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NOT. TEC. 005822/2013

Brasilia, 12 de junho de 2013

Assunto: Resposta ao documento Chesf - DEMG 050/2013 Licenciamento Ambiental da
UHE Sobradinho/Solicitação de dilação de prazo.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Processo  n°  02001.003607/2001-56.
L i c e n c i a m e n t o  A m b i e n t a l  d a  U H E
Sobradinho/Solicitação de dilação de prazo.

Trata-se da solicitação, por parte da Chesf, de dilação de prazo para cumprimento da
recomendação “Apresentar diagnóstico da situação atual da atividade pesqueira e dos
pescadores da área de influência do empreendimento com proposta de ações”,
apresentada no Oficio n°. 075/2012 –COHID/CGENE/DILIC/IBAMA.

A ação é parte integrante de um conjunto de recomendações e encaminhamentos
constante no Parecer n°. 98/2011 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA.

Tais recomendações e encaminhamentos têm por objetivo fornecer subsídios para a
elaboração de programas pela Chesf que deverão ser desenvolvidos quando da renovação
da licença de operação da UHE Sobradinho, porém como (i) analise do Processo da UHE
Sobradinho, está praticamente parada devido a ordem de prioridade que foi estabelecida
para analises dos Processos sob responsabilidade da Cohid III, (ii) por a equipe de
Socioeconomia não conhecer in loco o empreendimento e (iii) observar que esta ação de
“diagnóstico da situação atual da atividade pesqueira e dos pescadores da área de
influência do empreendimento com proposta de ações” foi desnecessário o
desenvolvimento em outra UHE da Companhia, decidiu-se solicitar a suspensão da mesma
até que seja realizada uma vistoria, da equipe de socioeconomia do Ibama, a região da
UHE Sobradinho.

 
 

Maria Helena Pereira de Sant Anna Filha
Analista Ambiental do(a) COHID

De acordo. Encaminhe-se para as providências necessárias.

 

RAFAEL ISHIMOTO DELLA NINA
Coordenador do(a) /IBAMA
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