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I.

APRESENTAÇÃO

Com a escassez de chuvas nos últimos anos, o Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), responsável pela operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), e o Ministério
de Minas e Energia (MME) comprovaram a necessidade de redução da vazão defluente
das Usinas de Sobradinho e Xingó.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e
a Agência Nacional de Águas (ANA), autorizaram em caráter emergencial a redução da
vazão em todo o vale a jusante dos reservatórios de Sobradinho e Xingó.
O presente documento corresponde ao Relatório de Atividades da 1ª Campanha de
reuniões do Plano de Comunicação Socioambiental e de Monitoramento dos Impactos
Socioambientais da redução de vazão realizada no período de 8/12/2015 a
31/01/2015. Este plano está inserido nas atividades complementares ao Plano de
Gerenciamento para a Redução da Vazão Mínima de Restrição no São Francisco e a
Autorização Especial n°.04/2014, ambos determinados pelo IBAMA.

II.

INTRODUÇÃO

O monitoramento dos reservatórios, como instrumento de gestão dos recursos
hídricos, tem a função de realizar o acompanhamento dos seus níveis de água e das
vazões afluentes e defluentes, servindo de suporte para a tomada de decisões sobre a
sua operação, de forma a permitir o uso múltiplo dos recursos hídricos.
A ANA (Agência Nacional de Águas) tem a atribuição de definir e fiscalizar as condições
de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando garantir os usos
múltiplos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas
bacias hidrográficas. No caso de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos, tais
definições devem ser efetuadas em articulação com o Operador Nacional do Sistema
Elétrico – ONS (Lei nº 9.984/2000, art. 4º, inciso XII, § 3º).
Em 01/04/2013, o IBAMA editou a “Autorização Especial nº 1/2013” que permitiu
reduzir, em caráter emergencial, a vazão em todo o vale a jusante das barragens de
Sobradinho e de Xingó para 1.100 m3/s. Em 08/04/2013, a ANA emitiu a Resolução nº
442/2013 autorizando a adoção da referida vazão até o dia 30/11/2013. Desde então
já foram publicadas outras resoluções ANA, autorizando a prorrogação da prática de
vazões defluentes de 1.100 m³/s em Sobradinho e Xingó.
No dia 31 de outubro, o Diário Oficial da União publica a Resolução nº 1.604/2014, da
ANA, que prorroga até 30 de novembro a redução temporária da descarga mínima
defluente dos reservatórios de Sobradinho e Xingó no rio São Francisco. Por meio
disso, ambos continuam autorizados a liberar a partir de 1.100 m³/s, em vez do
patamar mínimo de 1.300 m³/s. A diminuição da vazão foi solicitada à ANA pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Dando continuidade ao processo de
redução de vazões, em 23 de dezembro, nova Resolução nº 2050/2014, da Agência
Nacional de Águas (ANA) prorroga o prazo até 31 de janeiro de 2015.
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A medida de redução temporária da vazão mínima dos reservatórios se deve ao menor
volume de chuvas na bacia do São Francisco nos últimos períodos úmidos (outubro a
março) dos anos de 2013 e 2014. Ocasionando um déficit nos volumes desses
reservatórios caracterizando uma situação de baixa hidraulicidade da bacia. Essa
medida ressalta a importância dos reservatórios de Sobradinho, Itaparica (Luiz
Gonzaga), Apolônio Sales (Moxotó), Complexo de Paulo Afonso e Xingó para a
produção de energia do Sistema Nordeste e para o atendimento dos usos múltiplos da
bacia.
O Programa em tela visa atender ao Ofício OF 02001.012168/2014-97 CGENE/IBAMA,
emitido pelo IBAMA em 23 de outubro de 2014, referente à avaliação do “Plano de
Gerenciamento Ambiental” para a redução de vazão defluente para 1.000m3/s,
apresentado pela Chesf como também, atender as condicionantes da Autorização
Especial n°.04/2014 emitida pelo IBAMA que prevê a realização de testes para a vazão
reduzida 1.000 m³/s, com monitoramento intensivo do rio durante seu período de
vigência.

III.

OBJETIVO

O Plano de Comunicação Socioambiental e de Monitoramento dos Impactos
Socioambientais da redução de vazão proposto visa criar um canal de comunicação
entre o empreendedor, pescadores e comunidade ribeirinha as margens do rio São
Francisco, para a divulgação, acompanhamento e monitoramento dos impactos
socioambientais que porventura ocorrerão quando da realização do novo regime
operacional das Usinas Hidrelétricas operadas pela Chesf. Como instrumento de
divulgação das informações utilizou-se de Reuniões Informativas e disponibilizou-se na
internet um “Blog” específico.
Este “Blog” foi criado para que o público possa interagir, encaminhando informações
sobre acontecimentos relacionados ao assunto, visando fortalecer os meios de
comunicação já utilizados pela Chesf, para uma melhor interação com as comunidades
ribeirinhas sobre o regime de redução das vazões. As informações recebidas serão
analisadas e devidamente encaminhadas para averiguação pelos órgãos responsáveis.
Objetivos específicos:
Apresentar conceitos que auxilie a compreensão de pescadores e a população
ribeirinha sobre a redução de vazão nos trechos a jusante dos reservatórios;
Sensibilizar o público alvo para a necessidade da realização da redução da vazão
do rio;
Divulgar as Ações Ambientais realizadas neste trecho do rio São Francisco
(Sobradinho até a Foz do São Francisco), em atendimento ao IBAMA em função
do novo regime operacional dos reservatórios;
Fortalecer os meios de comunicação já utilizados pela Chesf, para uma melhor
divulgação e interação com as comunidades ribeirinhas sobre o regime
operacional das hidrelétricas.
Monitorar as alterações no período de baixa vazão, através dos depoimentos dos
pescadores e ribeirinhos coletados nas reuniões.
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Figura 1 - “Blog” do Programa

IV.

PLANEJAMENTO E METODOLOGIA DAS ATIVIDADES

Inicialmente nesta etapa, para melhor atender a demanda de trabalho, foi realizado
um trabalho de identificação e mobilização do público alvo, objetivando o
desenvolvimento da programação das atividades. Como estratégia de articulação
utilizou-se das Colônias de Pescadores como ponto focal.
Realizou-se contato com os responsáveis pelas colônias para posterior agendamento
das reuniões em todos os municípios inseridos na área de abrangência. Também se
elaborou o material básico com informações para a confecção dos materiais a serem
apresentados e distribuídos nas reuniões.
A partir daí, se deu o início do planejamento das atividades de campo, que consistiu na
elaboração de uma agenda de viagem. Em função do número de locais a serem
visitados, dividiu-se a equipe técnica em dois grupos.
A metodologia de trabalho destas equipes previu a realização de Reuniões Informativas
em forma de Campanhas com periodicidade de 30 a 45 dias, nos municípios que ficam
as margens do rio São Francisco, nos trechos lóticos entre Sobradinho, Belém de São
Francisco e a jusante de Xingó até a foz (Figura 2).
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Figura 2 - A) Barcos de pesca e de transporte de passageiros em Piaçabuçu (AL); B)
Vista do São Francisco em Pão de Açúcar (AL); C)Ancoradouro em Belo Monte (AL);
D) Carro de boi em Igreja Nova (AL); E) Vista do município de Piranhas (AL); F)
Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens em Igreja Nova (AL)

A

B

C

D

E

F
D
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Para a execução do Programa, deverão participar além de pescadores, os ribeirinhos
que sejam considerados como referências na área, ou seja, tenham conhecimento da
comunidade, já que assim teremos uma facilitada à transmissão de informações e
troca de conhecimentos. O tal programa será realizado com equipe própria da Chesf,
envolvendo os setores, Divisão de Meio Ambiente da Geração - DEMG e Divisão de
Meio Ambiente de Apoio a Gestão - DEAG, ambas pertencentes ao Departamento de
Meio Ambiente - DMA.
Durante as Reuniões Informativas serão desenvolvidos dois recursos didáticos:
exposições orais e dinâmicas participativas. O primeiro será baseado na caracterização
do plano, em seguida as informações gerais da bacia do São Francisco, caracterização
da situação atual de chuvas e níveis dos reservatórios, o qual possibilitará a percepção
dos participantes na decisão vigente para redução de vazão. Serão apresentados
alguns termos técnicos e órgãos federais responsáveis, diretamente envolvidos quando
da ocorrência de condições extremas em bacias hidrográficas.
As dinâmicas participativas serão o caminho básico para a promoção da participação
perante a sociedade uma vez que tais metodologias, por essência, buscam contribuir
para a educação política dos indivíduos e a apropriação da realidade nata ou dada, ela
é exercitada e aperfeiçoada através de sua promoção. Dessa maneira essa metodologia
em consonância como método de aprendizagem trata do envolvimento dos
participantes (pescadores e ribeirinhos), da ação mútua de sujeitos engajados com
informações sobre ações mitigatórias de responsabilidades da Chesf e de outros órgãos
envolvidos.
Uma vez definida as equipes, o calendário e a metodologia a ser empregada, iniciaramse as atividades. Na 1ª campanha, a metodologia de trabalho correspondeu a dois
momentos específicos. O primeiro correspondeu à apresentação do Plano de
Comunicação Socioambiental e Monitoramento dos Impactos Socioambientais da
redução de vazão por meio de um instrumento didático, um folder (Figura 3 e 4),
elaborado com o objetivo de facilitar a compreensão.
Figura 3 - 1ª Campanha: Apresentação do folder
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Figura 4 – Visualização de um dos lados do folder do Programa

No segundo momento, houve a complementação das informações com a apresentação
ao grupo do blog especifico, www.chesf.gov.br/riosaofrancisco/, e o endereço
eletrônico meioambiente@chesf.gov.br, ambos criados e disponibilizados pela Chesf
para que a população possa interagir, ou seja, encaminhar, trocar informações,
esclarecer dúvidas sobre os acontecimentos relacionados ao assunto.
Ao final das reuniões (1ª campanha em cada localidade), a equipe técnica deverá fazer
a sistematização das contribuições, participações apresentadas, devendo ser elaborado
um relatório de atividades apresentando todo o material utilizado, lista de presenças,
fichas de campo, questionamentos e opiniões de cada participante em cada localidade.
Ainda integram o relatório as possíveis alterações sofridas no meio ambiente quando
de sua ocorrência durante a operação vigente.
Como parte dos requisitos apresentados na realização do Plano de Comunicação
Socioambiental e Monitoramento dos Impactos Socioambientais da redução de vazão
apresentam-se o relatório das atividades desenvolvidas no período de 09 a 20 de
dezembro de 2014, nos municípios da região do submédio e baixo Rio São Francisco
(Figura 5).
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Neste contexto, visando atender as diretrizes para a realização das reuniões, foi
desenvolvido um plano de ação para realização da 1ª Campanha de reuniões (Quadro
1).

Quadro 1 - Plano de Ação – 1ª Campanha

MUNICÍPIOS

ATIVIDADE A SER EXECUTADA

Submédio São Francisco
Total 10 colônias nos municípios de:

Comunicar a autorização do IBAMA,
para o Teste de redução temporária da
Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da vazão a partir do reservatório de
Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém do Sobradinho e Xingó, para 1.000 m³/s;
São Francisco na margem esquerda.
Sobradinho, Juazeiro, Curaçá, Abaré na Apresentar e distribuir um folder do
margem direita.
Plano de Comunicação Socioambiental
aos participantes.

Baixo São Francisco
Total 20 colônias nos municípios de:
Piranhas, Pão de Açúcar, Belo Monte,
Traipu, São Brás, Porto Real do Colégio,
Igreja Nova, Penedo e Piaçabuçu na
margem esquerda.
Canindé do São Francisco, Poço
redondo, Porto da Folha Gararu,
Amparo do São Francisco, Telha,
Propriá, Santana do São Francisco
Neópolis, Ilha das Flores, Brejo Grande
na margem direita.

Informar da realização de Vistoria pelo
IBAMA, e a ANA em todo submédio e
baixo São Francisco com data a ser
definida;
Comunicar a necessidade de fazer
reuniões
periódicas
junto
às
comunidades
de
pescadores
e
ribeirinhos;
Atualizar nomes dos responsáveis por
cada
colônia
/
associação
de
pescadores e lideranças comunitárias.
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Figura 5 - 1ª Campanha de reuniões nas Colônias de Pescadores: A) Piranhas; B)
Igreja Nova; C) Gararu; D) Porto Real do Colégio.

A

B

D

C

V.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas e relatadas neste Relatório resultam dos registros e
análises das 31 (trinta e uma) reuniões realizadas. As atividades tiveram moderadores
específicos e, portanto, as considerações serão apresentadas nas fichas de campo para
cada uma das referidas localidades.
De um modo geral, ressalta-se que a metodologia aplicada nas atividades em linhas
gerais alcançou o objetivo para a condução dos trabalhos, além disso, trouxe como
resultado o início da compreensão dos assuntos a serem apresentados nas próximas
reuniões.

VI.
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VII.

ANEXOS

Seguindo a metodologia conjunta aqui descrita e aplicada nesta 1ª fase dos trabalhos,
1ª Campanha já realizada e de acordo com o plano de ação estabelecido, seguem-se
04 (quatro) anexos onde são apresentados: a planilha com o cronograma das
atividades realizadas e quantitativo de participantes, as listas de presença, o folder
distribuído aos (às) participantes e as fichas de campo com a descrição dos fatos em
cada local.
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Anexo 1 - Cronograma de
atividades/Quantitativo de participantes
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1ª Reunião ‐ PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
BAIXO SÃO FRANCISCO
Data
10/12
quarta
10/12
quarta
12/12
sexta
12/12
sexta
13/12
sabado
13/12
sabado
13/12
sabado
13/12
sabado
13/12
sabado
14/12
domingo
17/12
quinta

Hora

Município

09:00 Piranhas (AL)
15:00 Pão de Açúcar
(AL)
09:30 Igreja Nova (AL)
16:00 Traipu (AL)
09:00 Piaçabuçu (AL)
15:00 Porto Real do
Colégio (AL)
16:00 Porto Real do
Colégio (AL)
São
Brás (AL)
18:00
Povoado Sampaio

Local

Nº de
participantes

Colônia de Pescadores Z‐
30
Colônia de Pescadores Z‐
20 Costa Rego
Colônia de Pescadores Z‐
32 RIO BOACICA
Colônia de Pescadores Z‐
18
Colônia de Pescadores Z‐
19

48

Associação de Pescadores

41

24
50
5
28

São Francisco

Colônia de Pescadores Z‐
35 Boa Sorte
Colônia de Pescadores Z‐
36
Colônia de Pescadores Z‐
36

54
80

19:00 São Brás (AL)
Girau de Itiúba
09:00 Penedo (AL)

Colônia de Pescadores Z‐12

28

09:00 Belo Monte (AL)

São Franciso de Penedo
Colônia de Pescadores Z‐34

48

TOTAL DE PARTICIPANTES

58

464

Nome do Presidente Colônia/Associação
dos Pescadores

José Ailson Tavares dos Santos ‐
tel: 82‐88127020, 36863184
Genivaldo Bezerra ‐ tel.: 82‐
99904342 tim
João Batista (João da Colônia) ‐
tel.:82‐99270985
Luciano Silva Galvão tel.: 82‐
81182099 vivo
Antonio Amorim tel.: 82‐91559383
(**)
José Genialdo Delfino dos Santos
tel.: 82‐88272007 (*)
Lealdo Alves Vilela ‐ te.: 82‐
99440703
Rodrigo Cavalcanti Campos
Ferreira tel.: 82‐91925607
Rodrigo Cavalcanti Campos
Ferreira tel.: 82‐99707224
Alfredo Fernandes tel.: 82‐
91827014
José Francisco Soares ‐ tel.:82‐
81261496

e‐mail
asertanejaz30@gmail.com
coloniadepescadoresz20@hotmail.com

coloniadepescaz32@outlook.com
lucianosgalvao@hotmail.com

coloniaz19@hotmail.com
asspessaofran@hotmail.com
coloniaz‐35prc@hotmail.com

coloniadepescadoresz36@outlook.com
coloniadepescadoresz36@outlook.com
eudes‐santos@hotmail.com
coloniadepescadoresz34@hotmail.com

Anexo 1 - Cronograma de atividades/Quantitativo de participantes

1ª Reunião ‐ PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
BAIXO SÃO FRANCISCO
Data
09/12
terça
10/12
quarta
10/12
quarta
11/12
quinta
11/12
quinta
11/12
quinta
11/12
quinta
12/12
sexta
12/12
aexta
12/12
sexta
13/12
sábado
13/12
sábado

Hora

Município

09:00 Porto da Folha
(SE)
09:00 Canindé do São
Francisco (SE)
11:00 Poço Redondo
(SE)
09:00 Gararu (SE)
14:00 Amparo do São
Francisco (SE)
14:00 Amparo do São
Francisco (SE)
15:00 Telha (SE)
09:00
10:15
15:30
09:30
14:00

Nº de

Local
Colônia de Pescadores
19
Colônia de Pescadores
15
Colônia de Pescadores
15
Colônia de Pescadores
18
Colônia de Pescadores
27
Colônia de Pescadores
20
Colônia de Pescadores

19
Propriá (SE)
Colônia de Pescadores
08
Santana do São Colônia de Pescadores
Francisco (SE)
22
Neopólis (SE)
Colônia de Pescadores
07
Colônia de Pescadores
Ilha das flores
(SE)
23
Brejo Grande(SE) Colônia de Pescadores
16
TOTAL DE PARTICIPANTES

participantes

Z‐

12

Z‐

14

Z‐

19

Z‐

15

Z‐

11

Z‐
Z‐

Nome do Presidente Colônia/Associação
dos Pescadores

José Luiz dos Santos, fone
82/81722986
Jameson Magno Santos Sousa ‐
fone 79/88294944
Maria da Conceição Costa, fone
79/99146671 / 33371493
Guido, fone 79/99730615

e‐mail
Não informada
Não informada
mariadaconceicao.costa@hotmail.com
Não informada

0

Alissom Ferreira dos Santos, fone
79/88061177
Renata, fone 79/88642880

Não informada
Não informada

5

Está ligada a Colonia de

Não informada

Z‐

25

Z‐

10

Z‐

27

Pescadores de Porto da Folha‐SE
Dilma, fone 79/99743668 /
33224100
Evaldo, fone 79/88195339 /
33395029
Cícero Lima, fone 79/99481520

Z‐

11

José Cornélio, fone 79/99385935

Não informada

Z‐

15

Maria da Conceição V. Gonçalves,
fone 79/99824797

coloniaz16@hotmail.com

164

bruna082@hotmail.com
Não informada

dadinhopescador@yahoo.com.br

Anexo 1 - Cronograma de atividades/Quantitativo de participantes

1ª Reunião ‐ PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
Data
17/12
terça
17/12
terça
18/12
quarta
19/12
quinta
20/12
sexta

Hora

Município

Local

participantes

09:00 Petrolina (PE)

59

14:00

24

15:00
14:00
09:00

Colônia de Pescadores Z‐
21
Lagoa Grande
Colônia de Pescadores Z‐
(PE)
39
Santa Maria da
Colônia de Pescadores Z‐
Boa Vista (PE)
19
Cabrobó (PE)
Colônia de Pescadores Z‐
35
Orocó
Colonia de Pescadores Z‐
80
TOTAL DE PARTICIPANTES

Nº de

29
16
16

144

Nome do Presidente Colônia/Associação
dos Pescadores

Pedro Oliveira Cunha, fone
87/96163064 ‐ 87/88442306
Ivando Avelino Gomes, fone
87/99227187
Alberto Cariri da Cruz, fone
87/99411745
Irene Glauciane, fone
87/98947285 ‐ 87 96624023
Patrício da Silva, fone
87/99073678

e‐mail
vigodim@uol.com.br
Não informada
mundinha‐jacome@hotmail.com

Anexo 1 - Cronograma de atividades/Quantitativo de participantes

1ª Reunião ‐ PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
Data
16/12
segunda
16/12
segunda
18/12
quarta
18/12
quarta
19/12
quinta
20/12
sexta

Hora

Município

Nº de

Local

Nome do Presidente Colônia/Associação
dos Pescadores

11:00 Sobradinho (BA)

Z‐

19

14:00

Z‐

24

Z‐

0

Ailton Moreira dos Santos, fone
74/ 88382632
Domingos Márcio Matos, fone
74/88036649
Charles André. Fone 79/

16

Fredson, fone 79/91218782

Z‐

25

Z‐

15

Ivaldo Soares de Carvalho, fone
75/99985286
Domingos Márcio Matos, fone
74/88036649

09:00
10:00
09:00
15:00

Colônia de Pescadores
26
Juazeiro (BA)
Colônia de Pescadores
60
Curaçao (BA)
Colônia de Pescadores
27
Curaçao (BA)
Associação de
Pescadores de curaça ‐
Abaré (BA)
Colônia de Pescadores
82
Belém do São
Colônia de Pescadores
Francisco (BA)
27
TOTAL DE PARTICIPANTES

participantes

99

e‐mail
colonia.sobradinho@hotmail.com
edylene‐vieira@hotmail.com
Não informada
apavasf@hotmail.com
coloniaz82@yahoo.com.br
coloniaz27@yahoo.com.br

PLANO DE COMUNICAÇÃO
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Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf
Departamento de Meio Ambiente - DMA
Divisão de Meio Ambiente de Geração - DEMG

Plano de Comunicação Socioambiental
Redução Temporária da Descarga Mínima dos Reservatórios no Rio
São Francisco para 1.000 m³/s a partir da
Usina Hidrelétrica de Sobradinho

Contato:
Email: meioambiente@chesf.gov.br
Link: www.chesf.gov.br/riosaofrancisco/

Usina Hidrelétrica de Sobradinho

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Departamento de Meio Ambiente - DMA
Divisão de Meio Ambiente de Geração – DEMG

Novembro/2014

Dezembro/2014

Lago de Itaparica

O Programa visa atender ao Ofício OF 02001.012168/2014-97
CGENE/Ibama, emitido em 23 de outubro de 2014,
especificamente em relação ao “Plano de Comunicação
Socioambiental junto às Comunidades de Pescadores e
Ribeirinhas”.
A operação é coordenada pela Agência Nacional de Águas
(ANA) com participação do Ministério de Minas e Energia
(MME), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
(Codevasf), Ministério dos Transportes, Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (ANTAQ), Marinha, Comitê da Bacia do
Rio São Francisco (CBHSF), Empresas de Abastecimento de
Água e Secretarias dos Estados da Bahia, Alagoas, Sergipe,e
Pernambuco.
ÓRGÃO EXECUTOR
A Chesf é a responsável por aplicar a redução de vazão
temporária.

Glosário
Escassez de chuva - É quando uma área recebe pouca influência de
massas de ar úmidas e frias resultando na diminuição ou até falta
de chuvas na região. Na bacia do rio São Francisco, nos últimos
períodos úmidos, os índices pluviométricos ocorridos foram abaixo
da média, ocasionando um déficit no volume de água afluente aos
reservatórios na bacia do rio São Francisco.

Vazão Reduzida - Diz respeito à redução temporária da vazão ao
longo de determinado trecho. A autorização de vazões inferiores a
vazão mínima de restrição acontece em situações emergenciais,
para efetuá-la são necessárias licenças e resoluções (autorizações
especiais) emitidas pelos órgãos governamentais envolvidos.

PROGRAMAÇÃO DE OPERAÇÃO
O teste de redução de vazão será executado num período de
três semanas em que será monitorado de perto as mudanças
causadas nos leito do Rio São Francisco conforme descrito a
seguir:
• 1ª semana: dias úteis e sábado 1.050 m3/s de 0 h às 7 h;
domingo 1.050 m3/s de O h às 12 h.
• 2ª semana: dias úteis e sábado 1.000 m3/s de 0 h às 7 h;
domingo 1.000 m3/s de O h às 18 h.
• 3ª semana: dias úteis e sábado 1.000 m3/s de 0 h às 7 h;
domingo 1.000 m3/s de O h às 24 horas.
Ao final dos testes, será enviado um relatório contendo a
descrição das ações realizadas, para avaliação e posterior
autorização do Ibama da redução da vazão defluente a partir da
UHE Sobradinho.

Programas em desenvolvimento no trecho de
Sobradinho à Foz do São Francisco
 Vistoria aérea e terrestre

 Monitoramento da qualidade da água
 Monitoramento de Processos erosivos
 Monitoramento da cunha salina
 Plano de Comunicação Socioambiental

PLANO DE COMUNICAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL

Anexo 3 – Lista de Presença
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PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
10/12/2014
LOCAL:
Piranhas (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS
Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Piranhas.
Presidente da colônia: José Ailson Tavares dos Santos

Desenvolvimento:
A reunião foi iniciada no horário previsto com a participação de pescadores da
colônia e ribeirinhos com um total de 48 participantes, realizada por técnicos do
Departamento de Meio Ambiente/Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da empresa,
seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos próximos
meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1-Grande preocupação pela possibilidade de diminuição da atividade pesqueira, que
já se encontra em escassez pela construção das barragens.
2-Tempo de duração da redução de vazão.

Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
10/12/2014
LOCAL:
Pão de Açúcar (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Pão de Açúcar.
Presidente da colônia: Genivaldo Bezerra

Desenvolvimento:
A reunião foi iniciada com um atraso de aproximadamente 40 minutos, em
virtude da espera para um número maior de pescadores da colônia e ribeirinhos,
com um total de 24 participantes. A reunião foi conduzida por técnicos do
Departamento de Meio Ambiente/Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1 - Porque a Chesf vai reduzir ainda mais o nível do rio.
2 - Grande preocupação pela possibilidade de diminuição da atividade pesqueira,
que já se encontra em escassez pela construção das barragens.
3 - Tempo de duração da redução de vazão.
Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
12/12/2014
LOCAL:
Igreja Nova (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Igreja Nova.
Presidente da colônia: João Batista

Desenvolvimento:
A reunião contou com a participação de 50 membros da Colônia e da
comunidade. Do mesmo modo das reuniões anteriores, a reunião foi conduzida por
técnicos do Departamento de Meio Ambiente/Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da empresa,
seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos próximos
meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.

Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1 – A Chesf é culpada da diminuição da quantidade de peixes no rio, agora quer
diminuir ainda mais a água.
2 – Hoje nós pescadores já estamos numa situação difícil, pois alguns peixes
desaparecerem principalmente os que para desovar precisam nadar, subir o rio.
Estamos prejudicados precisamos pedir uma ajuda ao governo, ministério da pesca.
3 – A Chesf vem chama agente pra reunião e não tem nada a oferecer.

Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
12/12/2014
LOCAL:
Traipu (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público Alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Traipu.
Presidente da Colônia: Luciano Silva Galvão

Desenvolvimento:
A reunião contou com apenas 5 membros da Colônia. O presidente da colônia
foi informado com antecedência, infelizmente não compareceu e não repassou o
convite para os demais. Do mesmo modo das reuniões anteriores, a reunião foi
conduzida por técnicos do Departamento de Meio Ambiente/Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1 – Não houve questionamentos, a quantidade de participantes foi pequena.

Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
13/12/2014
LOCAL:
Piaçabuçu (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Piaçabuçu.
Presidente da colônia: Antonio Amorim
Desenvolvimento:
A reunião foi iniciada com um atraso de aproximadamente 1 hora, em virtude
da espera para um número maior de pescadores da colônia e ribeirinhos, com um
total de 28 participantes. A reunião foi conduzida por técnicos do Departamento de
Meio Ambiente/Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1- A Chesf nos prejudicou demais com a construção das barragens, nós vivemos da
pesca hoje não se pesca como antes, o peixe está se acabando.
2 - Discursão em torno das questões ambientais do rio, hoje se pesca peixe do mar
e falta peixe de agua doce.
3 - Não existe mais as cheias naturais do rio por causa das hidrelétricas, o peixe não
sobe o rio pra desovar, o número de peixes e espécies diminuiu demais.
4 - O prejuízo nosso tem sido enorme, a Chesf prometeu que iria provocar cheias no
rio para formar lagoas, e até hoje não tivemos retorno.
5 - Por que a Chesf não investe em outro tipo de geração de energia elétrica.

6 - Precisamos que esta atitude traga urgente benefício para nós aqui em
Piaçabuçu.
7 - Tempo de duração da redução de vazão.

Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
13/12/2014
LOCAL:
PORTO REAL DO COLÉGIO (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Porto Real do Colégio
Presidente da associação: José Genialdo Delfino dos Santos

Desenvolvimento:
A reunião contou com a participação de 41 membros da Colônia e da
comunidade. A reunião foi conduzida por técnicos do Departamento de Meio
Ambiente da Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os

representantes

da

Chesf

tentaram

contribuir

com

informações

esclarecedoras a respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais
envolvidos com a questão da redução da vazão. Em situações de escassez, precisase pensar no uso múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi
apresentada, também, a Lei Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1 – O nível do rio vai baixar muito e quanto tempo vai durar.
2 – Baixa disponibilidade de recursos para pescar, como será resolvida a situação
do pescador.

Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
13/12/2014
LOCAL:
Porto Real do Colégio (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Porto Real do Colégio
Presidente da colônia: Lealdo Alves Vilela
Desenvolvimento:
A reunião contou com a participação de 54 membros da Colônia e da
comunidade. A reunião foi conduzida por técnicos do Departamento de Meio
Ambiente da Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1 – A Chesf é culpada da diminuição da quantidade de peixes no rio, agora quer
diminuir ainda mais a água.
2 – Hoje nós pescadores já estamos numa situação difícil, pois alguns peixes
desaparecerem principalmente os que para desovar precisam nadar, subir o rio.
Estamos prejudicados precisamos pedir uma ajuda ao governo, ministério da pesca.
3 – A Chesf vem chama agente pra reunião e não tem nada a oferecer.
Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
13/12/2014
LOCAL:
Povoado Sampaio São Brás (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Povoado Sampaio em São
Brás
Presidente da colônia: Rodrigo Cavalcanti Campos Ferreira
Desenvolvimento:
A reunião contou com a participação de 80 membros da Colônia e da
comunidade. Do mesmo modo das reuniões anteriores, a reunião foi conduzida por
técnicos do Departamento de Meio Ambiente/Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1 – Não houve questionamentos, a comunidade ribeirinha de pescadores apenas
prestou atenção às explicações.

Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
13/12/2014
LOCAL:
Girau de Itiúba São Brás (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Girau de Itiúba em São Brás
Presidente da colônia: Rodrigo Cavalcanti Campos Ferreira

Desenvolvimento:
A reunião contou com a participação de 58 membros da Colônia e da
comunidade. Do mesmo modo das reuniões anteriores, a reunião foi conduzida por
técnicos do Departamento de Meio Ambiente/Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1 - Porque a Chesf vai reduzir ainda mais o nível do rio.
2 - Grande preocupação pela possibilidade de diminuição da atividade pesqueira,
que já se encontra em escassez pela construção das barragens.
3 - Tempo de duração da redução de vazão.
Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA DO SÃO
FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
14/12/2014
LOCAL:
Penedo (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Penedo
Presidente da colônia: Alfredo Fernandes

Desenvolvimento:
A reunião contou com a participação de 28 membros da Colônia e da
comunidade. Do mesmo modo das reuniões anteriores, a reunião foi conduzida por
técnicos do Departamento de Meio Ambiente/Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1- Por que a Chesf está de novo baixando as aguas, a nossa atividade de pesca já
se encontra em escassez pela construção das barragens.
2-Tempo de duração da redução de vazão.

Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA 1
N°
DATA:
17/12/2014
LOCAL:
Belo Monte (AL)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Assunto: 1ª Reunião Informativa do Plano de Comunicação Socioambiental
Público alvo: Pescadores e comunidade ribeirinha em Belo Monte.
Presidente da colônia: José Francisco Soares

Desenvolvimento:
A reunião foi iniciada no horário previsto, contou com a presença do prefeito
Sr, Antonio Avânio Feitosa, e com um total de 48 participantes. Foi conduzida por
técnicos do Departamento de Meio Ambiente/Chesf.
Os trabalhos foram iniciados com uma breve apresentação institucional da
empresa, seguida da exposição do motivo dos trabalhos que deveriam começar nos
próximos meses na região do submédio e baixo do Rio São Francisco. Atendendo a
exigências do órgão ambiental, IBAMA, e direcionando o foco aos pescadores e
comunidades ribeirinhas que utilizam a pesca no Rio São Francisco como principal
meio de sustento. Para ajudar na compreensão e necessidade sobre a vigente
medida de redução da vazão, foi apresentada a situação atual dos reservatórios da
bacia do rio em questão. Além de informar a respeito dos programas ambientais que
estão sendo realizados nos trechos do submédio e baixo do Rio São Francisco.
Os representantes da Chesf contribuir com informações esclarecedoras a
respeito das responsabilidades de outros órgãos governamentais envolvidos com a
questão da redução da vazão. Em situações de escassez, se precisa pensar no uso
múltiplo das águas e sua gestão socioeconômica. Foi apresentada, também, a Lei
Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Questionamentos e opiniões dos participantes:
1- Não houve questionamentos, a reunião foi breve.

Proposta da equipe organizadora:
A próxima reunião deverá acontecer no intervalo de 30 a 45 dias, com o
objetivo de dar continuidade ao Plano de Comunicação Socioambiental, além de
acompanhar as modificações que porventura ocorrerão com a diminuição temporária
da vazão e atendimento ao órgão ambiental, IBAMA.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

19/12/2014
Escola (Colônia de Pescadores de
Abaré)

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Colonia de Pescadores de Abaré.
Presidente da Colônia: Ivaldo Soares, fone – 75 99.985286
Associação de Pescadores de Abaré
Presidente: Jailson José Neves, fone – 75 98055931

Mosânia iniciou a reunião falando sobre o problema da escassez de chuvas no
Brasil, fato este que afeta diretamente a bacia hidrográfica do São Francisco.

Falamos sobre a solicitação dos órgãos controladores descritos no folder entregue a
cada um dos participantes, bem como deverá ser feita o teste pela Chesf e só após
o IBAMA verificar os danos causados por 3 semanas de teste com vazão reduzida
de 1100m³/s para 1000m³/s é que poderá ou não emitir a autorização especial para
Chesf.

Solicitado o apoio de todos pescadores no sentido de começarem a partir de agora o
comportamento do rio, relatando através dos sites os impactos observados antes e
após o teste, caso o mesmo seja aprovado pelo IBAMA.

Falado também sobre a ampliação de alguns programas ambientais já em execução,
agradecemos a presença de todos.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

11/12/2014
COLONIA
DE
PESCADORES
AMPARO DO SÃO FRANCISCO

FOTOS DO LOCAL

DE

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Amparo do São Francisco tem 2 colonias.
Colonia de Pescadores de Amparo do São Francisco Z-27
A presidente da colônia Renata que estava viajando, então deixamos o material e
solicitamos que a mesma entrasse em contato conosco. Ai tomamos
conhecimento que existe 2 colonias em Amparo do São Francisco.

Alisson Ferreira dos Santos é o presidente da 2 colonia - fone
79/88345582.
Poucos pescadores presentes, apenas 11, mas o recado foi dado, pois a Sra
Gilvane Santos Lima, esposa do Sr. Alisson foi quem nos recebeu e reuniu esses
11 pescadores para ouvir, pois o presidente tinha ido a uma reunião em Aracaju.
Nenhuma pescador fez perguntas. Após o agradecimento e o pedido de
desculpas de Gilvane, seguimos viagem.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N°
DATA:
LOCAL:

1
20/12/2014
COLONIA DE PESCADORES DE BELÉM
DO SÃO FRANCISCO - BA

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Colonia de Pescadores de Belém do São Francisco
Presidente: Eva Maria Lima e-mail coloniaz27@yahoo.com.br
Tesoureiro: Carlos Magno da Silva fone – 87.99488561

Iniciamos a reunião falando sobre a preocupação de todos com relação a seca que vem
durando já mais de 3 anos, e, neste momento a bacia do rio São Francisco não tem um
volume de água que nos deixe em posição confortável o que resultou na solicitação dos
órgãos reguladores ao IBAMA para que fosse emitida uma autorização especial para que a
Chesf pudesse começar a trabalhar com uma vazão reduzida de 1000m³/s a partir de
Sobradinho, pois não temos mais ajuda da energia excedente de Tucuruí.

Explicamos a imposição do IBAMA de se fazer um teste por um período de 3 semanas a
partir de janeiro e só então poderá ou não ser emitida essa autorização especial, pois, só
assim eles poderão ver os danos que essa possível redução causará ao leito do rio.

Solicitamos o apoio de todos para a partir deste momento relatarem as diferenças existentes
antes e depois do citado teste. Todos se comprometeram com a causa e utilizarão os sites
que estão descritos no verso do folheto distribuído.

Novamente foi citado o grande volume de baronesas (na verdade eles chamam de rabo de
arraia), a falta de fiscalização por parte do IBAMA e a velocidade da água do rio que não
existe mais, o que dificulta o processo da desova dos peixes.

Agradecemos a presença de todos.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

13/12/2014
BREJO GRANDE - SARAMEN

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

COLONIA DE PESCADORES DE BREJO GRANDE Z-16

Presidente: Maria da Conceição V. Gonçalves
Telefone: 79. 99824797

Atendendo solicitação da presidente da colônia, fomos para Saramen onde uma
maior quantidade de pescadores estariam presentes. Na verdade poucos foram e
alguns não queriam assinar a Lista de presença com medo de perder as casas e o
seguro defeso. Como sempre, Mosânia iniciou a reunião falando da pouca água
existente nos reservatório em virtude da seca que assola o país.
A presidente da colônia falou que neste momento o processo de salinização da água
já atinge Brejo Grande, principalmente o povoado de Brejão pois está mais próximo
da foz. Um pescador falou do passado quando mesmo com a construção das
hidrelétricas a energia nunca chegou ao povoado do Cabeço.
Hoje só se fala do Cabeço devido às perdas materiais e imaterial que aconteceu e
está se repetindo em Saramen. Acusam a Chesf por apoiar a transposição, deixando
que retirem água do São Francisco e que a mesma não comparece as reuniões que
são realizadas. Um dos pescadores perguntou quem dava garantia de estarmos
falando a verdade e que a população local, devem se reunir para impedir o processo
de redução da vazão do São Francisco.
O Sr. Antonio falou que se não existisse as usinas o São Francisco não acabaria
desse jeito, e que o povoado do cabeço ainda existiria. Conceição pediu a todos que
fiquem atentos agora e sempre para os impactos que advirão e que só as
comunidades poderão trabalhar para melhorar essa situação e também informou
que no próximo dia 20/12 o IBAMA-SE tinha marcado uma reunião com a colônia e o
Sr. Antonio pediu a presença de um técnico da Chesf.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

19/12/2014
COLONIA
DE
CABROBÓ

FOTOS DO LOCAL

PESCADORES

DE

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Colonia de Pescadores de Cabrobó – 35
Presidente: Irene
Fone: 87/98947285 / 96624023

Iniciamos a reunião falando sobre a escassez de chuvas que vem afetando todo o
Brasil. Falamos sobre o baixo índice dos reservatórios da Chesf que estão
localizados na bacia do São Francisco e a necessidade de se reduzir a vazão a
partir de Sobradinho de 1.100m³/s para 1.000m³/s. Salientamos que desde fev/2013
o IBAMA-Sede tinha emitido uma Autorização Especial para redução da vazão de
1.300m³ para 1.100m³/se.

Explicamos a exigência do IBAMA-Sede fez a Chesf exigindo um teste que deverá
ser feito em 2015 e assim eles poderem avaliar se é viável ou não essa nova
redução a partir de Sobradinho.

Mosânia solicitou o apoio de todos enviando informações se possível com fotos por
meio do blog que foi criado exclusivamente para essa situação.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA
REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

10/12/2014
COLONIA
DE
PESCADORES
CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

FOTOS DO LOCAL

DE

DESCRIÇÃO DOS FATOS
Colonia de Pescadores de Canindé do São Francisco - SE

Presidente: Jameson Magno Santos Sousa - fone 79/88294944
Secretaria da Colônia; Daniele Gonçalves da Silva - fone 82/88705800
Tesoureiro: Sr. Manoel Gonçalves

Apesar de ter sido avisado, o presidente da colônia de pescadores de Canindé na sextafeira, o mesmo não mobilizou ou passou as informações para Daniele e nem para o Sr.
Manoel.
Hoje tivemos a reunião com poucos pescadores (14) apesar do Sr. Manoel ter feito a
mobilização ontem após visitarmos a colônia e solicitar o apoio dos mesmos. Segundo o Sr.
Manoel os pescadores não conseguem deixar de pescar mesmo durante o defeso até
porque o IBAMA-SE não efetua fiscalização constante neste período.
Mosânia começou falando das poucas chuvas nos últimos anos, que vem afetando o Brasil
como um todo e a Bacia do São Francisco está dentro dessa estatística e por isso vendo
que os reservatórios estão cada dia diminuindo seu espelho d'agua, houve uma reunião com
os diversos órgãos e o IBAMA para que a Chesf faça uma redução da vazão do rio a partir
de Sobradinho devido ao longo período de seca que todo o Brasil está atravessando.
Ressaltou a condição imposta pelo IBAMA para que aconteça essa redução que dependerá
das condições que a calha do rio apresentar após o teste previsto para as 3 semanas de
janeiro, após vistoria por terra e sobrevoo que será realizado pelo mesmo.
Solicitamos ajuda de todos para observarem o que está acontecendo no rio agora e depois
do teste e que principalmente contassem tudo através dos sites / blogs que estão listados no
verso do folder entregue a todos.
Após as explicações algumas pescadores perguntaram se a redução dessa vazão iria atingir
o uso da água em suas residências e o Sr. Manoel de antemão já disse que para quem
mora tão próximo a barragem não será tão afetada, mas os que moram distante sim.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

18/12/2014
CURAÇA-BA

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE CURAÇA - BA
Presidente: Carlos Fredson Nascimento Santana
Fone: 74.35311775

Apesar de termos marcado data e hora, quando chegamos a Colônia não
encontramos o Presidente que segundo um pescador ele tinha entendido que a
reunião seria na quarta feira dia 17 e que os pescadores ficaram me esperando até
11horas.
A secretaria da Associação foi conosco convocar alguns pescadores para
participarem da reunião e conseguimos um número razoável de participantes,
apenas o presidente da associação não participou por estar trabalhando.
Mosânia iniciou a reunião pedindo desculpas a todos por não termos conhecimento
da existência da associação e só ter mobilizado a colônia, que conforme dado acima
houve um equivoco em relação à data.
Informamos para todos que houve uma reunião com dos diversos órgãos
reguladores do sistema e do rio e o IBAMA para que a Chesf faça uma redução da
vazão do rio a partir de Sobradinho devido ao longo período de seca que todo o
Brasil está atravessando. Ressaltou a condição imposta pelo IBAMA para que
aconteça essa redução que dependerá das condições que a calha do rio apresentar
após o teste previsto para as três semanas de janeiro, após vistoria por terra e
sobrevoo que será realizado pelo mesmo.
Solicitamos ajuda de todos para observarem o que está acontecendo no rio agora e
depois do teste e que principalmente contassem tudo através dos sites / blogs que
estão listados no verso do folder entregue a todos. Os pescadores comentaram
sobre o desmatamento da mata ciliar e o crescimento de ilhas de areia que está
aparecendo no meio do rio.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

13/12/2014
COLONIA DE PESCADORES DE ILHA
DAS FLORES

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Colonia de Pescadores de Ilha das Flores – Z23
Presidente: José Cornélio
Fone: 79/99385935

Antes de começarmos a reunião o Sr. Keleu e os pescadores presentes na colônia contaram
das cheias que o São Francisco tinha e de como isso favorecia a piracema.

Iniciamos a reunião falando sobre a escassez de chuvas que vem afetando todo o Brasil.
Falamos sobre o baixo índice dos reservatórios da Chesf que estão localizados na bacia do
São Francisco e a necessidade de se reduzir a vazão a partir de Sobradinho de 1.100m³/s
para 1.000m³/s. Salientamos que desde fev/2013 o IBAMA-Sede tinha emitido uma
Autorização Especial para redução da vazão de 1.300m³ para 1.100m³/se.

Explicamos a exigência do IBAMA-Sede fez a Chesf exigindo um teste que deverá ser feito
em 2015 e assim eles poderem avaliar se é viável ou não essa nova redução a partir de
Sobradinho.

Diante das explicações alguns pescadores citaram a dificuldade em se pescar com a vazão
normal e questionou como será a pesca com essa redução, principalmente quando já não
existem peixes em grande quantidade no rio São Francisco. Citaram também o crescimento
de erosões nas margens do rio.

Mosânia solicitou o apoio de todos enviando informações se possível com fotos por meio do
blog que foi criado exclusivamente para essa situação.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

11/12/2014
COLONIA
DE
GARARU

FOTOS DO LOCAL

PESCADORES

DE

DESCRIÇÃO DOS FATOS

COLONIA DE PESCADORES DE GARARU EM 11/12/2014
Presidente Guido
Tesoureira: Maria Irma Silva Melo Pinto, fone 79/99730615

Chegamos no horário marcado, porém o sr. Guido, presidente da Colônia tinha viajado para
Aracaju e tinha esquecido de repassar as informações para a Irma. Após conversamos ela
conseguiu 15 pescadores para participar da reunião.

Mosânia iniciou falando sobre a seca do Brasil e com isso todos os reservatórios das usinas
hidrelétricas estão com um índice de água muito abaixo do desejado. Discorreu sobre a
solicitação dos órgãos reguladores do setor elétrico e ambiental, no caso, IBAMA sede para
se tentar uma redução da vazão do São Francisco, a partir de Sobradinho e que isso
depende da autorização do IBAMA, pois o mesmo determinou primeiro um testo após
vistoria por terra e ar que será realizada, ficando portanto o teste para o mês de
janeiro/2015.

Apenas um pescador perguntou qual o papel da Chesf se o peixe que é pouco acabar após
essa redução da vazão, Mosânia respondeu que com certeza isso não vai acontecer e que
essa escassez de chuva é um fenômeno mundial e não foi causada pelos reservatórios da
Chesf. Também observamos que o rio estava com uma correnteza e os pescadores
confirmaram que isso era devido às chuvas que estão caindo na região.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

17/12/2014
PETROLINA-PE

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS
COLONIA DE PESCADORES DE JUAZEIRO – Z60
Presidente: DOMINGOS
Fone:

Mosânia iniciou a reunião falando sobre o baixo índice de chuvas ocorridas nos
últimos anos assola todo o Brasil, da nascente que secou e após algumas chuvas
voltou a jorrar.
Informamos para todos, que houve uma reunião com dos diversos órgãos
reguladores do sistema e do rio e o IBAMA, para que a Chesf faça uma redução da
vazão do rio a partir de Sobradinho devido ao longo período de seca que todo o
Brasil está atravessando.Falamos sobre a condição imposta pelo IBAMA para que
se faça ou não essa redução dependerá dos impactos que rio apresentar após o
teste previsto para as 3 semanas de janeiro, após vistoria por terra e sobrevoo que
será realizado pelo mesmo.
Solicitamos ajuda de todos para observarem o que está acontecendo no rio agora e
depois do teste e que principalmente contassem tudo através dos sites / blogs que
estão listados no verso do folder entregue a todos. Pedimos que todos sejam os
olhos do rio, principalmente neste período de teste, pois pode acontecer alguns
impactos ambientais na calha do rio e que deverão ser comunicados imediatamente
a Chesf que irá mandar uma equipe especializada para tentar solucionar o
problema.
Está sendo constantes as queixas dos pescadores sobre o desmatamento da mata
ciliar, as macrófitas a crescer cada vez mais e o crescimento de ilhas de areia que
está aparecendo no meio do rio.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N°
DATA:
LOCAL:

1
19/12/2014
COLONIA DE PESCADORES DE LAGOA
GRANDE

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS
Colonia de Pescadores de Lagoa Grande
Presidente: Ivandro Avelino Gomes – fone 87.99227187
A colônia não possui sede e a reunião aconteceu na Ilha do Pontal onde fica a
maioria dos pescadores.

Iniciamos a reunião falando sobre o baixo índice de chuvas que vem acontecendo
nos últimos anos em todo o Brasil.

Falamos sobre a ajuda que tínhamos de Tucuruí o qual não podemos mais contar,
pois o sudeste também está com o mesmo problema.

Foi comunicado a solicitação de redução da vazão a partir de Sobradinho efetuada
pelos órgãos reguladores ao IBAMA, cujos nomes encontra-se descrito no folder.
Relatamos a resposta do IBAMA que exigiu um teste a partir de janeiro/2015 pelo
período de 3 semanas e só após o mesmo poderá ou não emitir uma autorização
especial para uma redução de 1000m³/s.

Pedimos o apoio de todos os pescadores e ribeirinho para ao observarem qualquer
impacto ambiental no leito do rio, comunicar através dos sites que estão descritos no
verso do folder entregue a todos durante a reunião.

Igual às outras colônias, em Lagoa grande o assoreamento está aumentando cada
dia mais, bem como as macrófitas, segundo o Sr. Ivandro relatou.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

12/12/2014
COLONIA
DE
NEOPÓLIS

FOTOS DO LOCAL

PESCADORES

DE

DESCRIÇÃO DOS FATOS
COLONIA DE PESCADORES DE NEOPÓLIS - Z07 E ASSSOCIAÇÃO DE
PESCADORES DE BETUME - Presidente da Colonia - Cicero Lima - fone 79/
Presidente da Associação - Sr. Márcio - fone 79/
Iniciado a reunião falando sobre a escassez de chuva no Brasil bem como a
solicitação feita pelos órgãos reguladores ao IBAMA-Sede pedindo a redução da
vazão do São Francisco para 100m3/s e como se posicionou o IBAMA diante da
situação hídrica atual, atendendo ao solicitado pelos diversos órgãos avisando que
será realizada uma vistoria por ar e terra por seus técnicos observando a situação
atual da calha do rio e então a Chesf efetuará um teste de 3 semanas em janeiro,
onde por meio de informações ele saberá os verdadeiros impactos ocasionados por
essa redução. Os pescadores queriam saber qual será o comportamento da Chesf
diante desses impactos e que neste momento já aparece no meio do rio uma
espécie de lodo impedindo que se faça a travessia de barco. Sobre o peixe falaram
que é insuficiente para todos pescadores. Nesta reunião também foi falado sobre
novas fontes de energia que não prejudique o rio. Em seguida o Sr. Cicero falou que
a Chesf não deve soltar a água pela água e sabe muito bem que a empresa nunca
se preocupou com pescadores e prova disso foi o fim do Instituto Xingó.
Segundo o Sr. Cicero o MMA tinha dito que todas as prefeitura do baixo São
Francisco terem recebido dinheiro para fazer a revitalização, também falou que a
Chesf estava construindo uma barragem abaixo de Xingó o que foi negado por nós.
Falamos sobre o engano dele, pois apenas foi realizado um estudo de viabilidade há
bastante tempo. Mosania aproveitou a deixa e contou como a empresa está fazendo
o peixamento do rio. O Sr. Cicero solicitou que fosse efetuado um estudo sobre as
espécies de peixes existente no rio hoje e que só a criação de camarão tinha
melhorado um pouco e o bom é que não existe defeso do camarão. Como sempre a
Chesf não atende nenhuma solicitação do pescador, mesmo quando tem muita água
que deveria ter sido solta. Alguns comentários sobre cheias, fazendeiros culpados
do desmatamento da mata ciliar, da água barrenta que proporciona uma boa
escaria, esgotos das cidades despejados diretamente no rio, etc.
O Sr. Cicero já falou com o IBAMA-SE que se prontificou a ajudá-los no que for
preciso. Finalizando, agradecemos a presença de todos.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N°
DATA:
LOCAL:

1
20/12/2014
COLONIA
DE
OROCÓ

FOTOS DO LOCAL

PESCADORES

DE

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Colônia de Pescadores de Orocó
Presidente: Patrício fone 87 99073678
Av. São Sebastião, 362

Orocó não tem uma sede da colônia de pescadores, e por isso a reunião foi
realizada no restaurante do Sr. Patrício, presidente da Colônia.

Explanamos sobre a seca que vem afetando o Brasil nos últimos tempos e que
Chesf estava recendo energia da Usina Hidrelétrica de Tucuruí e que em
decorrência do deplecionamento do seu reservatório, cancelou o fornecimento de
energia para a empresa.

Para atender a demanda de energia no NE a Chesf

solicitou ao IBAMA a redução de vazão a partir de Sobradinho feita Para atender a
solicitação da Chesf o IBAMA fez a exigência do mesmo para que primeiro se
fizesse um teste por um período de 3 semanas a partir de janeiro e só após análise
dos impactos causados ao leito do rio São Francisco ele poderá ou não emitir uma
autorização especial para que a Chesf passe a operar com 1000m³/s.

Explicamos, também sobre a ampliação de alguns programas ambientais já
executados, tais como: Monitoramento dos Ecossistemas Aquáticos, Monitoramento
dos Processos Erosivos, Monitoramento da Cunha Salina, etc.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

17/12/2014
PETROLINA-PE

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS
COLONIA DE PESCADORES DE PETROLINA - Z

Mosânia iniciou a reunião falando sobre o baixo índice de chuvas ocorridas nos
últimos anos assola todo o Brasil, da nascente que secou e após algumas chuvas
voltou a jorrar.
Falamos sobre as solicitações feita pelos órgãos reguladores ao IBAMA para que a
Chesf posa produzir energia reduzindo um pouco a vazão do rio a partir de
Sobradinho.
Falamos sobre a condição imposta pelo IBAMA para que se faça ou não essa
redução dependerá dos impactos que rio apresentar após o teste previsto para as 3
semanas de janeiro, após vistoria por terra e sobrevoo que será realizado pelo
mesmo.
Solicitamos ajuda de todos para observarem o que está acontecendo no rio agora e
depois do teste e que principalmente contassem tudo através dos sites / blogs que
estão listados no verso do folder entregue a todos. Pedimos que todos sejam os
olhos do rio, principalmente neste período de teste, pois pode acontecer alguns
impactos ambientais na calha do rio e que deverão ser comunicados imediatamente
a Chesf que irá mandar uma equipe especializada para tentar solucionar o
problema.
Está sendo constantes as queixas dos pescadores sobre o desmatamento da mata
ciliar, as macrófitas a crescer cada vez mais e o crescimento de ilhas de areia que
está aparecendo no meio do rio. Agradecemos a presença de todos.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N°

01

DATA:
LOCAL:

10/12/2014
COLONIA PORTO DA FOLHA

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Devido ao pouco tempo disponível para contatos com as diversas colônias de
pescadores do Baixo São Francisco, além dos números de telefones não serem
mais os mesmos de 6 anos atrás, foi difícil manter contato com algumas colônias de
pescadores, dentre elas, a colônia de pescadores de Porto da Folha-SE.
Mesmo assim, hoje dia 09/12/2014 fomos a Porto da Folha e mais uma vez houve
contratempo, pois hoje é dia de feira no município de Porto da Folha.

Conseguimos manter contato com a Vice-Presidente da colônia Kamila Machado da
Silva, fone 82-81722986, o Tesoureiro Sr. José Bonfim, fone 82-88086345,
conseguindo um total de 12 pescadores / pescadoras para que pudéssemos passar
o informe.
Foi entregue o folder a todos e Mosânia deu a explicação sobre a Redução da
Vazão, informado que a partir de janeiro, após vistoria do IBAMA-Sede será feito o
teste e que eles são os olhos dos IBAMA e Chesf sobre todo tipo de ocorrência a ser
informada.

A Sra. Maria Hilda perguntou como vai ficar a lagoa onde os pescadores ainda
pescam algumas espécies de peixes, quando acontecer a vazão reduzida. Mosânia
respondeu que só após o teste é que o IBAMA poderá autorizar ou não a vazão
reduzida e que no momento não tínhamos como prever o futuro, pois tudo depende
da chuva.

Ao voltarmos para Piranhas, vimos uma placa avisando que não está sendo feita a
travessia de balsa para Niterói.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

10/12/2014
COLONIA DE PESCADORES DE POÇO
REDONDO

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS
Colonia de Pescadores de Poço Redondo - SE
A reunião foi iniciada com a Presidente da Colonia de Pescadores de Poço Redondo nos
apresentando (já me conhecia) aos pescadores presentes (poucos) e pedindo desculpas
pelo número pequeno de participantes, além de falar sobre o problema de deslocamento da
área rural para a cidade ser um tanto precária e em seguida Mosania iniciou o informe.
Antes mesmo de Mosânia termina com as explicações, Conceição começou a falar sobre a
não deixar que o IBAMA se quer começar o teste de redução da vazão, pois como sempre o
governo federal junto com a Chesf não procura saber a opinião e situações pela qual os
pescadores e pescadoras do São Francisco estão passando, e que a Chesf só quer gerar
energia. Mosania tomou a palavra dizendo que não é a Chesf e sim aqueles órgãos citados
no folder.
Conceição falou para os pescadores que vai participar de uma reunião na UFAL e que o
Comitê de Bacias também iria participar então ela iria falar sobre esse problema, inclusive
solicitando o apoio dos pescadores e sociedade civil.
Em seguida ela deu uma sugestão a mim para que a Chesf agende uma outra reunião com
todos os órgãos federais envolvidos no processo de redução da vazão virem a Poço
Redondo e assim ouvir a toda sociedade de Poço Redondo. Respondi a Sra. Conceição que
tal solicitação deverá ser feita aos Srs. do Comitê de Bacias que estariam presentes na
reunião da UFAL ou através dos meios de comunicação que está descrito na contracapa do
folder. Diante de minha sugestão, Conceição falou que não sabia se a reunião da UFAL iria
contar com a participação do comite de bacias mas que iria acatar a sugestão de utilizar os
meios de comunicação constante no folder. Conceição apresentou a Cartilha dos município
de Poço Redondo feita pela Chesf através do programa de resgate cultural dos pescadores
e pescadoras do São Francisco, dizendo que a Chesf tinha recebido R$ 2.000.000.000,00
(dois milhões) para fazer aquele mapeamento. Peguei a cartilha explicando a todos que
aquela cartilha tinha sido feita com recursos Chesf em atendimento a uma condicionante da
Licença de Operação, citando o nome do programa executado por uma empresa escolhida
através de licitação conforme determina a lei. Mais uma vez ela disse que não tinha certeza
de como isso era feito, pois a empresa que fez alguma coisa pela população de Poço
Redondo foi o Instituto Xingó e que a Chesf não fazia a revitalização das margens do São
Franscisco. Novamente respondi que o programa de revitalização do são Francisco era do
governo federal e não algo criado pela Chesf. A partir deste momento deixei que a mesmo
falasse e não fiz nenhum comentário, pois conhecendo um pouco daqui o melhor é não se
alongar sobre o assunto.
Após todas essas explicações, agradecemos a presença de todos e seguimos para Propriá.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

12/12/2014
COLONIA
DE
PROPRIÁ

FOTOS DO LOCAL

PESCADORES

DE

DESCRIÇÃO DOS FATOS
COLONIA DE PESCADORES DE PROPRIÁ - Z
Presidente: Dilma
Fone 79.33224100 / 99743668
Informamos para todos que houve uma reunião com os diversos órgãos reguladores
do sistema e do rio e o IBAMA para que a Chesf faça uma redução da vazão do rio
a partir de Sobradinho devido ao longo período de seca que todo o Brasil está
atravessando. Ressaltou a condição imposta pelo IBAMA para que aconteça essa
redução que dependerá das condições que a calha do rio apresentar após o teste
previsto para as 3 semanas de janeiro, após vistoria por terra e sobrevôo que será
realizado pelo mesmo. Solicitamos ajuda de todos para observarem o que está
acontecendo no rio agora e depois do teste e que principalmente contassem tudo
através dos sites / blogs que estão listados no verso do folder entregue a todos. Os
pescadores comentaram sobre o desmatamento da mata ciliar e o crescimento de
ilhas de areia que está aparecendo no meio do rio. Agradecemos a presença de
todos.
Os pescadores falaram sobre a falta de peixe e das erosões existentes e que serão
aumentadas a partir deste teste, foi quando a Presidente da Colônia, falou da
necessidade de se fazer um movimento paralisação da ponte, além da retirada dos
fazendeiros que fazem o desmatamento da mata ciliar, queimadas, etc. Dilma
também falou que já tem um diagnóstico sobre os processos erosivos do rio que
podem ser comprovada através da fotos e essas noticias estão no blog da colônia.

Um pescador falou da responsabilidade da Chesf por tudo que está acontecendo e
que deveria ser cobrada da mesma uma cesta básica para todos pescadores, fato
repudiado por Dilma que disse nenhum pescador necessita de esmolas e sim lutar
por seus direitos e a vida do velho Chico.
Dilma também sugeriu um estudo a ser feito pelo IBAMA sobre o problema da
piracema, pois depois de 4 meses do defeso alguns peixes ainda estão ovados. Foi
questionado pelos pescadores, porque a Chesf não utiliza outros recursos para
gerar energia. Que foi respondido por Mosânia que a Chesf esta com projetos
eólicos e fotovoltaicos.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
DATA:
LOCAL:

16/12/2014
SOBRADINHO-BA

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS
COLONIA DE PESCADORES DE SOBRADINHO – Z
Presidente:
Telefone:

Mosânia iniciou a reunião falando sobre o baixo índice de chuvas ocorridas a partir
da cabeceira do rio, da nascente que secou e após algumas chuvas voltou a brotar
mas que é todo o Brasil a sofrer com a seca que assola o país.
Passamos para todos as solicitações dos diversos órgãos reguladores ao IBAMA
para que a Chesf faça uma redução da vazão do rio a partir de Sobradinho devido
ao longo período de seca que todo o Brasil está atravessando.
Enfatizamos a condição imposta pelo IBAMA para que se faça ou não essa redução
dependerá dos impactos que rio apresentar após o teste previsto para as 3 semanas
de janeiro, após vistoria por terra e sobrevoo que será realizado pelo mesmo.
Solicitamos ajuda de todos para observarem o que está acontecendo no rio agora e
depois do teste e que principalmente contassem tudo através dos sites / blogs que
estão listados no verso do folder entregue a todos. Alguns pescadores observaram
que aumentou um pouco o volume de água no rio.
Está sendo constante as queixas dos pescadores sobre o desmatamento da mata
ciliar, as macrófitas a crescer cada vez mais e o crescimento de ilhas de areia que
está aparecendo no meio do rio. Agradecemos a presença de todos.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHA N° 1
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LOCAL:
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COLONIA
DE
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SANTANA DO SÃO FRANCISCO

FOTOS DO LOCAL

DE

DESCRIÇÃO DOS FATOS
Santana do São Francisco - Colonia de Pescadores Z-22
Presidente Sr. Evaldo - fone 79/88195339 ou 79/33395029

Antes mesmo de começar a reunião o Sr Evaldo reclamou sobre a promessa da Chesf de
ter prometido ajuda na elaboração e implantação de tanques-rede e sequer voltou para dizer
sim ou não com a ajuda prometida. Mosânia respondeu que a Chesf é grande e por isso não
sabemos que fez a promessa e neste momento não podemos ajudá-lo. Ele continuou
falando agora sobre o problema de pessoas que não são pescadores estarem cadastros
como tal. Também falou que em uma viagem a Brasília, foi reclamar das diversas ilhas do
rio São Francisco que são ocupadas por residências, verdadeiras fazendas que contribui
para o assoreamento do rio e os deputados e outros políticos não gostaram.
Mosânia iniciou a reunião falando sobre a falta de chuva em todo Brasil e por isso os a
Chesf reuniu os órgão reguladores do sistema e os órgão ambientais, alem do setor
hidroviário para resolver a questão de ter uma geração de energia por um tempo maior, teria
que reduzir a vazão. Então a Chesf solicitou ao IBAMA-Sede a permissão para redução da
vazão do São Francisco a partir de Sobradinho para 1,000m3/s e que o IBAMA apenas até o
momento após vistoria a ser realizada por ar e terra determinou um teste de vazão reduzida
por 3 semanas e só após verificar os impactos causados autorizará ou não essa redução
que deverá ser realizada pela Chesf.
Os pescadores falaram sobre a transposição e a falta de revitalização nas margens do São
Francisco que contribuíram para os impactos que estão acontecendo no momento, como
por exemplo a falta de chuva, principalmente o assoreamento e que a culpada é a Chesf por
não ter dado continuidade ao processo de revitalização. Eles também falaram sobre o
grande desmatamento que está sendo feita nas margens do rio e que o IBAMA deveria fazer
o reflorestamento. Também reclamaram do grande número de fazendeiro.
O Sr. Evaldo que ninguém pensa no pescador, e, assim o pobre é obrigado a aceitar todo
esse mal, pois os royalties que a Chesf entrega as prefeituras deveria ser entregue para um
segundo defeso de 6 a sete meses para os pescadores. Mosânia falou que o homem
contribui bastante para essa nova situação principalmente quando as cidades jogam seus
esgotos sem tratamento adequado no rio e que os desmatamento fazem com que os
pequenos riachos que contribui para a lamina d’água do São Francisco e a desova dos
peixes estão se acabando

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REDUÇÃO DE VAZÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
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1
18/12/2014
Santa Maria da Boa Vista

FOTOS DO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS FATOS
Colônia de Pescadores de Santa Maria da Boa Vista – Z
Presidente: Sr. Alberto Cariri da Cruz
Fone: 87.99411745

Nesta colônia tivemos uma boa representatividade de pescadores num total de 29
participantes.
Iniciamos a reunião falando sobre o problema da escassez de água existente em
todo o Brasil e o Rio São Francisco não ficou de fora dessa seca. Informamos sobre
que a Chesf para continuar gerando energia, teria que reduzir sua vazão. Este fato
foi discutido com os órgão reguladores do sistema energético (ANEEL e ONS), ANA,
Marinha, Comitê da Bacia do SF, Setor de Transporte Aquaviário, após a reunião, a
Chesf solicitou ao IBAMA uma redução na vazão do rio a partir de Sobradinho de
1100m3 para 1000m3.
Pedimos o apoio de todos para observarem e relatarem a Chesf por meio dos sites
no verso do folder qualquer alteração no leito do rio, inclusive nos processos
erosivos nas margens do rio.
Houve poucas perguntas sobre o assunto e um pescador falou que todo dia tem
gente medindo o nível da água do rio em Santa Maria da Boa Vista.
Finalizarmos agradecendo a presença de todos.

