiadvogados@gmail.com>, José Alex Portes <Jose.Portès@ibama.gov.br>, FredericoQueiroga
do Amaral <frederico.amaral@ibama.gov.br>, BEZERRA DE GÓES <Silvia.Goes@ibama.gov.br>

Bom dia!

Sr. André Luiz Martinussi,

O representante dos moradores atingidos pelo empreendimento UHE Itapebi nos informou que a ECSA iniciou a
terceira medição das trincas/rachaduras sem comunicar a equipe dos atingidos. A atitude da ECSA viola o quanto
acordado sobre a analise conjunta dos imóveis e pode prejudicaro andamento dos trabalhos.

Atenciosamente,

Viviane dos Santos Bomfim

OAB/BA 40511

Rua Demétrio Couto Guerrieri, n° 159, Centro.

CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Tele: (73) 3261-6696 e (73) 8107-3270

André Luiz Martinussi <amart.inussi@neoenergia.com>
Para: Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>
Ce: Bruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>, BRUNO RONCONI <brunoronconiadvogados@gmail.com>, José Alex
Portes <Jose.Portes@ibama.gov.br>, Frederico Queiroga do Amaral <frederico.amaral@ibama.gov.br>, BEZERRA DE
GÓES <Silvia.Goes@ibama.gov.br>, Gabrielle de Souza Marinelli <gsmarinelli@neoenergia.com>

Viviane,

I

3 de fevereiro de 2017 11

Conforme falamos em01/02/2017, houve uma falha de comunicação por parteda ECSA, que foi executar a
atividade sem o devido alinhamento com a Itapebi e, também, com a RCG.

Todavia, para seguirmos o acordo, vamos executar a terceira campanha de monitoramento de 07 a 10/02/2017. |
Sendo assim, aguardo vossa confirmação.

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenerqia.com

+55 73 3286-2803/9829-2605

*

*a-
fei-S"

•

•
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29/03/2017 Gmail - Avaliação dos Imóveis Salto da Divisa André

5 j

:

3

De: Viviane Bomfim [mailto:vivianeronconiadvogados@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 12:00
Para: André Luiz Martinussi; Bruno Ronconi; BRUNO RONCONI; José Alex Portes; Frederico Queiroga do Amaral'
BEZERRA DE GÓES

Assunto: Avaliação dos Imóveis_Salto da Divisa André

[Texto das mensagens anteriores oculto]

•

• • .

•

^://mail.google.cc™/mail/iV0r?ui=2^^^^
159f9fS4b9016c2 2/2



28/03/2017 Gmail - Processo Administrativo n°02001 0003331997-04_Avaliação dos Imóveis

Gmail Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@artail.com>;.

fo

Processo Administrativo n° 02001.0003331997-04_AvaNação dos Imóveis
2 mensagens

-ii
6 de dezembro de 2016 09:52Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>

Para: Frederico Queiroga do Amaral <frederico.amaral@ibama.gov.br>, BEZERRA DE GÓES
<Silvia.Goes@ibama.gov.br>, José Alex Portes <Jose.Portes@ibama.gov.br>, SAMUEL DIAS SANTOS
<Samuel.Santos@ibama.gov.br>, BRUNO RONCONI <brunoronconiadvogados@gmail.com>, Bruno Ronconi
<brunoronconi@hotmail.com>, Juliana Carvalho Lacerda <lacerdaju@hotmail.com>, Juliana Lacerda
<julianaronconiadvogados@gmail.com>, André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>

Bom dia!

Sr. Frederico Amaral,

•

Informo que uma das etapas de avaliação em campo dos imóveis de Salto da Divisa/MG foi concluída pela equipes
técnicas da ECSA e dos atingidos em 04.12.2016.

A ECSA informou à equipe dos atingidos que continuará o trabalho na sede da empresa para a confecção dos
Laudos Individuais dos imóveis.

, Assim, por hora, os trabalhos em campo terminaram sem a participação do IBAMA na comissão de
acompanhamento, eis que o representante da autarquia não compareceu até 04.12.2016.

Atenciosamente,

Viviane dos Santos Bomfim
OAB/BA 40511

Rua Demétrio Couto Guerrieri, n° 159, Centro.
CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Tele: (73) 3261-6696 e (73) 8107-3270

—

José Alex Portes <Jose.Portes@ibama.gov.br>
Para: Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>
Ce: Frederico Queiroga do Amaral <frederico.amaral@ibama.gov.br>, BEZERRA DE GÓES
<Silvia.Goes@ibama.gov.br>, SAMUEL DIAS SANTOS <Samuel.Santos@ibama.gov.br>, BRUNO RONCONI
<brunoronconiadvogados@gmail.com>, Bruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>, Juliana Carvalho Lacerda
<lacerdaju@hotmail.com>, Juliana Lacerda <julianaronconiadvogados@gmail.com>, André Luiz Martinussi
<amartinussi@neoenergia.com>

6 de dezembro de 2016 09:

Bom dia Viviane.

Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas a equipe técnica lotada na Gerência de Eunapolis tem outras
agendas de trabalho.

Buscaremos formas de acompanhamento nas demais etapas.

Att.

Citando Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>:

(Texto das mensagens anteriores oculto]
JOSÉ ALEX PORTES

Analista Ambiental - Geógrafo
Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID/IBAMA
Tel. (61)3316-1774

https://mail.google.com/mai l/u/0/?ui=2Suk=531e7^
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28/03/2017
Gmail - Processo Administrativo n° 02001.0003331997-04_Avaliação dos Imóveis

fv1 Gmail Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@pff3f| com$

Processo Administrativo n° 02001.0003331997-04_Avaliação dos Imóveis

Viviane Bomfini <vivianeronconiadvogados@gmail.com> 6de dezemhrn ri* ?nifi nq
Sa rí^0hQUeÍr09a t ATal <fredenco.amaral@ibama.gov.br>, BEZERRA DE GÓES
<S«m?^fJSf•90Vbr>,KJ0S^^tX P0rtes <Jose.Portes@ibama.gov.br>, SAMUEL DIAS SANTOS
^ZortconS^ R°NC°NI <b™°™coniadvogados@gmai<.com>, Bruno Ronconi
<SE£E££l í'"S. • ? ana CarValh° LaCerda <l^erdaju@hotmail.com>, Juliana Lacerda<jul.anaroncon,advogados@gma,l.com>, André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>

Bom dia!

Sr. Frederico Amaral,

línir^Tprlf35/3^3 d.« avaliaÇâo em camP° dos imóveis de Salto da Divisa/MG foi concluída pela equipes
técnicas aa bubA e dos atingidos em 04.12.2016.

í\S?A| ,nJ0r™ou ^equipe dos atingidos que continuará otrabalho na sede da empresa para aconfecção dos
Laudos Individuais dos imóveis.

^Assim, por hora, os trabalhos em campo terminaram sem a participação do IBAMA na comissão de
acompanhamento, eis que o representante da autarquia não compareceu até 04.12.2016.

Atenciosamente,

Viviane dos Santos Bomfim
OAB/BA 40511

Rua Demétrio Couto Guerrieri, n° 159, Centra
CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Tele: (73) 3261-6696 e (73) 8107-3270

José Alex Portes <Jose.Portes@ibama.gov.br>
Para: Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>
Ce: Frederico Queiroga do Amaral <frederico.amaral@ibama.gov.br>, BEZERRA DE GÓES
<^m^n?^bamaH9°V/ír>' SAMUEL DIAS SANT°S <Sar™el.Santos@ibama.gov.br>, BRUNO RONCONI
SeSfK^T' Bmn° R°nCOni <bnjnoronconi@hotmail.com>. Juliana Carvalho Lacerda
<Lm«SSnT ' 3LaC6rda <Julianaronconiadvogados@gmail.com>, André Luiz Martinussi
<amartinussi@neoenergia.com>

.„om dia Viviane.

6 de dezembro de 2016 09:5(

agendas TSSS^ '^^^^ maS aequipe técnica ,otada na Gerê™a de Eunapolis tem outras
Buscaremos formas de acompanhamento nas demais etapas.
Att.

Citando Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
JOSÉ ALEX PORTES
Analista Ambiental - Geógrafo
Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID/IBAMA
Tel. (61)3316-1774

https://mail.gc^e.com/man/u/C^^
58d43191b;..
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NS. 02001. 0 05 áiÍ/2017-JB/"
Recebido,em: 3/4/2017

f itapebi
Orupo Ntoenerg-è

Rio de Janeiro, 31 de março de 2017.

Ao

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

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

o.em: 3/4/2017

Assinatura

SMA 045/17

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Rei.: Ofício 02001.002017/2017-73 COHID/IBAMA.

Assunto: Envio dos laudos elaborados pela empresa ECSA Engenharia.

Prezado Senhor,

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("rTAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.397.080/0001-96

com sede na Praia do Flamengo, 78 - 10° andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em

atendimento a decisão deliberada em Ata da Reunião realizada em 24/11/2016, entre a Itapebi, Ronconi

Advogados, ECSA Engenharia, Print Comunicação e RCG Construtora e ao Ofício 02001.002017/2017-73

COHID/IBAMA, protocolar os laudos elaborados pela empresa ECSA Engenharia.

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

apresentamos nossos protestos de estima consideração.

ráncisco de Assis D. Carvalho jupfor

Superintendente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG

Página 1 de 1
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DIGITALIZADO HO IBAMA

Of. 12/2017 RONCONI

ABVOCADOS

Rua Demetrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eu{
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

lis/BA.

Salto da Divisa/MG, 31 de março de 2017.

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Diretor de Licenciamento Ambiental
Rose Mirian Hofmann

Diretoria de Licenciamento Ambiental - Dilic
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do Ibama
CEP 70818-900 Brasília - DF

E-mail: dilic.sede@ibama.gov.br

RECURSOS NATURAIS

Assunto: Avaliação individual dos imóveis atingidos pelo empreendimento UHE
Itapebi, dentro do Polígono de 100 metros contados da margem do Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG.

Ref.: Ofício
30.03.2017.

n° 02/2017 e E-mail de resposta da UHE

Senhor Diretor,

tapebi do dia

A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE IMÓVEIS DANIFICADOS
PELO EMPREENDIMENTO UHE ITAPEBI - AMIDE, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, com sede na Rua Áureo de Oliveira, n° 319-F, bairro Barro Preto,
Salto da Divisa/MG, CEP 39925-000, neste ato representada por WALDINEI
XAVIER RODRIGUES, brasileiro, pedreiro, divorciado, CPF sob o n.°
181.634.658-67, RG n° 12917376 26, residente e domiciliado na Rua Áureo de
Oliveira, n° 319-F, bairro Barro Preto, Salto da Divisa/MG, CEP 39925-000,
vem respeitosamente à presença de V. Sra., por meio dos seus advogados
abaixo subscritos e bastante procuradores (procuração em ariexo), expor e
requerer o que segue.5

Em 29.03.2017, os advogados dos moradores atingidos pelo
empreendimento UHE Itapebi enviaram o Ofício 02/2017 RONCONI ao IBAMA,
requerendo esclarecimentos acerca do descumprimento administrativo e
judicial pela empreendedora do prazo para entrega dos laudos técnicos de
avaliação individual dos imóveis atingidos pelo empreendimento dentro do
polígono de 100 metros contados das margens do Rio Jequinhonha, em Salto
da Divisa/MG.

t> *.

MMA/IBAMA/BA/COAD EUNAPOLIS
OF 02519.000135/2017-17
Ongem: Waldinei Xavier Rodrigues
Data: 31/C3/201
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunapolis/BA.
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Assim, na mesma data, o IBAMA, através de e-mail, encaminhou
o Ofício 02/2017 RONCONI à Itapebi Geração de Energia Elétrica S.A,
solicitando ainda esclarecimentos quanto ao exposto e requerido naquele
documento pelos patronos dos moradores atingidos, in verbis:

Prezados, boa tarde,

Informo que o Ibama se manifestou quanto ao pedido de dilação de
prazo para entrega dos laudos, definindo como prazo final e em
caráter impreterível dia 03/04/2017 (próxima segunda-feira),
conforme Ofício 02001.002017/73 COHID/IBAMA.

Peço a gentileza do Francisco e da Martha, pela Itapebi, se
manifestarem por email (solicito até amanhã a tarde) quanto a
questão apresentada pelo Escritório que representa os atingidos.

Silvia e eu estaremos em Salto da Divisa na próxima quarta-feira, e
os esclarecimentos aqui solicitados são importantes para podermos
subsidiar o Ibama quanto a tomada das providências cabíveis em
âmbito administrativo.

No aguardo.

Atenciosamente,

JOSÉ ALEX PORTES

Analista Ambiental - Geógrafo
Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID/IBAMA
Tel. (61) 3316-1774

1

Em 30.03.2017 a Itapebi Geração de Energia Elétrica S.A, através
do advogado Sr. Lucas Rodrigues Pedreira, vinculado ao Grupo Neoenergia
S.A, respondeu às solicitações do IBAMA, através de e-mail, nos termos
seguintes:

José Alex, boa noite.

Abstraindo todas as acusações infundadas promovidas pelos
pretensos advogados representantes dos atingidos, constata-
se que foram feitos três questionamentos no ofício 02/2017:
(i) sobre a dilação de prazo para apresentação dos laudos; (ii)
suposto descumprimento do estabelecido para fins de
realocação; e, (iii) solicitação de providências deste órgão em
relação à situação da Sra. Maria de Lourdes Ribeiro de Souza.

Ante o exposto, esclarecemos o seguinte:

1) Conforme se colhe da mensagem abaixo, restou confirmadi
que o Ibama deferiu a prorrogação do prazo para apresentação do

$ru? jdeyw<Rçtcom
CrtB-BA 27117

v^fu Mi. I.M.,0
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Rua Demetno Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA.
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

laudos para 03.04.2017, com base na justificativa apresentada por
meio do empreendedor, no oficio SMA 023/2017, que também fora
encaminhado para conhecimento dos advogados.

2) Quanto ao suposto descumprimento do estabelecido para fins
de realocação, a Itapebi esclarece que desde o início dos trabalhos
envolvendo as equipes técnicas, a empresa recepcionou 7 (sete)
pedidos de realocação. Dentre essas solicitações, verificou-se que
apenas 4 (quatro) demandas diziam respeito a imóveis situados
dentro do polígono delimitado. Com base na vistoria técnica
realizada pelas equipes e apartir dos dados coletados em campo, a
empresa constatou a necessidade de se acatar apenas a demanda
relacionada à sra Maria Lúcia Dias Lima (Rua Áureo de Oliveira,
289), cujo imóvel fora o único diagnosticado com iminente risco.
Neste particular, vale esclarecer que essa \ solicitação foi
recepcionada em 10.02.2017, e a mudança realizada no dia
12.02.2017.

3) Quanto à situação da Sra Maria de Lourdes Ribeiro, cabe
esclarecer que esta moradora residia no imóvel situado na Rua
Maria Clarinda, 11, Bairro Preto, na qualidade de locatária
(inquilina) da Sra. Maria Daniela Santos de Andrade, proprietária
do imóvel. Após ter recibo demanda de realocação, a Itapebi
realizou vistoria no imóvel e procedeu à realocação, em
12/03/2016, mediante anuência da proprietária e de sua inquilina.
A Sra. Maria de Lourdes foi então instalada no imóvel situado na
Rua Angelina Nascimento, 04. Ocorre que, em 20/02/2017, ou seja,
quase um ano residindo no novo endereço, a Sra. Maria de Lourdes
informou que devido às fortes chuvas sua casa teria alagado. Como
a família não possuía lugar para pernoitar, a Itapebi, arcou com os
custos de hotel. Não obstante o fato de inexistir qualquer relação
entre as fortes chuvas, o conseqüente alagamento e a
responsabilidade da Itapebi, por ser esta a empresa que locou o
imóvel no qual a família da Sra. Maria de Lourdes encontrava-se
instalada, a empresa achou por bem alocar sua família em um novo
endereço, o que fez em 22.02.2017, na Rua Samuel Lima, 327,
Centro. Resta cristalino, portanto, que o requerimento formulado
pelos advogados dos atingidos não merece prosperqr, pois carece de
qualquer fundamento o pedido de ressarcimento de móveis
supostamente perdidos.

Quanto às informações prestadas pelo Sr. Lucas Rodrigues
Pedeira, os advogados dos moradores atingidos pelo empreendimento UHE
Itapebi, através de e-mail, esclareceram o que segue.

No que concerne ao item "D", o Sr. Lucas Rodrigues Pedreira só
confirma que os laudos assinados em conjunto ou laudos, próprios, após
analise conjunta, deveriam ser entregues até o dia 03.04.2017, conforme
determinação do IBAMA.
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Então, considerando o prazo da Autarquia! Federal e o
cronograma da reunião realizada na sede da UHE Itapebi, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do dia 03.04.2017 os laudos deveriam ser submetidos à
analise da equipe técnica dos moradores atingidos, para assinatura conjunta
ou elaboração de laudo próprio, o que não foi feito pela empreendedora.

Em relação ao item "2)", o Sr. Lucas Rodrigues Pedreira não
esclarece o por quê de ter realizado as realocações sem acompanhamento ou
submissão dos contratos para tal fim aos patronos dos moradores atingidos.

Quanto ao item "3)", o Sr. Lucas só confirma que ao transferir
a Sr. Maria de Lourdes da Rua Angelina Nascimento, 04, para a Rua Samuel
Lima, 327, Centro, a UHE Itapebi assumiu a culpa pelos danos; causados, senão
não teria feito. De qualquer sorte, através de vistoria in loco o IBAMA irá
constatar que a casa que a Requerente estava estabelecida fica abaixo do
nivel da Rua e por isso foi alagada. A realocação também não foi
acompanhada pelos patronos da Requerente.

Após, o IBAMA facultou aos patronos dos moradores atingidos à
elaboração de pedido, acompanhado de documentos, para a tomada de
providências quanto à postura da Itapebi Geração de Energia Elétrica S.A, nos
termos seguintes:

Prezados, bom dia.

Agradeço à Itapebi e ao Escritório Ronconi pelas informações.

Conforme consta no próprio Ofício em que o Ibama dilatou o prazo
para entrega dos laudos, o prazo final estipulado ficou para dia
03/04. Portanto, teremos condição de avaliar se houve
descumprimento do acordado a partir desta data. As informações
que colheremos na próxima semana em campo também servirão de
subsídios para avaliarmos a questão em âmbito administrativo.

Caso seja se interesse do Escritório Ronconi, peço que façam uma
petição, juntando a documentação que acharem pertinente, para
que seja incluído nessa nossa avaliação.

Atenciosamente,

JOSÉ ALEX PORTES

Analista Ambiental - Geógrafo
Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID/IBAM^i
Tel. (61) 3316-1774

Diante disso, primeiramente, ressalte-se que,
independentemente do vencimento do prazo para apresentação dos laudos
conjuntos em 03.04.2017, vale ressaltar que já ocorreu oi
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descumprimento, porque a Itapebi Geração de Energia Elétrica S.A não
apresentou os laudos confeccionados pela ECSA em tempo de serem
avaliados e assinados pela equipe técnica dos moradores atingidos, RCG
Engenharia, ou para esta elaborar laudo próprio.

Conforme já relatado, no mínimo, 30 dias antes da data de entrega dos laudos
técnicos conjuntos estipulada pelo IBAMA, 03.04.2017, os taudos da ECSA
deveriam ser apresentados à RCG Engenharia. No entanto, a Itapebi Geração
de Energia Elétrica S.A, não cumpriu o quanto acordado.

Pois na ata de Reunião ocorrida no IBAMA em 13.07.2016, Fls. 03,
Encaminhamentos, fica claro que fora ajustado que os laudos seriam antes dê
protocolados, avaliados pelas duas equipes técnicas, e no caso de divergência
seria apresentado um laudo de cada Equipe.

Na ata de Reunião do dia 24.08.2016, Fls. 02/03, a Itapebi ficou de
encaminhar os laudos de inspeção e o levantamento físico para a empresa
indicada pelos atingidos, o que não fez até a presente data, descumprindo
com o acordado.

Na mesma ata, assumiram o compromisso de realizarem a'realocação dos
moradores das casas com risco, com a elaboração de um minuta padrão dos
termos de realocação, o que também foi descumprindo, pois, quando fazem a
realocação, está ocorre de forma unilateral pela Empresa UHEíltapebi.

Informa, ainda, que a Itapebi Geração de Energia Elétrica S.A também não
apresentou à equipe técnica dos moradores os croquis com! os acréscimos
referidos na ata de reunião ocorrida na sede da empreendedora para fins de
elaboração do cronograma das avaliações dos imóveis em Salto da Divisa/MG.

E, conforme o Art. 80 do Decreto n° 6.514/2008:
:•

Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou fegulamentares
quando devidamente notificado pela autoridade ambiental
competente no prazo concedido, visando à regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a
degradação ambiental: (Redação dada pelo Decreto n° 6.686, de
2008).

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais).

Art. 81. Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais
nos prazos exigidos pela legislação ou, quando aplicável, naquele
determinado pela autoridade ambiental:

-
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Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto, reitera o pedido de aplicação de sanção em face da UHE
Itapebi pelo descumprimento do quanto estabelecido para fins de entrega
dos laudos em conjunto, o que também afetará o quanto determinado em
juízo, bem como a aplicação de sanção à UHE Itapebi pelo descumprimento do
quanto estabelecido para fins de realocação dos moradores impactados pelo
seu empreendimento.

Requer a lavratura de Auto de Infração em face da Itapebi Geração de Energia
Elétrica S.A, com a conseqüente aplicação da multa pela prática da conduta
tipificada no art. 80 do Decreto n° 6.514/2008, que deverá seH fixada no valor
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Requer, ainda, a tomada de providências administrativas quanto à situação da
Sr. Mana de Lourdes Ribeiro de Souza que foi realocada pari uma casa que
fica abaixo do nível da Rua e, por isso, a residência alagou com a chuva
ocorrida no inicio do corrente ano. A Sr. Maria de Lourdes Ribeiro de Souza
teve seus móveis destruídos em razão da situação apresentada1 &ainda não foi
ressarcida peta UHE Itapebi.

Por fim, requer a
02/2017 RONCONI.

apreciação de todos os pedidos forme

Requer a juntada dos documentos referentes à situação da Sr. Maria de
Lourdes Ribeiro de Souza, ao passo que aguarda a vistoria do IBAMA, a qual irá
corroborar as alegações sobre o caso e os documentos juntados.

Informa que outros documentos que subsidiam os requerimentos acima
formulados foram acostados no Ofício 02/2017 RONCONI, quais sejam:

a) Ata da Audiência de Conciliação realizada na Subseção
Judiciária da Justiça Federal em Teófilo Otoni/MG;

b) Ata de Reunião ocorrida na sede da Itapebi Geração de
Energia Elétrica S.A para definir o cronograma de atividades
para fins de confecção dos laudos técnicos individuais; e,

c) E-mails trocados entre a UHE Itapebi e os advogados dos
moradores atingidos.

, / Atenciosamente,
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Local: IBAMA-Sede Brasília/DF

Data: 13/07/2016

Horário: 09 horas

Assunto: Licenciamento ambiental da UHE Itapebi

Participantes: lista de presença em anexo

As 09:00h do dia 13 de julho de 2016, nas dependências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama em Brasília, deu-se início à reunião convocada pelo

Ibama para tratar de assuntos referentes ao licenciamento ambiental da UHE Itapebi, sendo os

convites remetidos pelo Ofício n° 02001.007443/2016-12 CGENE/IBAMA, direcionada ao Grupo
de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa, representando todas as categorias de

atingidos. Ofício n° 02001.007511/2016-43 CGENE/IBAMA, direcionada à Prefeitura Municipal

de Salto da Divisa/MG e Ofício n° 02001.007442/2016-78 COHID/IBAMA, direcionada à Itapebi
Geração de Energia.

Registra-se a presença, de representantes da Coordenação de Energia Hidrelétrica da Diretoria de

Licenciamento Ambiental do Ibama, de representantes da Itapebi Geração de Energia, da Prefeitura

Municipal de Salto da Divisa/MG; de representantes das categorias dos atingidos e seus advogados,
a saber: representante da Associação de Pedreiros de Salto da Divisa, de representante das

lavadeiras de Salto da Divisa; de representante da Associação de Extratores de Pedras de Salto da

Divisa, da Associação de Pescadores de Salto da Divisa. Registra-se também a presença da
pesquisadora daUNB e cientista política Ariadne de Oliveira Santiago.

O Sr. Coordenador do Ibama deu início à reunião dando ciência dos objetivos da reunião, que se
tratou de uma decisão para buscar diálogo dentro e sob a perspectiva do processo de licenciamento,

tendo em vista os resultados da reunião pública da Mesa de Diálogo e Negociação do Governo de
Minas Gerais e da vistoria realizada pela equipe técnica An Salto da Divisa/MG. )
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Foi apresentada a metodologia proposta para a reunião, apresentando-se as pautas para discussão,

dando-se a palavra primeiro às categorias dos atingidos e após para a Itapebi e, ao final, os

encaminhamentos possíveis, o qual foi aceito pelos presentes.

1. Tratamento das casas danificadas

Alegações dos atingidos

O Sr. Waldinei, representante das casas danificadas: ressaltou por volta de 350 casas danificadas na

área que ele considera estar no perímetro de 100 m; que a Itapebi não propôs solução e não há
resultados práticos das vistorias realizadas; que na reunião do dia 10 de março, entre Itapebi e

atingidos ficou acertado que a empresa faria as adequações primeiro nas casas depois faria as
responsabilidades em Salto da Divisa (limpeza do córrego e retirada de macrófitas); que os

representantes, diante da paralisia das atividades da empresa, paralisou os trabalhos que vinham

sendo desenvolvidos até que haja solução por parte da empresa. Que os moradores que estão na

faixa dos 100 metros não querem mais permanecer nesta áreaem virtude do odor.

O Sr. Adenildo, representante dos pescadores, ressaltou que ninguém em Salto da Divisaé contra as

atividades da empresa e que em todas as atividades que são desenvolvidas pela empresa, ela se

refere às determinações do Ibama. Que na reunião de março, ficou definida a continuidade dos

trabalho de topografia para definição dos 100 metros definidos pelo Ibama segundo o Laudo da

UNB; que segundo a empresa, sua obrigação era até as proximidade docórrego Lava-Pés.

A advogada dos representados ressaltou a situação exposta pela empresa na reunião de março

quanto as formas de tratamento (realocação; indenização ou reforma); que os atingidos indicariam

um profissional ou equipe técnica para acompanhar os trabalhos mas não houve acordo referente a

forma de apresentação dos laudos (assinatura conjunta em um só documento ou em laudos

individualizados). Ressaltou casos em que os atingidos consideram como de condição de risco;

ressaltou também os casos de famílias já realocadas em casas alugadas pela Itapebi, em situação de

locação precária.

AlegaçõesItapj
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- No prazo de 30 dias, a partir do dia 14/07/2016, as duas partes concordam em ter a

metodologia de trabalho para elaboração dos laudos individuais das residências definida e

constituição da Comissão de Acompanhamento, com representantes de ambas as partes,

contendo representantes também da Prefeitura e do Ibama.

- A metodologia e o cronograma para a elaboração dos laudos individuais das residências

serão apresentados pelas equipes técnicas das partes em reunião no Ibama no dia

23/08/2016, das 09:00h às 18:00h.

- Para além da faixa de 100 metros, o IBAMA irá solicitar um estudo geotécnico que avaliará

a eventual ocorrência de danos em moradias devido à elevação do lençol freático. - i °*~*

- Quanto às contas de água e luz das moradias em que houve realocação, há consenso de

realização de suspensão junto às empresas de água e luz, procedimento que será orientado

pela Itapebi.

- Deverá compor o Laudo Técnico o "Termo de Inspeção", que se constitui como um pedido

do Ibama no âmbito do processo de licenciamento, contendo autorização ou não do

proprietário para que a equipe de engenharia possa realizar os estudos.

2. Tratamento do Sistema de Saneamento Básico de Salto da Divisa

Alegações Prefeitura Municipal

O Sr. Prefeito Municipal fez uso da palavra para destacar as obras que foram feitas no

Córrego Lava-Pés e que as soluções de engenharia feitas na localidade não foram suficientes; que a

Itapebi fez poucas obras e com grande morosidade; que antes da construção do empreendimento, os

rejeitos eram lançados em um ambiente de grande turbulência, o que ocasionava a diluição dos

esgotos. Ressaltou que a galeria feita pela Itapebi, que a Prefeitura tem fotos de esgotos lançados

dentro da galeria; que na época das chuvas, as águas passam pelo ressalto existente dentro da

galeria, que ocasiona quebra das bombas por presença de areia; ressaltou os problemas de

lançamentos de esgotos ao longo da orla. Que espera da Itapebi ajuda para a solução dos problemas.
RessaítouNt presença de 3línguas negras, sendo uma delas com presença de-resíduos hospitalares;
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O Sr. Francisco fez uso da palavra referente aos trabalhos da topografia para expor que os

trabalhos estão paralisados desde Agosto de 2015; que 90% do trabalho de topografia já havia sido

finalizado, faltando fazer a definição dos lotes; que o trabalho topográfico foi feito considerando os

resultados do estudo da UNB; que foi feita a apresentação aos atingidos em reunião para

conhecimento; que os lotes que estão dentro do perímetro, mesmo que parcialmente, serão tratados

pela Itapebi. A topografia foi concluída. Que a Itapebi aceitou a proposta de equipe indicada pelos
atingidos; mas que do ponto de vista daengenharia, considerando que trata-se deuma ciência exata,
não há motivos para realização de dois laudos. Sobre as realocações, a empresa relatou que o

tratamento dado quando chega um caso de realocação, a empresa faz o levantamento dos danos e

faz um Termo com os proprietários, que as contas não entram no Termo, ou seja, cabe aos
moradores realizar os pagamentos. Em relação às casas desocupadas recomendou a interrupção dos

serviços de luz e água para evitar-se custos.

Alegações Ibama

Os representantes do Ibama indicaram a questão do tratamento da questão no licenciamento,
ressaltou o estudo feito pela UNB e que serviu de subsídio para a decisão do Ibama; ressaltou o
princípio de nexo de causalidade que rege a avaliação de impacto ambiental; que o Ibama se fará
mais presente especificamente quanto a questão do tratamento das casas com avarias.

Encaminhamentos:
•

- Sobre a questão dos laudos técnicos: há concordância das partes para a realização dos
estudos conjuntamente, dentro do perímetro dos 100 metros já aprovado pelo Ibama.

- AItapebi concorda com a equipe de profissionais já apresentados, mas não com a proposta
de trabalho, devendo esses profissionais apresentarem nova proposta de trabalho,

considerando o escopo conjunto.

- As partes concordam que havendo divergências técnicas em alguma das moradias a serem
avaliadas, haverá a apresentação de dois Laudos: um da empresa contratada pela Itapebi e

outro dos técnicos indicados pelos atingidos. \\ V\ ^v ti
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ressaltou também o assoreamento da "foz" do córrego Lava-Pés, pois o nível da foz está abaixo do

nível do reservatório.

O Sr. Jorge, representante dos pescadores, também ressaltou a presença de 6 lançamentos de

esgotos que caem diretamente no reservatório; ressaltou a própria presença de canalização do

esgoto no fundo de sua casa.

A advogada dos atingidos ressaltou que deve ser verificado o nexo de causalidade entre o

lançamento de dejetos e os problemas de saúde, contaminação do Rio Jequitinhonha e morte de

peixes.

Alegações Itapebi

A Itapebi fez uso da palavra que o projeto que foi feito era para tratamento de 40% do

esgoto da cidade. Que a empresa reconhece que o projeto pode ser melhorado, que a empresa

desenvolveu um projeto de captação de esgotos junto ao córrego Lava-Pés. Que a empresa estava

fazendo a desobstrução da foz mas devido às ações da comunidade, não pode-se dar continuidade.

Ressaltou que no âmbito do programa de qualidade da água passou por recente mudança,

mas que não houve alterações na qualidade da água; que sobre a mortandade de peixes, não houve

registro para coleta para análise e verificação das causas. Que a presença de macrofitas pode

ocasionar na presença de mosquitos e que a empresa fazendo a retirada de macrofitas a situação

pode melhorar.

A empresa reconhece que há inadequação no projeto de saneamento básico.

O levantamento topográfico apresentado pela prefeitura foi considerado incoerente pela

empresa, sendo contratada outra empresa responsável pelo novo adequamento topográfico.

Alegações Ibama
•. •

O Ibama reconhece os problemas relacionados ao projeto executado;

Encaminhamentos



M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

- Sobre a questão da desobstrução do córrego Lava- Pés, a empresa tem o prazo de 45 dias

a partir da data 14/07/2016, para o retorno das máquinas.

- Para a retirada das macrofitas, a empresa tem o prazo de 20 dias para a retomar a

atividade de supressão das macrofitas e três meses para termino da atividade.

- Apresentação de um anteprojeto de adequação do sistema de captação do esgoto pela

empresa eni linha com o definido no licenciamento ambiental, no prazo de 60 dias, para

conhecimento do Ibama. Esse documento deve ser fornecido a Prefeitura, para que a

mesma tenha conhecimento.

- Prefeitura iMunicipal e Itapebi realizarão reunião para definição das competências e o

Ibama será comunicado no prazo de 15 dias, para incorporação do programa de Apoio

Institucional ao Saneamento básico de Salto da Divisa.

3. Tratamento ao Sn Manoel Messias (Balseiro)

Alegações atingidos

O Sr. Adenildo expôs o histórico da atuação da balsa, e quando do enchimento do

reservatório, teve que realizar mudança do local da travessia do rio; que a Itapebi se comprometeu a

dar outra balsa ao Sn Manoel; que o tempo foi passando e não houve tratamento; que a balsa em

determinado momento afundou com pessoas e animais e que a balsa se encontra no fundo do lago.

Que o Sr. Manoel não se encontra mais exercendo a atividade; que o Prefeito deu amparo mediante

emprego; que existe judicialização do caso. Que há oficio do Ibama à Itapebi solicitando tratamento

ao Sr. Manoel; que a empresa solicitou aos advogados o valor de uma balsa; que em resposta ao

Ibama, houve a alegação de que o Sr. Manoel só estava disposto a receber indenização. Os

advogados ressaltam que há interesse em reatar a atividade profissional.

- Alegações Itapebi

O representante da empresa ressaltou que nesta oportunidade, não há condições de repassar

uma proposta de reparação. rL^-—7 /£j?~~) /\ X
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- Alegações Ibama

Os representantes do Ibama ressaltaram a questão do nexo de causalidade, que pode haver

aumento do deslocamento, que o Ibama reconhece o nexo de causalidade nesta questão.

Encaminhamentos:

- A Itapebi se compromete a encaminhar uma proposta, contendo levantamento do

histórico e com aval do interessado, no prazo de 15 dias.

4. Tratamento à categoria dos pescadores e aspectos relacionados a recomposição dos

estoques pesqueiros e ictiofauna

Alegações dos atingidos

Sr. Jorge, representante da associação dos pescadores. Pescador há 32 anos e presidente da

associação dos pescadores de Salto da Divisa. Relatou a atividade de pesca era feita de forma

artesanal e a meta diária era ir ao rio para pescar sem obter nenhum custo. A pesca era realizada

próximas as cataratas; o custo do trabalho à época era mínimo. O projeto apresentado pela Itapebi

na época foi considerado mágico, pois poucos tinham conhecimento do que se tratava um

empreendimento hidrelétrico.

•

Na época, as espécies presentes no rio eram: Curimba, Timbé, Trairá, Tilápia e vários outras

espécies no lago. A barreira natural, as cataratas, ajudava na pesca dos peixes.

A promessa da Itapebi em relação a infra estrutura e os recursos não foi o que ocorreu. O

enchimento estava previsto até o mirante, dando maior possibilidade dos peixes se reproduzirem e

dando a certeza de melhoria para os pescadores.

Os primeiros 3 anos houve a esperança de mudança na qualidade de vida. No decorrer do tempo, os

efeitos foram sentidos. O Sr. Jorge alega que o empreendimento soltou espécies exóticas de peixes

no reservatórios, gerando o desaparecimento de camarões e outras espécies de peixes.
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O valor da indenização aos pescadores não está sendo considerada suficiente a associação, em

relação ao tamanho do impacto que eles sofreram com a falta de recursos que anteriormente tinha.

O Sr. Jorge relata que o acúmulo de macrofitas e madeiras embaixo da água prejudica a pesca, pois

as redes ficam presas ao fundo do rio, dificultando até o processo de resgate dos materiais

utilizados. Relata que ria bacia não existia tucunaré, alegando que o empreendimento tenha soltado.
i

Solicita que reveja a situação dos que não foram reconhecidos pela Itapebi e a questão da

reformulação do TAC.

Os advogados citaram os pescadores que não foram reconhecidos pela Itapebi.
litíji

AlegaçõesItapebi

A Itapebi reconhece os impactos e citou a celebração de TAC que prevê o pagamento das

indenizações aos pescadores como forma de compensação.

Alegações Ibama

O Ibama ressaltou as incertezas ambientais sobre o peixamento e sobre a viabilidade de escadas de

peixes, que foram tratadas no licenciamento. Ressaltou a proposta de criação de uma estação de

piscicultura que não foi implementada. Trata-se de uma proposta que poderá ser estudada e

implementada.

Encaminhamentos:

- Sobre a reavaliação do TAC, o Ibama ressalta que qualquer mudança requer em manifestação do

Ministério Público.

- O Ibama ressaltou a possibilidade de estudos para implantação de um projeto de tanques-rede;

- O representante da Associação dos Pescadores, Sr. Jorge Alexandre, se comprometeu a apresentar

ao IBAMA documentação dos pescadores excluídos do TAC e submeter aos pescadores associados

a proposta de implantação do projeto de tanque rede;

- A empreendedora, UHE Itapebi, vai resgatar o projeto de tanque rede anteriormente elaborado e

apresentara uma nova proposta para avaliação na reunião agendada/para o dia 23.08.2016.

7 ^
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5. Tratamento à categoria dos garimpeiros

Alegações dos atingidos

O Sr. Adenildo falou em nome dos garimpeiros; que na região de Salto da Divisa havia o

garimpo artesanal e explicou a metodologia de trabalho dos garimpeiros; que não há exatidão do
número de garimpeiros, mas em torno de 6 pessoas; que como prova da realização da atividade
havia notas fiscais; que devido ao enchimento do reservatório, afetou o local de realização dessas

atividades.

O Sr. Jorge ressaltou que, conforme o EIA/RIMA, não iria atingir as áreas de trabalho dos

garimpeiros e pescadores, ressaltou o histórico do tombamento e posterior revogação do

tombamento.

Alegações Itapebi

Não há pontos levantados pela empresa.

Alegações Ibama

O Ibama alega também que não houve histórico de tratamento de garimpeiros no processo

de licenciamento. Ressaltou que a lavra sendo autorizada, caberá tratamento do licenciamento; mas

sendo atividade não regulada ou ilegal, não há formas de tratamento no âmbito do licenciamento.

Encaminhamentos:

};*-•'.

•;

m
- O Ibama avaliará o histórico do processo para verificar se houve algum ponto de

tratamento no histórico do processo, que constará no relatório a ser apresentado pela

equipe do Ibama.

^^5^jU^



•

rTTrWI
M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

; . :ijf
- Aos advogados e representantes, apresentar ao Ibama qualquer documentação que

comprove a legalidade da atividade desenvolvida pela categoria no prazo de 15 dias.

5. Tratamento à Categoria das lavadeiras:

Alegações dos atingidos

Sra. Joverciliá Maria de Jesus, moradora de Salto da Divisa, relata que antes era um rio

cristalino e que a realidade está diferente. Relata que foram atingidos pela barragem de Itapebi; não

dependiam de ninguém para suas atividades de lavadeira e com o barramento, a situação mudou.

Relata que nãotinham conhecimento do que se tratava a construção da barragem. A falta de

respeito com os direios humanos relacionados a construção da barragem, e sofrem com as

conseqüências relacionadas a essa construção.

A profissão de lavadeira foi prejudicada pela barragem e as lavadeiras de beira do rio foram

prejudicados pelo barramento. Relata a perda do patrimônioda cidade, as cachoeiras.

O empreendimento ofereceu uma lavanderia as lavadeiras de beira de rio e inicialmente foi

aceito pela associação de lavadeiras. Mas elas não puderam utilizar a lavanderia pela falta de

infraestrutura, pias plásticas e pequenas, falta de espaço entre as tábuas de passar roupas e as pias. A

associação de lavadeiras, atualmente possui mais de 80 mulheres.

Antes era um rio, agora é uma lagoa. O descaso é relatado.

Sra. Joverciliá indica que, o empreendimento poderia fazer sobre a questão das lavadeiras

seria uma indenização para as mulheres de idades variadas.

Alegações Itapebi

- Situação hão foi alegada no processo de licenciamento.

Encaminhamentos

- A empresa vai resgatar o histórico e apresentar retorno à categoria das lavadeiras ao

Ibama em 23/08/2016.
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6. Tratamento à categoria dos extratores de pedras, areeiros e extratores de areia-

fabricantes de pedras:

Alegação dos atingidos

Sra. Maria de Lurdes, representante dos extratores de areia e fabricantes de blocos. A área de

extração era na beira do rio.

O empreendimento garantiu que os trabalhadores não seriam afetados é deram uma indenização

para aqueles que foram afetados. O empreendimento prometeu "comprar" outro local de extração de

areia e máquinas. Foi relatado que esse novo local seria uma forma de indenizar os afetados, além

da indenização real, o que não ocorreu até hoje.

Os 9 extratores que localizavam acima do rio que não foram beneficiados não tinham cadastro na

época, por isso não foram indenizados.

Alegações da Itapebi

- Houve proposta de acordo com os extratores em relação ao novo local de trabalho.

- Houve um TAC prevendo indenização.

Alegações do Ibama

:

- O IBAMA assinou o TAC, embora não priorize indenização nessas situações.
•

•',.

Encaminhamentos:

- Cabe ao Ibama analisar a documentação apresentada pela associação dos extratores no

âmbito do licenciamento ambiental;

- A presidente da associação deverá entregar a via de documentações que comprovem a

legalidade dos extratores que não foram contemplados;

- O Ibama irá verificar o cadastro socioeconômico em arquivo. Em caso negativo, será

solicitado ao empreendedor e o documento será colocado à disposição de todos. /



•

:---M[f

M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

7. Tratamento à categoria dos pedreiros:

Sr. Adenildo, presidente da categoria dos pedreiros. O lago seria enchido até o mirante,o que não

ocorreu. Os pedreiros foram afetados. Ressaltou que 300 pedreiros ajudaram na construção das

casas para o Itapebi. Hoje estão cadastrados na associação 174 pedreiros espalhados e onde eram

extraídos areia não pode mais. A extração de areia foi afetada, a areia é retirada do fundo do lago, o

que torna a atividade inviável para a atividade artesanal.

As casas em Salto da Divisa eram feitas de alvenaria artesanal. Hoje as casas são afetadas e

rachadas pela influencia do barramento. A Itapebi não reconheceu os pedreiros como pessoas

atingidas passíveis de indenização na época.

O Sr. Adenildo criou uth pré-projeto de fabricação de blocos de alvenaria para dar continuidade ao

trabalho daqueles que estavam parados. A Sra. Janice, contratada pela empreendedora para

melhorar a comunicação com a população, foi informada acerca da existência do projeto.

Os 300 pedreiros são divididos entre pedreiros e ajudantes.

Alegações da Itapebi

- A empreendedora ressaltou a possibilidade de priorização da contratação da mão de obra local

para a construção das casas.

- A empreendedora informou que já realizou estudos acerca da viabilidade da proposta de

implantação de fabrica de blocos no Município de Salto da Divisa. No entanto, esta não se mostrou

viável.

Alegações do Ibama:

- Solicita que ocorra um diálogo entre a categoria e o empreendimento. -.

- No âmbito do licenciamento ambiental, a questão de indenização não se enquadra

Encaminhamentos:

12
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- O Ibama conclui que o tratamento à categoria dos pedreiros não é passível de ser atendido no

âmbito do licenciamento ambiental.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 17:00 horas, lavrando-se a

presente memória de reunião, que foi lida e assinada por todos os presentes e que passa a compor o

processo administrativo de licenciamento da UHE Itapebi.
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MEMÓRIA DE REUNIÃO

Local: IBAMA-Sede Brasília/DF

Data: 24/08/2016

Horário: 09 horas

Assunto: Licenciamento ambiental da UHE Itapebi

Participantes: lista de presença em anexo

-—

Às 09:00h do dia 24 de agosto de 2016, nas dependências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama em Brasília, deu-se início à reunião, previamente

agendada no dia 13 de julho para tratar de assuntos referentes ao licenciamento ambiental da UHE
Itapebi, sendo os convites remetidos por ofícios direcionados aos grupos representantes dos
atingidos, àPrefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG e para Itapebi Geração de Energia.

Registra-se a presença, de representantes da Coordenação de Energia Hidrelétrica da Diretoria de
Licenciamento Ambiental do Ibama, de representantes da Itapebi Geração de Energia, da Prefeitura
Municipal de Salto da Divisa/MG; de representantes das categorias dos atingidos eseus advogados,
a saber: representante das lavadeiras de Salto da Divisa; da Associação de Pescadores de Salto da
Divisa e representante dos moradores das casas danificadas. Registra-se também a presença da
pesquisadora da UNB e cientista política Ariadne de Oliveira Santiago.

O Sr. Coordenador do Ibama deu início à reunião relatando que esta é resultante dos

encaminhamentos da reunião realizada no dia 13 de julho de 2016, solicitou que durante as

discussões fossem respeitadas as falas de cada pessoa, para evitar os problemas ocorridos na
reunião anterior. Sugeriu que a pauta desta reunião seguisse ordem dos encaminhamentos da
reunião do dia 13 de julho,conforme consta na memória da reunião.

Assim, a UHE Itapebi fez uma leitura dos encaminhamentos da reunião do dia 13 e em seguida

apresentou o posicionamento da empresa em relação a cada ponto, como segue:
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Casas danificadas

A Itapebi informa qufe apresentou para Ronconi e para a empresa contratada pelo grupo dos
atingidos a metodologia que a empresa pretende adotar para elaborar o laudo das casas e agora está
aguardando o posicioriamento do grupo para continuação dos trabalhos. No intuito de agilizar os
procedimentos resolveu-se discutir a proposta nesta reunião. Assim, a UHE Itapebi relatou as
etapas previstas na proposta, como segue:

1) Agendamento das visitas

2) Análise das casas (inclusive quanto ao risco iminente de desabamento dos imóveis)

3) Análise das cáijjsas das trincas W

4) Elaboração dasíplantas

5) Mapeamento dás trincas e rachaduras

6) Metodologia do monitoramento das trincas e rachaduras

7) Proposição de recuperação das trincas e rachaduras existentes

8) Especificação para reconstrução ou recuperação das casas

9) Quantificação de material necessário para reforma dos imóveis

10) Quantificação de material para reconstrução dos imóveis

11) Detalhamento; dós custos unitários para reforma dos imóveis

12) Detalhamento dos custos unitário para reconstrução dos imóveis

A rotina seria visita as/residências e assinatura dos termos de inspeção e levantamento físico e no
final de cada dia o material será digitalizado e enviado a sede da empresa contratada pela UHE
Itapebi.

Em relação ao pagamento da água e luz a empresa informa que já incluiu as cláusulas nos termos de
realocação e foi adotada como procedimento a orientação aos moradores quanto ao encerramento
das referidas contas.

! ".

Encaminhamentos:

A UHE Itapebi enviâjra, no prazo de 15 dias, todas as informações obtidas nas leituras dos^
nezometros para a empresa contratada pelogrupo de atingidos paraavaliação, sem prejuízo a UHE
tapebi informa que esses dados constam np processo de licenciamento;
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AUHE Itapebi irá apresentar o número de casas dentro do polígono de 100 me o resultado da
topografia em 7 dias, para os advogados dos atingidos e para o Ibama;
Os advogados dos atingidos solicitam agilidade por parte do Ibama em encaminhar as questões
referente ao estudo geotécnico para as casas fora do polígono dos 100 m, já que do ponto de vista
dos advogados todas as casas do município estão atingidas pelo lençol freático. AUHE Itapebi
refuta veementemente tal afirmação, posto que desprovida de qualquer embasamento técnico, sendo
bastante irrazoável se imputar a UHE Itapebi a responsabilidade por toda e qualquer rachadura que
surja em Salto da Divisa, haja vista o laudo geotécnico da UNB;
A UHE Itapebi irá encaminhar os laudos de inspeção e o levantamento físico para a empresa
contratada pelos atingidos, em periodicidade aser decidida entre as equipes técnicas;
AUHE Itapebi se compromete em desmembrar e fazer a adaptação do cronograma em conjunto
com a equipe técnica da GA de Souza;

Os advogados dos atingidos solicitam que seja garantido o acompanhamento da segunda etapa
(definição de plantas no caso de reconstrução eespecificações técnicas nos casos reforma) por uma
equipe de engenharia por eles indicada. AUHE Itapebi avaliará aproposta e dará um retorno ao
final da primeira etapa.

AUHE Itapebi irá realocar as famílias nos casos em que a avaliação consensual das equipes
técnicas de engenharia indicar riscos aos moradores dentro do polígono d^S 100 m;
Os advogados dos atingidos juntamente com ojurídico da UHE Itapebi trabalharão uma minuta
padrão para os termos de realocação, em atendimento ao item acima.

Saneamento básico

AUHE Itapebi informa que foram iniciadas as atividades para retirada das macrofitas, que está
prevista aretirada de 80 há de macrofitas, aprevisão de conclusão dos trabalhos é28 de outubro. A
segunda etapa éaproposição de diagnostico eplano de manejo das macrofitas.
O saneamentodo municípioserá realizado em três etapas:

1) captação de esgoto das residências que atualmente são lançados no córrego lava-pés para
destinação correta;

2) recuperação do funcionamento da ETE e estações elevatórias
3) limpeza, recolocação de grades na região canalizada edesobstrução da foz.

Para primeira aetapa oprojeto executivo foi finalizado eestá em análise;intetha.
Na oportunidade a UHE detalhou cada etapa prevista, que será protocolado^

•
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Encaminhamentos::

A UHE Itapebi irá apresentar o projeto técnico executivo de saneamento a prefeitura de Salto da
Divisa, no prazo de 5 meSes.

O Ibama se manifestará sobre o projeto técnico executivo de saneamento após concordância das
partes.

Balseiro

A UHE Itapebi fez urn histórico da situação no processo de licenciamento e das ações ajuizadas
pelo sr. Manoel Messias contra a UHE Itapebi. No que se refere as ações ajuizadas, a empresa
informa que há uma açâ*} reclamando perdas e danos em razão do naufrágio da balsa foi encerrada
em 2014 com decisão favorável à empresa. A Itapebi informa ainda que tem uma outra ação de sr.
Manoel Messias reclamando danos ao imóvel localizado na rua Porto de Areia 530, bairro Ipê, está
em curso aguardando a realização de perícia judicial.

A UHE Itapebi propõe a comprar e a doação de uma embarcação, com motor, em dimensões
compatíveis com a embarcação originalmente operada pelo sr. Manoel Messias.

A proposta apresentada pela UHE Itapebi não foi aceita pelos advogados do sr. Manoel Messias,
por considerarem que estaria muito aquém das necessidades do balseiro. Por outro lado, a UHE
Itapebi não aceita a proposta apresentada pelos advogados do sr. Manoel Messias, a empresa
justifica que uma balsa nas dimensões solicitadas requer licenças de vários órgãos reguladores e
para operação é necessário constituição de empresa para concorrer a licitação, não havendo
garantias que o sr. Manoel ganharia tal licitação.

Encaminhamentos:

Os advogados do sr. Manoel Messias apresentarão os requisitos da legalidade da atividade, no prazo
de 30 dias.

A UHE Itapebi se compromete em apresentar um projeto com um modelo de balsa nas dimensões
semelhantes a balsa utilizada anteriormente, com condições de segurança para travessia, logo após
os advogados do sr. Manoel Messias apresentem os requisitos da legalidade da atividade e sendo
comprovado que a referida atividade é passível de legalização, no prazo 90 dias;

Após a apresentação dó projeto técnico pela UHE Itapebi, os advogados 8q sr. Manoel Messias
farão análise do projeto e um levantamento da viabilidade econômica da atividade.
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Pescadores

A UHE Itapebi apresentou uma proposta de unidade de beneficiamento de pescado. A empresa
entendeu que um projeto de tanque-rede demanda mais trabalho dos pescadores, o que mudaria
muito a rotina destes.

Orepresentante dos pescadores sr. Jorge Alexandre, destaca que aproposta apresentada pela aUHE
Itapebi não é viável para os pescadores de Salto da Divisa. Epergunta: Qual a posição do Ibama
referente a atividade de pescadores? Sendo respondido que o Ibama enteiide que a categoria dos
pescadores foi atingida pela construção da UHE Itapebi, eque oInstituto prioriza amitigação e/ou
compensação do impacto, em uma proposta de projeto produtivo é necessário que a atividade
proporcione renda igual ou maior da obtida com a atividade desenvolvida antes do
empreendimento.

De acordo com o representante dos pescadores, no que se refere ap projeto tanque-rede o
posicionamento deliberado em assembléia é que não aceita o projeto.

•

*

Encaminhamentos:

Orepresentante dos pescadores eaUHE Itapebi apresentarão acategoria aproposta da unidade de
beneficiamento de peixes para tomada de decisão, no prazo de 30 dias; e comunicarão ao Ibama o
interesse dos pescadores quanto aaceitação ou não da elaboração do projeto de viabilidade técnica,
econômica e sustentável do beneficiamento do pescado.

•

•

Lavadeiras

A UHE Itapebi fez um histórico em relação ao tema, com base nos documentos constantes no
processo de licenciamento da UHE Itapebi. Em seguida informou que ainda não tem uma proposta
em relação as lavadeiras, pois aUHE Itapebi reconhece as 15 lavadeiras, com base na lista da fl.
100, constante no processo de licenciamento. Se a associação de lavadeiras concordar com o
número reconhecido pela UHE Itapebi (15 lavadeiras), a empresa se compromete a apresentar uma
proposta para as 15 lavadeiras.

Arepresentante da associação das lavadeiras contesta onúmero de 15 lavadeiras, informa que éo
número previsto antes da mudança do projeto da hidrelétrica, que posteriormente inundou a
Cachoeira do Tombo. Então, conforme a representante das lavadeiras, o grupo é composto por 88
lavadeiras, e afirma que elasnão abrirão mãodos seusdireitos.

•

• •
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

Encaminhamentos:;

O grupo das lavadeiras propôs a análise mais detalhada de um projeto de fábrica de roupas. A UHE
Itapebi se compromete jêm apresentar uma proposta para o projeto de fábrica de roupas no prazo de
45 dias. A UHE Itapebi irá analisar o número de lavadeiras que serão contempladas pelo projeto.
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VAI.lOA EM TOPO O TERRITÓRIO NACIONAL

•*msi«o íMfà-1 1.102.877
:SEBAl. . -; .

18/07/2013'

MARIA DE LOURDES RIBEIRO SOUZA

"\0

ARNALDO RIBEIRO SOUZA

ALMIRA MARIA DE JESUS

(wATJ^AUDAOE

SALTO DA DIVISA-MG

,..,,oSfa6M NASC. LV-13 FL-48
SALTO DA DIVí SAfMG

.39786994 5-1-5



MOVEIS DANIFICADOS

2 GUARDA-ROUPAS

- 1 CÔMODA
È

1 RACK

1 JOGO DE SOFÁ

1 CAMA

- 1 MESA DE COMPUTADOR

i

- 1 ESTANTE

-
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TERMO DE COMPROMISSO E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente, a ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 02.397.080/0001-96, com sede na Praia do Flamengo 78, 1o, 4o e 10°
andar - Parte, Flamengo, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, doravante
denominada simplesmente ITAPEBI, e

a Sra. Maria de Lourdes Ribeiro Souza, brasileira,, do lar, RG. n° MG-11.102.877
inscrito (a) no CPF/MF sob n° 397.869.945-15, residente e domiciliada na Rua Maria
Clarinda, número 11, Bairro Preto, na Cidade de Salto da Divisa, no Estado de Minas
Gerais, doravante denominado(a) simplesmente RESIDENTE,

CONSIDERANDO QUE a Licença de Operação de ITAPEBI foi renovada em 05 de
fevereiro de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, Órgão responsável pelo licenciamento ambiental deste
empreendimento, sendo válida pelo período de 6 (seis) anos;

CONSIDERANDO QUE o IBAMA determinou, através da condicionante 2.1.1 da 1a
Renovação da Licença de Operação n° 291/2002, que fosse dada continuidade à
execução do Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da
Divisa:

CONSIDERANDO QUE, por razões alheias a vontade da ITAPEBI, não foi possível
executar mencionado Programa, tendo em vista a reiterada falta de autorização dos
moradores das áreas do Córrego Lava Pés e Lençol Freático que inviabilizou a efetiva
realização das vistorias;

CONSIDERANDO QUE restou acordado com o IBAMA que, independente da
conclusão da análise das causas do desenvolvimento de patogenias geotécnicas na
Cidade de Salto da Divisa/MG, a ITAPEBI iria, por mera liberalidade e precaução,
realocar os moradores residentes em casas de risco, localizadas dentro da faixa de
100 (cem) metros do polígono de influência do Córrego Lava Pés e Lençol Freático,
até a finalização dos estudos que visam identificar as possíveis causas relacionadas
aos problemas estruturais identificados nas referidas edificações e eventuais ações a
serem executadas ("Estudos");

CONSIDERANDO QUE, em 04.12.2014, o RESIDENTE permitiu a realização da
vistoria em sua residência, localizada na Rua Maria Clarinda, número 11, Bairro Preto,
na Cidade de Salto da Divisa, no Estado de Minas Gerais, na área conhecida como
Lençol Freático, onde ficou constatado o possível risco de colapso da edificação
localizada no mencionado endereço;

CONSIDERANDO QUE o RESIDENTE concordou em deixar a sua residência e se
mudar para o endereço indicado pela ITAPEBI, respeitado o disposto no presente
Termo de Compromisso, até o resultado final dos Estudos;

CONSIDERANDO QUE a ITAPEBI procedeu com a locação de casas na região de
Salto da Divisa com o intuito de realocar temporariamente as famílias que se
encontram em situações de risco, devidamente atestadas após vistoria detalhada, até
que realizados os Estudos e identificadas as possíveis causas das avarias e as ações
a serem executadas;

$• D
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CONSIDERANDO QUE a ITAPEBI providenciou um cadastro socioeconômico das
famílias que deverão ser realocadas prioritariamente por residirem em edificações com
estrutura precária e risco iminente de colapso, o que ameaça a integridade física de
seus residentes;

CONSIDERANDO QUE o RESIDENTE reconhece que a medida aqui adotada se
reveste de caráter de liberalidade da ITAPEBI, não criando qualquer expectativa de
direito ou mesmo vinculando a ITAPEBI a manter a medida, posteriormente, fora das
condições aqui ajustadas;

CONSIDERANDO, POR FIM, QUE a celebração do presente TERMO pela ITAPEBI
não implica no reconhecimento de qualquer responsabilidade relacionada aos
alegados danos a imóveis na localidade;

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO
("TERMO"), mediante as seguintes cláusulas e condições:

•

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.10 presente TERMO tem como objeto regular e assegurar: (i.) a locação de imóvel
pela ITAPEBI que será destinado exclusivamente ao uso residencial do RESIDENTE e
da sua família; (ii.) o compromisso do RESIDENTE, da utilização do imóvel para fins
de uso exclusivamente residencial, de forma mansa e pacífica, nos termos e
condições estipuladas na Cláusula Terceira abaixo.

1.2 Não constitui objeto deste TERMO qualquer assunção de responsabilidade pela
ITAPEBI referente à discussão em relação aos danos apresentados nos imóveis, mas
sim uma medida preventiva e protetiva implementada pela ITAPEBI a fim de
assegurar a segurança das famílias residentes em locais de risco. Igualmente, este
TERMO não implica em qualquer reconhecimento de responsabilidade no âmbito
extrajudicial ou judicial, inclusive mas não apenas em relação às diversas ações
tramitam na Comarca de Jacinto.

1.3 Não obstante o disposto acima fica desde já autorizado pelo ANUENTE, a
execução de eventuais reparos/demolições/construções que a ITAPEBI, por mera
liberalidade, possa vir a realizar de forma preventiva no imóvel em risco, se e quando
necessário, não configurando - em hipótese alguma - reconhecimento de
responsabilidade da ITAPEBI sobre os danos possivelmente existentes na estrutura
do imóvel vistoriado.

1.4 O proprietário do imóvel vistoriado assina o presente termo na qualidade de
ANUENTE, reconhecendo expressamente a natureza extraordinária da intervenção
oriunda de condicionante estabelecida pelo Poder Público competente sem qualquer
ingerência por parte da ITAPEBI.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA ITAPEBI

2.1 A ITAPEBI se compromete a arcar com o custo da locação e do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU do imóvel que será destinado exclusivamente ao uso
residencial do RESIDENTE e da sua família, de maneira precária e provisória, pelo
prazo máximo de até 12 meses ou até que concluídos os Estudos, quando deverão

¥
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ser conduzidas outras providências pelas Partes de acordo com as conclusões dos
Estudos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS RESIDENTES

3.1 O RESIDENTE se compromete a utilizar o imóvel para fins exclusivamente
residenciais, não podendo ceder, sublocar total ou parcialmente ou emprestar o
imóvel, seja a que título for.

3.2 O RESIDENTE será responsável pelas taxas que incidam ou venham a incidir
sobre o imóvel, tais como água, luz, gás, TV a cabo e outros;

3.3 O RESIDENTE deverá manter o imóvel em perfeitas condições de limpeza,
segurança e utilização, não sendo permitida qualquer alteração, modificação,
acréscimo, redução ou reforma no imóvel sem prévia autorização por escrito da
.TAPEB,

3.4 O RESIDENTE será responsável por quaisquer multas ou intimações por infrações
das leis, portarias ou regulamentos vigentes, originários de quaisquer repartições ou
entidades. É facultado à ITAPEBI ou ao Locador, por si ou por terceiro, fazer uma
vistoria interna no imóvel, para verificação do cumprimento das cláusulas deste
TERMO

3.5 O RESIDENTE, durante o prazo em que serão realizados os Estudos, se
compromete a não retornar a sua casa, ou autorizar que alguém retorne, em
nenhuma hipótese, sob pena de rescisão imediata deste TERMO e da assunção de
toda e qualquer responsabilidade civil ou criminal. Deve o RESIDENTE desocupar
imediatamente o imóvel objeto do presente TERMO, salvo contrário estará assumindo
o risco de eventuais danos causados caso ocorra o colapso da estrutura.

3.6 O RESIDENTE deverá apresentar todos os documentos solicitados pela ITAPEBI,
em especial os que comprovem a titularidade do imóvel em risco, no prazo de até 10
(dez) dias após a assinatura do presente TERMO. No caso de não haver referidos
documentos, o RESIDENTE deverá apresentar uma declaração de próprio punho que
ateste a titularidade do imóvel, com a assinatura de duas testemunhas e
reconhecimento das respectivas firmas em cartório.

CLÁUSULA QUARTA - COMPROMISSOS DO ANUENTE

4.1. O proprietário do imóvel vistoriado, ANUENTE, se compromete em manter o
mesmo valor de aluguel anterior, qual seja R$70,00 (setenta reais) por mês, em favor
do inquilino (aqui, RESIDENTE), quando do recebimento da nova casa, na hipótese de
ser necessária a demolição do imóvel vistoriado e desde que tanto o ANUENTE,
quanto o RESIDENTE, tencionem manter a relação locatícia anteriormente
estabelecida, que o RESIDENTE informa ser originária desde 09.11.2006..

4.2. Também se compromete o ANUENTE a manter em favor do RESIDENTE o
mesmo valor do aluguel acima descrito, por 2 (dois) anos, contados a partir do
recebimento da nova casa. Apenas após o mesmo poderá negociar outros valores,
salvo se ANUENTE e RESIDENTE decidirem de outra forma.

4.3. Em nenhuma hipótese o ANUENTE ou o RESIDENTE imputarão à ITAPEBI w
responsabilidades quanto à relação locatícia travada unicamente entre aqueles.



CLÁUSULA QUINTA- DECLARAÇÕES DAS PARTES

5.1. As PARTES declaram ter firmado este TERMO de forma livre, conscientes de
todas as condições aqui estabelecidas e seus respectivos efeitos. Declaram, ainda,
terem firmado a presente minuta como reflexo dos interesses envolvidos na questão,
devendo ser interpretado no sentido de privilegiar a boa-fé objetiva.

5.2. O RESIDENTE declara ter sido previamente orientado em relação a todas as
obrigações assumidas neste TERMO.

5.3. O presente TERMO obriga as partes e seus sucessores a qualquer titulo.

5.4. As PARTES renunciam expressamente ao direito de propor qualquer ação
anulatória e/ou ação rescisória, referentes à transação ou à decisão homologatória da
mesma, caso o termo venha a ser levado à homologação judicial.

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA

6.1. O presente TERMO terá vigência a partir desta data e (i.) vigerá pelo prazo de 12
(doze) meses; ou (ii.) até que a situação de risco do imóvel mencionado no
Considerando seja revertida.

;

CLÁUSULA SÉTIMA - CIÊNCIA DO LOCADOR

7.1. O locador do iriióvel cedido pela ITAPEBI ao RESIDENTE também assina este
TERMO, declarando-se ciente de todas as previsões aqui estabelecidas.

i
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO

8.1 A ITAPEBI poderá rescindir o presente TERMO, a qualquer tempo,
independentemente de culpa ou motivação, mediante aviso por escrito ao
RESIDENTE, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem que isso implique
qualquer direito a indenizações e/ou multas por parte do RESIDENTE.

8.2 O TERMO poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito pela ITAPEBI,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos, hipóteses estas em que o RESIDENTE deverá desocupar o local
imediatamente:

a) descumprimento de qualquer cláusula deste TERMO pelo RESIDENTE, em
especial o item 3.5 acima;

b) cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros, dos direitos e obrigações
decorrentes do presente TERMO;

8.3 A tolerância da ITAPEBI a respeito de eventuais infrações de qualquer das
obrigações estipuladas no presente TERMO não induzirá novação nem renúncia aos
direitos nele conferidos, mas configurará mera liberalidade da ITAPEBI.

8.4 O RESIDENTE entende e concorda, desde já, que o presente TERMO pode ser
extinto a qualquer tempo, mediante comunicação, sem que isso implique qualquer

A Ha T/W i * JUii H .'(«. ti ia., C CiíIACí; /.•iC-



direito a indenizações ao RESIDENTE pela ITAPEBI, isentando, ainda, a ITAPEBI de
qualquer ônus e/ou prejuízo que possa advir de tal interrupção.

8.5 Fica desde já estipulado entre as Partes que a assinatura deste TERMO e as
condições aqui previstas não determinam a responsabilidade civil a qualquer das
partes e que todas as cláusulas aqui constantes são entabuladas em regime precário
e assumidas na condição de liberalidade.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 2 (duas)
vias de igual forma e teor, para gerar um único efeito, na presença das testemunhas
abaixo qualificadas.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2016

Testemunhas:

1.
Nome:

CPF:

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A

a
2= Lm

DES RIBEIRO SOUZMARIA DE LOURDES

CPF/MF n° 397.869.945-15

A

"ZW^-S^OAA<a~ J*\>ú
MARIA DANIELA SANTOS

CPF/MF n° 032.302.436-09

2.
Nome:

CPF:
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Q\. 13/2017 RONCON!

DUarAL3ZÂQ0 MO IBAMA

&

•MMA/ldAMA/BA/COAD EUNAPOLIS
CF 02519.000140/2017-20

Origem: Manoel Messias Brito
Santos

Data 03/04/201 /. r0

Salto da Divisa MG, 03 de abril de 2017

A Sua Excelência a Senhoi ia»
Diretor de Licenciamento Ambientai

Rose Mirian Hofmann

Diretoria de Licenciamento Ambiental DiLie

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTF F DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS IBAMA

SCEN. Trecho 2, Ed. Sede do Ibama

CEP 70818-900 Brasília DF

E-mail: dilic.sedeCribama.gov.br

Assunto: Processo Administrativo

Encaminhamento do Batseii

Senhor Diretor,

O Sr. MANOEL MESSIAS BRITO SANTOS, brasileiro, casado balseiro,
CPF n° 096,046.166 33, residente e domiciliado na Rua

Centro, Salto da Divisa, vem respeitosamente a piesença de v Exã., p<
seus advogados abaixo subscrit ' i •
segue.

tm dia 24.08./.01b, na sede do instituto biasneiro do Meio AmDierue

e Recursos Renováveis IBAMA em Brasília ocorreu reunião convocada pela
respectiva autarquia federal para tratar de assuntos reterentes ao licenciamento
ambiental da UHE Itapebi, Processí • istra

Ia re enti utio • n

|uerem |ue perdi • i atividade de I
prejudicada pelo empreendimentu UHE Itapebi

Nesse contexto, na referida reunião, o IBAMA •..
do Requerente que os mesmos apresentassem s equibitos d» ieg-o • <
resgate da atividade de Li . ,. - . • ilsaani ...

Diante disso, os patronos do Requerente entraran em contato com
a Secretaria de Iranspuites do Estdüu de Minas Gerais, com u rim úe ubtei
informações e legislação acerca do t ansportt , a balsj

Ha ocasião, o Si Felipe Mc. mo da e cana
inspoi tes do Estado de W Gerai iforn cantes c!

!- erente que para o reesi I »l irru to d itividad primeiro era n •





<\Ç)

• , •

verificar a competência estadual e a viabilidade de transporte via balsa entre os
municípios de Salto da Divisa'MG e Jordâi W 0 r F li| " * ' ' '
requereu mapas com trajei i ' ' npeíêi I ••• • '
de Minas Gerais e delegação ao Mumcipii le Sali Ia ben
indicação de • cqui -• p.ai a o exerc • •

do Ri '

para o Sr. Felipe Meu.* com ab informações e e |u< paia

No entanto, passados mais de 30 (trinta) dias da solicitação, o Sr.
Felipe Melo ainda nao havia encaminhado aos patronos do Requerente qualquer
resposta acerca do quanto solicitado. Com efeito, os patronos do Requerente
reiteraram pui vai ias vezes ao Sr. Felipe Melo os pedidos de lespostas do quanto
ao solicitado

Após, o Sr. Felipe Melo solicitou desculpas pela demora no retorno,
informou que houve mudança na estrutura da secretaria de transportes do estado
e que foi orientado a informar que os patronos do Requerem iminhassem
pa a a Sei i a de Transi ! ;
assi ia ação • • l

esse no reestabi neni • >:

Assim, a situação tui ipresentada uniup . .

Divisa/MG atra.
da Agricultura orgao indicado pelo Gestor como responsável pela que'' •

Entretanto, ate a presente data, o Município de Salto da Divisa/MG
não se manifestou formalmente acerca do interesse em relação ao
reestabelecimento da atividade de transporte de balsa no município, embora
indique o interesse.

Assim, tendo em vista a inviabilidade de apresentação dos
requisitos devido a pendência da manifestação do município, afim de que o
estado de Minas Gerais avalie a questão da delegação de competem ia r>
Requerente requei à <l ii a qu< '
dia 05.04.2017 pari qui i
Salto da Divisa. MG.

Kequ i '••!•• :
...... I

vistoria do dia 05.04.2017/ieja realizada, com a inclusão do caso na pauta

Atenciosan er

Bruno de 3 >u

OAB/MG 114400

OOI

2- WWJ7

Fredeg^Quéírbga do Amaral
«^Hidrelétrica

C0HID/C6£N&áuC/IBAMA



O
O



l iii,hI brunoronconi o hornuiil mm

Email do Outlook

•

Caixa de Entra

-i

li ••

•

; urgente Jranspoi • : -o d i . ,i •

Viviane Bomfim ResP" " !
VB

VtXè WiUNORONUJNI i. >I

M'-". • • ' I ' ' • ' I ' •

Ui Viviane Boi! '

Daia 17 de levi eu le ?> M 49
1 , ..... ifll - i :

• ' I

iliana icerd

Mensaqen • i i

pi '••

i

Prezada Viviane, boa tarde

puamenu . . ai i pelad'

.

.... ...

1

. . .. 1| . ••• I • | |l • I i ••' • llllgl ...

..,•.-,., . ,i . • .-•..: I -...,.

[lart&uortes ' ; "' '

, | ' • i'li , • : . .

-. : ,-.. . -

..:..!.[ i uipas e estimo osmelhi •

..

MINAS
GERAIS

i

•

i

•

[1.5 iM
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BRUNO RONCONI ^brunoronconiaüvu9ddos^ynidii3^%

Ofício 01_2017_Balseiro
5 mensagens

Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmaii com>
Para Bruno Roncom <brunoronconi@hotmail conv- BRUNO RONCONI
-brunoronconiadvogados@gmail coi

Bom dia1

Dr B'

19 de laneirode 2017 11 28

Segue, em anexo Ofici • i .......
Protocolizados na Secretaria de I • -. ri le Mu H • F •
e-mails que foram encan reiana

Atenciosamente

Viviane dos Santos Bomfim

OAB/BA 40511

Rua Demetno Couto Guernen n°159 Centro

CEP 45820-095 Eunapoiis/BA

5 anexos

Oficio n" 01 2017 Ronconi BA Balseiro.dOC

Dors Balseiro Manoel "V-- - ><• • "

53í h

BalseiroAta Reunião IBAMA.pdf
J 359K

Travesia Balsa Salto da Divisa MG Jordânia MG.pdf

• 1231K

De Salto da Divisa a Jordânia MG.pdf

232K

Bruno Ronconi :brunoron - - i Gom-

Para emiho coelhr->@bnp inc

Enviad"

Inicio da mertsage

De: Viviane Bomfim

Data: 19 de janeiro de 2017 12 28 42 BRST
Para: Bruno Ronconi <

< >

Assunto: Oficio 01 2017 Balseiro

BRUNO RONCONI

. •



« •

/
#

<??



. ' " . lll 20 I" li.: • Ililp....,.,_, I.lll li ,-,..,''.. I

|Texio das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

Oficio n" 01_2017_Ronconi_BA Balseiro.doc
70K

Does Balseiro Mai >úl Mes

• 535K

- Balseiro_Ata Reunião IBAMA.pdf
J 359K

Travesia Balsa Salto da Divisa MG Jordânia MG.pdf
1 1231K

- De Salto da Divisa a Jordânia, MG.pdf

232K

Bruno Ronconi • r."': • ad >gados fgma
Para Agncuitura(õ)saltodadivisa mg gov br

Segue anexo, d • letra lesn^MG

Enviado de meu iP>

De

Data

Para

•-.:•.-.••

5 ai i

l«



£



.

,k i

Oficio n° 01 2017 Ronconi BA Balseiro doe

70K

Does Balseiro Manuel Messias.pdf

535K

- Balseiro_Ata Reunião IBAMA pdf
! 359K

Travesia Balsa Salto da Divisa MG Jordânia MG.pdf

- 1231K

De Salto da Divisa a Jordânia, MG.pdf

232K

Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmait com>
Para BRUNO RONCONI-Drunoronconiadvogados@gmaii con I

<julianaronconiadvogados@gmaii com= ag ;ultura@saiiodadivisa mgguvü

Bom dia

Srtsl

I ] ....

documentos sobre o Transporte via Balsa e sobre a situação do Sr Manoel Messias 'balseiro)

O Estado de Minas Gerais declarou que costuma delegar a competência oesse tipo de nansporte para os
municípios Mas para tanto o município precisa encaminhar oficio a Secretaria de Tiasportes ou Estadc
de Minas Gerais sobre interesse e viabilidade do meio de transporte • : | i« /ista da
navegabilidade do Rio • <

Favor confirmar o recebimento

- Me- - . '

De Viviane Bomfim

Data 19 de janeiro de'.'.1 11 2fi

•

,

extoda • ^ ••" « Hei urei

... -i . •• , •

5 anexos

Oficio n° 01_2017 Ronconi BA Balseiro doe
7 •

Does. Balseiro Manoel Messias.pdf

Balseiro Ata Reunião IBAMA pdf

359K

Travesia Balsa_Salto da Di»isa MG . .. a M ,
1231K

De Salto da Divisa a Jordânia MG pdf

' 232K

4|4<T

17 de marco de 2{

.
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Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmn
Haia bRUNO KUNoONi «.brunoronconiadvogadosiàjgmaii com B incom
• brunoronconi@hotn ai :o

•

/iwiarte Bomfim

Data 17 de março de 201 09 22
te r wvd Oficio 01_2( seiro

Para BRUNO RONCONI <

< > Juliana Carvalho Lacerda

< >

|Texio das mensagens anienoies oculto]

|Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

Oficio n° 01^2017 Ronconi BA Balsoirr. dor

70K

Does. Balseiro Manoel Messias pdf

535K

Balseiro Ata Reunião IBAMA pdf
59K

- Travesia Balsa Salto da Divisa MG Jordânia MG.pdf

-1 1231K

De Salto da Divisa a Jordânia, MG.pdf

232K

Jruno Ronconi

-< ho abi •- :

4*
g

Juliana Laceraa





' ' minha área é tos e inicialmente me foi solicitado que lhe
Jesfazimento de praticamente toda

died irum.a uo .iiiuriiiuciiuciiLi... m- Mni.ir ,. ,, .-.,. . . ,, ,., ,,.-_ m,,^ poderia lhe dar algum

4\cv
m

belecer os primeiros
uwuj ...- t it. . . .. uiva d i •,,

in ras desculpas se nao pude atender-lhe da forma que gostaria, mas gostaria que
>•, das limitações que me são impostas.

linda aquestãi lentado a sugerir-lhe que remeta ofício a esta Secretaria,
com as informações

pei ementes d ?stao

a/MG sobre se há interesse
nto, ná também nenhuma

ias desci Ipase estimo os melhores votos.

• ' ' - -.....•

•-•••••--- feii 19de janeiro de 201711:30

Melo Rocha (SETOP); Fabiana de
u, „.-._... ,„..._ . . .

' de fevereiro de 2017 11:49
1 - • " k . ...•! j diicoi i iail.com d - K( N(—.-. oronconiadvogadOS@amail.com>, Juliana

iju@hotmail com>, Juliana Lacerda <julianaronconiadvogados@gmail.com>

?&ik^S31e:'ld0d1&view=pt&q=felir^.rnelo%40transpofles.mg.gpv.br&qs=true&search=o^ry&th 2/3



03/04/2017

Urgente_íranspone baiba baito da Di\
3 mensapens

•

Viviane Bomfim <vivianeronconia<;

Para: sit@transportes.mg.gov.br, fe ,
Ronconi <brunoronconi@hotmail.rr

Bom dia!

Sr. Felipi I

Enviei vários e-mailr, ;

Conforme explicado hi
Salto da Divisa/MG e

analISC u«j v^. . ,^vfcwi,—.~. —^. ,_ ... ,,—^ . .. ., • itw,ouo\,m« ujio v» lviutiK.»MitJ> *'Oii i *-oiuu uuo

requisitos para o reestabel

Somente para relemhr?>r q <;i»iiarã^ em resumo i " rtn
02001.0;

Sr. Manoel Messias, em Sano da %
viabilidade deste meio de transpor

Para análise do caso. envio tiovan

Salto da Divisa/BA e Jordânia/MG i A.-251; ooutn
Salto da Divisa/MG onde o trajeto (linhi i) e >percurs
depois da travesia coi

Ressalte-se •

Divisa/MG quai
favorece i

Nosso prazo no IBAM
Gerais um posicionar <

Assim, aguardamos urgenti
disposição para demais esclarecm e

Atenciosamente, _

Viviane dos Santos 11 i

OAB/BA 40511

Rua Demétrio Couto Guemeri. n°

CEP 45820-095 Eu BA

Tele: (73)3261-6696

2 anexo?

De Salto da Divi:

232K

iid.: .,„._-_..
1231K

Felipe Melo Rocha (SE'
Para: Viviane Bomfim <vivianeronc.i

Prezada Viviane, boa tarde.

Primeiramente, peço desculpas pela demi

https://mai l.google.com/mai I'u



.♦

ia

2 aiit-

ivisa a Jordânia, M3 -Google Maps (1).pdf

lsa_Saltc w<, Divisa -Jordaiiiu.pdf

4£ô

ianero >ni --Ivogadosc: m.jtl 21 de novembro de 2016 1434
i <brunoronconi@hotmail.com> Juliana

iail.com>

ado de Mu,as Gerais. Segundo o Sr.
i-eupe. a unha vermeina que o João e o funcionário da Satélite identificou no mapa provavelmente está acima d

le o estado da Bahia do estado de Minas Gerais, ou seja, a linha vermelha esta dentroda Bahia.

io Rio Jequitinhonha em Salto da Divisa/MG e, após,
ia! •chegasse a Jordânia fato que muda a competência, por se tratratar de

me a estrada de chão fica denlro de Minas. Ele pediu para verificar certinho essa marcação,
':' ar isso

ene

MO RONCONI

, Juliana Lacerda

rexte • mor • er icuitoj

limi

i" 159, G

ii<meaaici_iucili>a_b>dnO da uivii>» - Jordániu.püi

2&k=531e7rd0d1&view=pt&q=fel,pe.rnelo%40transporte5.mg.Qov.br&qs=true&search=query^ m



03/04/2017

."'"" '••

Balsa_Salto da Divisa/MG
6 mensagens

-

Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>
Para: felipe.melo@transportes.rng.gov.br, Bruno Ronconi iroriconí@hotm Dm>
<brunoronconiadvcgaec ,.. . . I, . lail.ei i ........
<julii

Bom

Sr. Felipe Melo,

Há alguns dias convi
Divisa/MG e Jordânia/M'

de análise da competência do Estado i fed»
dos requisitos para o restabelecimento rfe Ir -'" • l '

Somente para relembrar a situação ei trativ
02001.0003331997-04. a autarquia
pelo Sr. Manoel Mess \
a viabilidade deste meio de transp

Para análise do caso, seguem dois mapas: uiri mostra que as rodovias utilizadas para o transponi
Divisa/BA e Jordânia/MG são estaduais, BA-274, BA-636 e BA-251; o outro mosti
Divisa/MG onde o trajeto é feito com h sa (linha am
da travt;

Ressalte

Divisa/MG quanto pr
favorece a econ

Assim, aguardamos
para demais esclarecimentos.

Viviane dos Santos Bomfim

OAB/BA 40511

Rua Demétrio Couto Guemeri, n
CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Tele: (73) 3261-6696 e (73) 8107-3270

2 anexos

>. De Sal
-1 232K

m\ Travessia_Balsa
-1 344K

Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogaoOo
Para: felipe.melo@transDortr^ mg gov Hr

Mensagem encaminhada
De: Viviane Bomfin.

Data: 14 de outubro d<

Assunto: Balsa_Salto da Divisa/M'
Para: felipe.melo@transpoites.mg.gov br, meo i
<brunoronconíadvogados@gmail.com>, Juliana Carvalho Laci
<julianaronconiadv m>

https



Balseiro

j
- • -~- Jordânia, MG.pdf <//£<?

n
ianeronconiadvogados@gmail.com> 17 de março de 2017 09:22

ioronconiadvogados@gmail.com>, Bruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>, Juliana
tmail.com>, Juliana Lacerda <julianaronconiadvogados@gmail.com>,

i .a.mg.gov.br

erais os documentos
i rranspor.e via Balsa e sobre a siti iro).

>' 'J"f co esse tipo de transporte para os
irtes do Estado de Minas

de vista da navegabilidade do Rio
• dopontc -1..; a . Épreci 3apontar a importância desse transporte

as pessoas de Salto da Divisa/MG.

Favc i nato recebimento.

le 2017 11:28
• Balsí

) RONCONI <Jiunoionconiadvogados@gmail.com>

->el Messias.pdf

—1 Balseiro. Ata Reunião IBAMA.pdf

í Divisa_MG_Jortiánia MG.pdf

I >rdânia,

I1&view=pt&q-I ••! i59b7212febf7f0a&siml=159b7212rebt7tDa&siml= 2/2



03/04/2017 Gmail -Oficio01 2017 Balseiro

M Gmail

Ofício 01_2017_Ba!seiro
3 mensagens

Viviane Bomfim <vivianeroncc

Para: Bruno Ronconi <brunoroncom -,

Bom dial

Dr. Bruno,

Boinfiiu <vivianc

- unpn

Segue, em anexo, Oficio 01_2017 sobre a sil do Balsen. imentos,
na Secretaria de Transportes de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Favor juntar ainda os
encaminhados àquela secretaria.

Atenciosamente.

Viviane dos SantOí
OAB/BA 40511

Rua Demétrio Coi ii

CEP 458:
Tele: (73) 3261-6696 o

5 anexos

jj'1 Oficio n° 01_2017_Ronconi_BA_Balseiro.doc
^ 70K

«^ Does. BalseiroManoel Messias.pdl
^ 535K

ms BalseiroAta Reunião IBAMA.pdf
" 359K

—1 Travesia BalsaJL
1231K

m*. De Salto da Divisa a Jord
m 232K

Viviane Bomfim <vivianeronconiad

Para: Juliana Carvalho Lacerda <lacerdi i

Mensagem encaminhada
De: Viviane Bomfim < iai en

Data: 19 de janeiro de 2017 12:28
Assunto: Ofício 01_2017_Balseiro
Para: Bruno Ronconi <bnjnoroiT BRUNO R( I íi
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

Ofício n° 01_2ü
^ 70K

*rt Does. Balseiro
° 535K

ms Balseiro_Ata Reunião IBAMA
" 359K

Travesia Balsa_í:

https://mail.gocgle.com/mail/u/0Piii-2&ik-531r\'



03/04/2017

Mensagem encaminhada —
De: Felipe Melo Rocha (SETOP) <teli[wi /.
Data: 17 de fevereiro de 2017 12:16 J
Assunto: RES: l'^r <jfü /
Para « ~y

'

[Texto dõs

https://mail.google.corn/rnail/u/0/?ui=2&ik=S31eV
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f
digitalizado *sc íba*

1 %

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 Centro - CEP 45820-095 Eunápotis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com <J

Of. 14/2017 RONCONI

Salto da Divisa/MG, 06 de abril de 2017.

A Sua Excelência a Senhor (a)
Diretor de Licenciamento Ambiental

Rose Mirian Hofmann

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

SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do Ibama
CEP 70818-900 Brasília - DF
E-mail: dilic.sede@ibama.qov.br

Ref.: Ofício n° 13/2017 RONCONI e Vistoria realizada pelo IBAMA em Salto da
Divisa/MG no dia 05.04.2017.

Assunto: Processo Administrativo do

Encaminhamento do Balseiro.

Senhor Diretor,

IBAMA n° 02001.0003331997-04,

O Sr. MANOEL MESSIAS BRITO SANTOS, brasileiro, casado, balseiro,
CPF n° 096.046.166-33, residente e domiciliado na Rua Porto de Areia, n° 538,
Centro, Salto da Divisa, vem respeitosamente à presença de V. Exa., por meio dos
seus advogados abaixo subscritos e bastante procuradores expor e requerer o que
segue.

Conforme relatado no ofício n° 13/2017 RONCONI e na vistoria do
IBAMA realizada em Salto da Divisa/MG no dia 05.04.2017, existe pendência de
manifestação formal do gestor de Salto da Divisa/MG quanto ao interesse no
reestabelecimento do transporte de balsa para fins de delegação de competência do
Estado de Minas Gerais ao respectivo município. E a pendência prejudica a
apresentação dos requisitos para operação do transporte via balsa.

Diante disso, requer a suspensão da questão do balseiro no âmbito
administrativo até que o município de Salto da Divisa/MG responda à solicitação do
Estado de Minas Gerais ou a dilação do prazo em pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias, tempo necessário para o Município manifestar o seu interesse e verificar
viabilidade, o Estado delegar a competência e, por fim, serem apresentarjos^os
requisitos para o reestabelecimento do meio de transporte.

Atenciosamente,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/MG 124400

7)

Frederioj/JíÊÍpaa do Amaral
Cooiaéi^deSoia Hidrelétrica
COHID/CGENE/Olne/IBAMA

MfViA/lBAMA/BA/COAD EUNAPOLIS'.

OF 02519.000155/2017-98
Origem: Martoe: Messias Brnc
Santos
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Ot. 13/2017 RONCONI

MMA/1 BAMA/BA/COAD EUNAPOLIS

OF 02519.000140/2017-20

Origem: Manoel Messias Brito
Santos

Data: 02/04/201

Sdliü 0â Divisa/MG, U3 de abril de 2ui/.

A bua txceieucia d Senhoi iai
Diretor de Licenciamento Ambiental
Rose Minan Hofmann
Diretona de Licenc iamento Ambientai Diuc
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIEN
RENOVAVF^ IBAMA
iCEN, hechu i, Lu. Sede du Ibama
CEP 70818 900 Brasília DF
E-mail: dilic.sedeiaWjama.gov bi

Assunto: Processo Adminisl.ativo do IBAMA n 02001 0003331997 04.
Encaminhamento de Balseiro

>enhoi LMiei

Ü Si MANOEt MESSIAS BRITO »ANTOS u.a -
CPF n 096.U46.IÓ0 33. residente e dom.ciuadi na Rua Huito de Aiv.a n -•
Centio Salt« ia D i i • -- • i! •
,»,,.' idv. gados abaixe, suds. i iu e bd U.i te pi •< ui.icloies -aí- - - '<-•• •«••'
egue

Em dia 24.08 2016. na sede du Instituto Biasileuu do Mên Amb«t-»u«
e Recursos Renováveis IBAMA em Brasília ocorreu reunião convocada pela
lespecnva autarquia federal para nata. Me assuntos referentes m l.cer* wmeni.
rtni'bttM.iirti dd uril napei h» •• ' "" ll,,uil11^ '

Na ocasião da icuniau, etiut- uutios temas, foi abordada a situada;
do Requerente, que perdeu sua balsa e Leve sua atividade de balsei.u
prejudicada pelcempreendimento UHE itapebi

|( t DOS RECURSOS NAlüRAlS

du Requerenu que os .les.iKr- apu ,< on • I -•>• • " • '
resgate da mvidaoe cit uansp. • • • • •* •• - " " ••••' Pei' Kf'cl " '

Diante disso, os patronos du Requerente entraram em contato
a Secretaria d< rransporte i Esi .d rt< m • ' ei n

...... , < io*> .laça.', ui ..,:..,;.•,- •'••• • •• ua-bu.

Na ocasião u Si Felipe Melo lunuonanu da setieiana •.:••
Transp • e í ' Fs! trl de Minas ; inf »<m • •>'"
Reque.ente que paia o -wsl ibete< < •< ' '' I"1 '



» •

%<%
%

°o



•

verificai a competência estadual e a viabilidade de transporte via balsa entre os
municípios de Sallu da Divisa''MG lánia A
requeieu mapas com o tiaieto via balsa paia analise da competência do estado
de Minas Gerais e delegação ao Município de Salto da Divisa'MG bem como
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,.,._,.., ,. ,| • ,. , . I , :.,,-! r|.»| i||l .:,•:.
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consulla cia t ouipeteiu i i \\
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Felipe Melo ainda não havia encaminhado aos pationos cio Requerente qualquci
resposta acerca do quanto solicitado. Com efeito os patronos do Requerente
reiteraram por vai ias vezes ao Si Felipe Meli " >edidos de lesposuis do quaiib
ao solicitado

Após, o Si Felipe Melo solicitou desculpas pela demora no retorno
mfui n " i : l,"'!" '* ' ' ' '
e que foi orientado a informai que os patronos do Requerente encaminhassem
paia a Secretaria de transportes do tstado de Minas Gerais um oficio acena do

loslas i •"'
inteiesse no leesiabeleciinentu da atividade

Divisa MG itui ' lu i

da Aai '..'•;•-' • l

. i

I ntretanto, ate <t presente data, o Município de Salto da Divisa MC
não se manifestou formalmente acerca do interesse em, ielacan ao
leestabelecimentu dd aLividdde de iidiispuiie de balsd nu município, emboia
indique u interesse.

Assim, tendo em vista a inviabilidade de apresentação dos
•;,,,. | í U" '•'• "-> I '(" '•• •• I ' ' ' "

estadu de Mmas Geiais ,i.,i.u a quesiau dd deiegacao de cuuipeieueid o
Requerente requei a v Sra que iru lua q assunti na pauta da vistoria do IBAMA do
| li., | |S •'•].'! ' |l i I|f|< I l.jlll ' i ', I l
Salto da Divisa MG
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Of. 16/2017 RONCONI

A\'7*

Salto da Divisa/MG, 06 de abril de 2017.

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Diretor de Licenciamento Ambiental

Rose Mirian Hofmann

Diretoria de Licenciamento Ambiental - Dilic
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do Ibama
CEP 70818-900 Brasília - DF
E-mail: dilic.sede@ibama.gov.br

Ref.: Ofício n° 09 2016 RONCONI

E DOS RECURSOS NATURAIS

Assunto: Processo Administrativo do IBAMA n° 02001.0003331997-04,
Encaminhamento Sobre Indenização de Plantação nas Ilhas.

Senhora Diretora,

O GRUPO DE APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, neste
ato representado por WALDINEI XAVIER RODRIGUES, brasileiro, pedreiro,
divorciado, CPF sob o n.° 181.634.658-67, RG n° 12917376 26, residente e
domiciliado na Rua Áureo de Oliveira, n° 319-F, bairro Barro Preto, Salto da
Divisa/MG, CEP 39925-000, vem respeitosamente à presença de V. Exa., por
meio dos seus advogados abaixo subscritos e bastante procuradores expor e
requerer o que segue.

No dia 28.06.2016, em Salto da Divisa/MG, ocorreu reunião,
convocada pela Mesa de Diálogo e Negociações do Estado de Minas Gerais,
para tratar de assuntos referentes ao licenciamento ambiental da UHE
Itapebi, Processo Administrativo n° 02001.0003331997-04.

A referida reunião contou com a presença de representantes do
estado de Minas Gerais, representantes das pessoas atingidas pelo
empreendimento UHE Itapebi, representantes do IBAMA, advogados, entre
outros. Ausente a UHE Itapebi.

No dia seguinte à reunião, em 29.06.2016, o IBAMA realizou
reunião na sede da administração local e, em seguida, vistoria técnica no
município de Salto da Divisa/MG com a Prefeitura, Câmara de Vereadores,
Advogados e representantes dos atingidos.

MMA/IBAMA/BA/eOAD EUNAPOLIS
OP 02519.000157/2017-87

Origem: Waldinei Xavier Rodrigues
Data: Í0/CW2C1
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro CEP 45820-095 - Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Naquela oportunidade, o Requerente solicitou ao IBAMA,
representado pelo Sr. José Alex Portes, que a autarquia federal avaliasse a
possibilidade de pessoas atingidas pelo empreendimento UHE Itapebi
ocuparem as ilhas para produção de hortaliças de forma sustentável, com
base no interesse público.

Isso porque, muitas pessoas daquele município perderam suas
fontes de renda após instalação e operação do empreendimento UHE Itapebi.
Além disso, o município de Salto da Divisa/MG sobrecarrega o setor público
contratando pessoas além da capacidade necessária para atender aos asseios
da Administração Publica, porque a cidade não possui vagas ou setores
privados com capacidade de empregar os indivíduos em idade laborai.

O Requerente informou ainda ao IBAMA que alguns atingidos,
que perderam suas atividades por conta do empreendimento UHE Itapebi,
chegaram a ocupar as ilhas com o fim de desenvolver agricultura familiar.
Entretanto, a UHE Itapebi desocupou as ilhas e devastou as pequenas áreas
plantadas, sob a promessa de indenizar os ocupantes.

Inclusive, vale lembrar que alguns agricultores foram
indenizados e outros não. Abaixo segue o rol de pessoas que não foram
beneficiadas com compensação após destruição das áreas plantadas, entre
outras:

Nome RG

Adalicio Francisco de Souza MG-3.561.993

Cicero Antônio de Oliveira 08577330 10

Clemilda Maria de Jesus MG-11.278.566

Domingas Gomes da Silva MG-6.757.650

Jovecilia Maria de Jesus M-5.902.891

Maria Neide Pereira da Silva M-6.107.282

Marli Ferreira Lima MG-8.027.977

Waldinei Xavier Rodrigues 12917376 26

Além disso, no dia 24.08.2016, na reunião ocorrida na sede do
IBAMA em Brasília - DF, o Requerente entregou ao Sr. José Alex Portes,
representante da autarquia federal, fotos das ilhas com o fim de
demonstrar como as terras eram utilizadas para o manejo de hortaliças de
forma sustentável. Os atingidos pelo empreendimento UHE Itapebi,
aproveitavam as partes desmatas das ilhas para fazer o cultivo de feijão,
abóbora, melancia, etc.

Por conseguinte, através do Ofício 09/2016 RONCONI, o
Requerente acostou documentos para apreciação do pedido de compensação
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

às pessoas acima listadas, do mesmo modo que a Itapebi Geração de Energia
Elétrica indenizou demais pessoas que ocupavam as ilhas.

Na oportunidade, o Requerente ainda solicitou a avaliação da
possibilidade de ocupação das ilhas, com fundamento no interesse público,
conforme já explicitado.

No entanto, o IBAMA manifestou-se apenas acerca do pedido de
instalação nas ilhas, declarando a impossibilidade de ocupação destas,
notadamente, em razão da necessidade de recuperação ambiental, deixando
de analisar o pedido de indenização pela destruição de áreas plantadas.

Assim, o Requerente requer a análise deste órgão ambiental dos
documentos apresentados e do pedido de compensação pela Itapebi Geração
de Energia Elétrica S.A em favor das pesspas-a^ima listadas, após destruição
das lavouras nas ilhas.

Respeitosamente,

Bruno

OAB/M0124400
OAB/BA 27117

Juliana Carvalho Lacerda
OAB/BA 20183

'

Gúls*,

f/úV/Jl
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 Centro CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Of. 17/2017 RONCONI

Salto da Divisa/MG, 07 de abril de 2017.

ASua Excelência o (a) Senhor (a)
Diretor de Licenciamento Ambiental
Rose Mirian Hofmann

Diretoria de Licenciamento Ambiental - Dilic
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do Ibama
CEP 70818-900 Brasília - DF

E-mail: dilic.sede@ibama.gov.br

Ref.: Of. 02/2017 RONCONI

Assunto: Avaliação individual dos imóveis atingidos pelo empreendimento UHE
Itapebi, dentro do Polígono de 100 metros contados da margem do Rio
Jequitinhonha, em Salto da Divisa/MG.

Senhor Diretor,

A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE IMÓVEIS DANIFICADOS
PELO EMPREENDIMENTO UHE ITAPEBI - AMIDE, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, com sede na Rua Áureo de Oliveira, n° 319-F, bairro Barro Preto,
Salto da Divisa/MG, CEP 39925-000, neste ato representada por WALDINEI
XAVIER RODRIGUES, brasileiro, pedreiro, divorciado, CPF sob o n.°
181.634.658-67, RG n° 12917376 26, residente e domiciliado na Rua Áureo de
Oliveira, n° 319-F, bairro Barro Preto, Salto da Divisa/MG, CEP 39925-000,
vem respeitosamente à presença de V. Sra., por meio dos seus advogados
abaixo subscritos e bastante procuradores, expor e requerer o que segue.

Conforme exposto no Of. 02/2017 RONCONI, a UHE Itapebi
descumpriu com o prazo acordado na esfera administrativa, uma vez que o
prazo estabelecido em 03.04.2017 pelo IBAMA era para a entrega dos
laudos concluídos e avaliados pelas duas equipes técnicas, a equipe da
empreendedora - ECSA, e a equipe dos moradores atingidos - RCG
Engenharia.

Entretanto, a RCG engenharia não pode avaliar os laudos até
03.04.2017, porque somente nesta data a ECSA disponibilizou os laudos
técnicos por esta elaborados e aquela possui prazo de 30 dias para avaliaç,
partir da entrega.

mma/;bama/ba/coad eunapous *„„ „ Mc-abJhaiOF 02519.300108/2017-21 3™ »f***?01*
Origem: Waldinei Xavier Roa q . o/^-ba 27117
D*ía 100*201 0mm 12440°
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro CEP 45820-095
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Eunápolis/BA

Superado o tema em relação à dilação de prazo, o que será
analisado pelo IBAMA nos termos do Of. 02/2017 RONCONI, passo a
esclarecer sobre a entrega de laudos à empresa RCG (fiscalizadora dos
moradores).

No dia 03.04.2017 a UHE Itapebi procedeu com o protocolo de
entrega dos laudos elaborados pela ECSA no escritório RONCONI Advogados,
para que fossem repassados para a empresa RCG avaliar.

Ocorre que, em análise previa dos laudos apresentados pela
ECSA, a RCG engenharia constatou que a equipe técnica da empreendedora
recomendou à demolição e a reconstrução de apenas 14 imóveis, e que, os
demais laudos apresentam somente a recomendação de REPAROS.

Assim, constatou-se ainda que a ECSA não trata de REFORAAA
nem tampouco especifica de que forma serão realizados os supostos
reparos ou a construção. Por conseguinte, verifica-se que os laudos da
ECSA não atendem às solicitações do licenciador.

Vale esclarecer que na engenharia existe diferença entre
reformar e reparar, conforme print da tela do site
http://www.ibraop.org.br/enaop2012/docs/OT-IBR 002-2009.pdf, referente

à obra com o título de Definição de Obra e Serviço de Engenharia, de autoria
de Marcos Vicente Arrivabene Sanches:
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 Centro CEP 45820-095
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Eunápolis/BA

Pelo exposto, fica nítido no laudo da ECSA, que a mesma só
recomenda o reparo dos imóveis supostamente recuperáveis, ou seja, uma
intervenção mínima.

Porém, a intervenção mínima não soluciona em hipótese
alguma os problemas do imóvel, especialmente, em função da presença de
umidade por capilaridade, decorrente do aumento artificial do lençol
freático induzido pelo barramento do rio.

Além disso, a ausência de especificação dos procedimentos
que serão adotados para fins de "reparos" e "construção" prejudica a
analise quanto à intervenção adotada e sua efetividade para recuperação
ou edificação de imóvel. A titulo de exemplo, a ECSA não especificou se
fará tratamento contra umidade, a necessidade de colocação de vigas,
substituição de telhas em função do desgaste, entre outros.

Cabe esclarecer ainda que na reunião ocorrida no IBAMA em
24.08.2016, às Fls. 02, Item 8, a própria UHE Itapebi constou no cronograma
de serviços realizados a Especificação para Reconstrução ou
Recuperação das casas, e agora se contradiz, falando em reparar as
mesmas, deixando ainda de especificar a intervenção que se deve realizar em
cada imóvel.

A fragilidade dos laudos da ECSA ficou claramente constatada
no dia 05.04.2017, durante a inspeção do IBAMA, que visitou cerca de 6
imóveis na cidade de Salto da Divisa - MG.

Sendo que, no imóvel da Senhora Maria Senhora Xavier
Rodrigues, a cobertura já veio a ruir há aproximadamente 1 ano, casa de
adobe, que as paredes atualmente estão amarradas por arame para evitar
a ruina por completo, e o laudo da empresa ECSA recomendou o reparo da
mesma. Sendo até estarrecedor o diagnóstico, pois conforme se verifica
nas fotos abaixo e conforme relatos do engenheiro da RCG engenharia e do
Município, o imóvel deve ser demolido e reconstruído:

Brw^jfS.^coni
27117
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Ainda, destaca-se o fato de que em praticamente todas as casas
de ADOBE a ECSA recomendou o REPARO do imóvel. No entanto, a empresa
RCG identificou, em levantamento de campo, aproximadamente 147
imóveis de adobe, recomendando a demolição e a reconstrução, pois não
se vislumbra a possibilidade de eficiência na intervenção da engenharia
com a realização de recuperação, muito menos de reparos.

Sendo assim, o que se observa no Laudo da ECSA é que o
mesmo fugiu completamente de sua finalidade, se preocupando somente
na busca de excluir a responsabilidade da UHE Itapebi, fato este superado
na esfera administrativa, que já reconheceu o nexo causai.

Por fim, cabe esclarecer que o prazo da empresa fiscalizadora,
RGC está correndo desde o dia 03.04.2017, e que os laudos serão protocolados
junto a esta Autarquia e junto á UHE Itapebi no prazo acordado.

Sendo assim, Requer ao IBAMA:

a) Que sejam tomadas providências administrativas em relação aos
laudos apresentados pela empresa ECSA, pois os mesmos não
tiveram sua finalidade/utilidade atingida;

b) Que seja determinado / recomendado que a UHE Itapebi proceda
com a demolição e reconstrução de todos os imóveis com método
construtivo de Adobe, tendo em vista a precariedade dos mesmos, o
que foi visivelmente constatado nas visitas realizadas pelo IBAMA na
cidade de Salto da Divisa - MG;

c) A fixação de prazo para que a empreendedora contrate equipe
especializada para iniciar o estudo geotécnico com o fim de apurar
nexo causai entre as ações da UHE Itapebi. através do séu

3rui .y
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

empreendimento, e os danos causados em imóveis situados além do
polígono de 100 metros contados das margens do Rio Jequitinhonha,
ou seja, em todo o percurso da cidade de Salto da Divisa - MG,
conforme mencionado nas atas de reuniões dos dias 13.07.2016 e

24.08.2016, sob pena de multa diária, à ser arbitrada por esta
autarquia;

d) Que ao contratar empresa para proceder com o estudo
hidrogeológico e geotécnico na faixa além dos 100 metros do
reservatório, seja dado oportunidade aos atingidos de indicar
empresa especializada para proceder com o acompanhamento dos
dados geológicos levantados, acompanhando a coleta das
informações nos aparelhos, tendo em vista que trata-se da apuração
do nexo causai que atinge a população inteira da cidade de Salto da
Divisa - MG.

Atenciosamente,

BruncTâ^ ífouza^gõncon
OAB /MG 124400

Juliana Carvalho Lacerda

OAB/BA 124400

Viviane dos Santos Bomfim

OAB/BA 40511
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos edf itafflfeduia Legal - MMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Controle de Processos e Documentos v*í

N° Documento: 02015.001739/11

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

N° Original: OF. N° 064/11 -GAB/EV

Interessado : PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Data: 28/3/2011
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SUP. ESTADIJAL/MG^.QQir^W/oj/jy,

PROTOCOLO
CÓD. 02015

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
R. Barão do Rio Branco, 351 - Centro - CEP:35.010-030 - Governador Valadares - MG

Fone: (33) 3212-5300

Ofício n° 064/2011 - GAB/EVDL

Ref. : Inquérito Civil Público n° 1.22.009.000208/2010-14 (Favor mencionar o referido n" na
resposta)

Governador Valadares, 18 de janeiro de 2011.

limo. Senhor

Cláudio de Paula Batista

Superintendente do IBAMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Av. Minas Gerais, n°776 - Ed. Lincoln Byrro - sala A a D - Centro
CEP: 35.010-151 -Governador Valadares/MG

Senhor Superintendente,

Visando instruir o Inquérito Civil Público em epígrafe, em trâmite nesta

Procuradoria da República de Governador Valadares/MG, requisito a Vossa Senhoria, com

fundamento no artigo 8o, inc. II, da Lei Complementar n° 75/93, que informe se a Licença

de Operação da Usina UHE ITAPEBI já foi renovada.

Atenciosamente,

ÍNIZ LIMA

da República
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS
Unidade Avançada em Governador Valadares/ MG

IÀ "£\

rup

RENOVÁVEIS

MEMON°.046/2011 UA/Goval Governador Valadares, 15 de Março de 201

DO: Chefe da Unidade Avançada em Governador Valadares
au: òetor de Licenciamento/SUPES/MG

ASSUNTO: Ofício N-064/20U-GAB/EVDL da Procaradoria da República, encaminha.

Senhora Chefe,

através do Ofício 064/201 l/GAB/EVDTetrfvilSOlÍCÍtad? ^ Procuradoria d* ^públicadivisa de licenciamento; enfam^Z^r^Xo^Z^T" " ** ™
elevado apreço edistinta consideração ert°S * *"" ^^'^^^ ren°Vamos Protestos &

MA

-^S^«^3J;

Atenciosamente,

^Analista ÁmbientaT
Chefe da Unidade

UZA
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
_____ MINISTÉRIO DOMEIOAMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA EM MWAS GERAIS
Avenida doConlomo, 8.121, Cidade Jardim. CEP 30110-051

Telefones: (31) 3555-6100/6132. E-mail: lic.ambientâl.m«ait_m. r fa/ www ibwa r- W

Ofício n° 060/2011/NLA/SUPES/ IBAMA/MG

, _, _, „ . Belo Horizonte, 24 de marçode 2011.
A Sua Excelência o Senhor

EDILSON VITORELLIDINIZ LIMA
Procurador da República no Município de Governador Valadares
Rua Barão do Rio Branco, 351 - Centro
GOVERNDOR VALADARFS/Mr.
CEP: 35.010-151

Assunto: Inquérito Civil Público n° 1.22.009.000208/2010-14
Ref.: Ofício n° 064/2011 - GAB/EVDL - Processo IBAMA: 02001.00033/97-04

SenhorPromotor,

L.«n,* ^ °S n°SS0S cumPnment0S e após acusarmos o recebimento do Ofício n°
064/2011 -GAB/EVDL enviado ao Escritório Regional de Governador Valadares, comunicamos
que oprocesso de Licenciamento Ambiental em nome do Consórcio Construtor Civil de Itapebi
referente ao empreendimento Usina Hidrelétrica de Itapebi nos municípios de Itapebi/Salto dà
"Gnesta sen*° induzido pela Coordenação de Energia Elétrica e Transposições -
CUHID da Diretoria de Licenciamento Ambiental no IBAMA/Sede.

2- Por tanto informamos a essa Procuradoria que o
encaminhado á Coordenação de Energia Elétrica e Transposições -
Licenciamento Ambiental no IBAMA/Sede para atendimento.

Aproveitamos também a oportunidade para reiterar os protestos de estima e
consideração e colocamo-nos à disposição para/quaisquer esclarecimentos através dos telefones
(61) 3316.1596 -COHID e (31) 3555.6132 NLA/StJPES/MG.
Atenciosamente,

1/

ALISON JOSÉ COUTINHO
Super|ntendeníejtío IBAMA/MG

ofício supracitado será
COHID da Diretoria de

/icng
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MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS ta5T'
. l Gabinete de Eunpolis-Ba

MEM. 000015/2013 BA/GABIN EUNAPOLIS/IBAMA

Eunapolis, 24 de janeiro de 2013

Ao(À) Senhor(a) Coordenador(a) do(a) COHID

REFERENCIA: OF 02519.000029/2013-18/MPF/BA

Assunto: SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE UHE ITAPEBI - EIA/RIMA

1. Com os devidos cumprimentos, encaminho em anexo, oficio 25/2013 - Procuradoria
da República de Eunápolis-BA (Documento interno nQ 02519.000029/2013-18), referente
ao ICP nQ 1.14.000.000758/2000-13, no qual o ilustre Procurador da República solicita
informações sobre a situação atual da Licença de Operação da Usina Hidrelétrica de
Itapebi-BA, especificamente, se eventuais danos ao Município de Belmonte-BA foram
contemplados no EIA/RIMA apresentado e aprovado à época do licenciamento.

2. Informo da impossibilidade de atendimento da solicitação diretamente^ por esta
Gerência Executiva de Eunápolis-BA, por não dispormos de cópia do EIA/RIMA
apresentado e aprovado à época. ..•

3. Infomo ainda, que a resposta à solicitação poderá ser enviada diretamente àquela
Procuradoria da República.

Atenciosamente,

ANTÔNIO MARCO ])0 NASCIMENTO

Gerente Executivo(a) \ló(ja) BA/GABIN EUNÁPOLIS/IBAMA

IBAMA pag.1/1 24/01/2013-17:01

•^^xdsBAAaiAiiiudiX/SinoXBf/X/iuoD-aAirsddrjaoiuOisoxa-njS/^sduii • • xspc-OAiieiuuenb
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MPF
Ministério Público Federal

umo"

Procuradoria

da República
em Eunapolis

"otstado da Bahia
Data: 24/01/2013

OFICIO N9 25/2013 Protocolo - PRM-EUN-BA-00000093/201

Eunápolis/BA, 21 de janeiro de

Ao Senhor

Antônio Marco do Nascimento

Gerente Executivo do IBAMA em Eunapolis
Rua Presidente Kennedy, n9 280, Bairro: Centro
CEP: 45820-160 Eunapolis - BA

Ref: ICPn9 1.14.000.000758/2000-13
(NA RESPOSTA, FAVOR FAZER REFERÊNCIA AO Ns DO OFÍCIO EDO PROTOCOLO)

Senhor,

Tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil

Público acima identificado, cujo objeto é monitorar a implantação da Usina
Hidrelétrica de Itapebi/BA.

Objetivando instruir o inquérito em epígrafe, o MINISTÉRIO

PUBLICO FEDERAL requisita a Vossa Senhoria, no prazo de dez dias úteis, com

fundamento no art. 89, § 5o da Lei Complementar n9 75/93, informações acerca
da situação atual da Licença de Operação em favor da Usina Hidrelétrica de
Itapebi, especificamente, se eventuais danos ao Município de Belmonte/BA foram
contemplados no EIA/RIMA, que deu origem à Licença Previa n9 020/97.

Atenciosamente,

FERNANDO Zgy\DA
Procuradora da República

RUA PADRE JOÀO GUALBERTO, 652, VIVENDAS COSTA AZUL
CEP. 45.820-645 Te I (73) 3511-7000

EUNAPOLIS/BA

1/1
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f» itapebi
Grupo Neoenergií

^^^/seoIZ-^TOCO
"Documento -""Pfi^**"^ "?4

v., _° , o-a-teto/201*3-*P48.02001
Recebido e ,.o,s/'2Cie
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Assinatura .

SMA 163/16

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2016.

Ao Senhor

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

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

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

zshsssssss

Ref.: Processo IBAMA 02001.000.333/97-04.
rALIZADO NO m/

Assunto: Complementação do Relatório anual de atendimento de condicionantes
ambientais referente à Licença de Operação n° 291/2002 - 1a Renovação - UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos com intuito de protocolar o relatório anual do Programa de
Monitoramento Hidrogeológico e sua respectiva ART, o anexo do Programa de
Monitoramento de Ecossistema e a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do
responsável técnico do relatório anual do Monitoramento Hidrossedimentologico, referentes
ao ano de 2015.

Os documentos supracitados complementam o documento intitulado "Relatório Anual
de Atendimento de Condicionantes da UHE Itapebi" protocolado através da carta SMA
158/16 em 01 de junho de 2016.

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

Atenciosamente,

ícisco de Assis D. Carvalho Junk

Gerente de Meio Ambiente

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

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

SMA/MG

Página 1 de 1
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werico CLeirpwdo Amaral
Coordenador dètnergia\jíi_______
COHID/CGENE/DILICÃBAMA
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1. Responsável Técnico

LUIZ GUSTAVO FORTES WESTIN

Titulo profissional;
ENGENHEIRO HÍDRICO;

; '%
Via do Profissional

Página 1/1

anotação de Responsabilidade Técnica ART p R p * __ M (* ART de Qbra OU Serviço
Uí no 6.496, de 7de dezembro de 1977 ,V3 14201600000003165393

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

RNP: 1405622938

Registro: 04.0.0000102321

2. Dados do Contrato

Contratante: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Logradouro: PRAIA DO FLAMENGO

Complemento: 5o ANDAR Ba|rro: FLAMENGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UFRJ

Con,ralo: Celebrado em: 20/05/2016
Valor: 1.000, 00 Tipo decontratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CNPJ: 02.397.080/0001-96

N°: 000078

CEP: 22210030

3. Dados da Obra/Serviço
Logradouro: RODOVIA RODOVIA BR101, KM669
Complemento. SEM NÚMERO

Cidade: ITAPEBI

Data de início: 20/05/2016 Previsão de término: 31/05/2016
Finalidade: AQÜÍCOLA

Proprietário: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

4. Atividade Técnica
1 - ASSESSORIA

MONITORAMENTO, MEIO AMBIENTE, RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

N°: 000000

Bairro: RIO JEQUITINHONHA - ZONA RURAL

UFBA CEP: 45855000

CNPJ: 02 . 397 . 080/0001-96

Quantidade: Unidade:

1.00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa destaART
5. Observações

RELATÓRIO ANUAL DE MONITEORAMENTO HIDROGEOLÓGICO DA CIDADE DE SALTO DA DIVISA - MG. CONDICIONANTE
AMBIENTAL DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA UHE ITAPEBI • 291/2002A E PARECER IBAMA N" 02001,000044/2013-88

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS DIPLOMADOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL D

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeirasas informações acima

RNP: 1405622938

9. Informações

- A ART e válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do proHssional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: RS RSI.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO:
HIDROLOGIA,

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.I CNPJ 02.397.080/0001-96
,, . . ,_,_.,„ ,_ www.crea-mg.org.br 10800.0312732
Valor da ART: 74,37 Registrada em:31/05/2016 ValorPago: 74,37 Nosso Número: 0000000003144607

CREA MG
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Via da Obra/Serviço

Página^M-

ART de Obra ou Serviço
14201600000003158374

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART f*r% r; A
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1 Responsável Técnico

RONALDO PEREIRA DE ALMEIDA

Titulo profissional
ENGENHEIRO HÍDRICO;

RNP 1405849797

Registra 04.0.0000103382

2 Dados do Contrato

Contratante ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Logradouro PRAIA DO FLAMENTO

Complemento 3o ANDAR Ba|rro flamengo
Odaoe RIO DE JANEIRO UF rj

Contrato Celebradoem 25/05/2016

Valor 3 . 500 , 00 Tipo decontratante PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CNPJ 02.397.080/0001-96

N° 000078

CEP 22210904

3 Dados da ObraíSennço
Logradouro RODOVIA BR 101 KM 669

Cidade ITAPEBI

Datademicio 25/05/2016 Previsão de termino 30/05/2016
Finalidade AMBIENTAL

Proprietário ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

4 Atividade Técnica
1 - ASSESSORIA

ESTUDO, MEIO AMBIENTE, RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

N° 000000

Bairro RIO JEQUITINHONHA

UF BA CEP 45855000

CNPJ 02.397.080/0001-96

Quantidade Unidade

462.00 MVÍ

Apos a conclusão das atividades técnicas o profissional deveraproceder a Baixa desta ART
5 Observações

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLOGICO DA UHE ITAPEBI

6 Declarações

7 Entidade de Classe

ASSOC. DOS DIPLOMADOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL D
8. Assinaturas

Declaroserem verdadeirasas informaçõesacima

£~fZ3>->k>J . 3nde i^liC de %zlé
5

RONALDO PEREIRA DE ALMEIDA
l_^723*?_í<£k.

RNP 1405849797

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/J CNPJ 02.397.08O/O0C:-96

9 Informações

- A ARI e valida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- Aguarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual

.

ICREA-MG
Valorda ART 74,37 Registrada em 27/05/2016 ValorPago 74,37

www crea-mg org.br! 0800 0312732

Nosso Número 0000000003138003
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