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Senhor Promotor.

A Rede Pantanal e a Ecoa acompanham desde 2018 o processo para
viabilização da hidrelétrica Cipó (Processo 23.102173/2014), localizada na fronteira
entre os municípios de Pedro Gomes e Sonora, ambos no Mato Grosso do Sul, no
córrego Água Branca. Mais recentemente a Ecoa desenvolveu estudos e análises
sobre o empreendimento em si - dificultados pelo preço proibitivo para obtenção de
cópia digital junto ao Imasul - e realizou viagem de campo, a qual incluiu entrevistas
com proprietários da região lindeira à barragem da hidrelétrica.



A partir dessas iniciativas destacamos as seguintes questões:

- A barragem Cipó teve sua licença prévia autorizada em 01 de dezembro de

2021;

- O Projeto estabelece a construção a poucos metros da cachoeira Água

Branca, a qual tem uma queda d’água de mais de 75 metros;

- A referida cachoeira tem um valor cênico / ambiental inestimável, como se

pode constatar nas imagens que apresentamos;

- O trecho impactado destrutivamente pela barragem tem águas cristalinas e

belas  corredeiras;

- Na base da cachoeira, forma-se um microclima úmido, graças à nuvem de

gotículas de água formada com a grande queda;

- As nascentes que brotam na morraria mostram que toda a região está

envolta por afloramentos;

- Segundo o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da

Bacia Hidrográfica do Rio Taquari (Cointa), a cachoeira Água Branca faz

parte da Rota Norte de Turismo, tendo grande potencial para alavancar a

atividade na região e a instalação da barragem da hidrelétrica Cipó tornará

inviável tal possibilidade;



- Parecer do Imasul, ao qual tivemos acesso, reza que com a construção da

represa, cerca de 80% da água será desviada, destruindo o microclima e

toda a beleza da cachoeira Água Branca.

- A região está identificada como rota de aves migratórias que ali se

reproduzem, o que é um demonstrativo da sua grande importância ecológica;

- É importante o registro que durante o Processo de Licenciamento o Instituto

de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL) de início indeferiu a

solicitação para Licenciamento da represa com base nos impactos

socioambientais identificados;

- No processo, a própria empresa executora do empreendimento reconhece os

enormes danos, o que a leva a propor medidas mitigatórias e



compensatórias, sendo uma dessas medidas a estranha liberação de água

nos fins de semana e o uso de uma espécie de “difusor” para espalhamento

da água para “manter a beleza” do local;

- A Prefeitura Municipal de Pedro Gomes reconhece o local como de valor

ambiental, destacando em seu site que dos pontos turísticos do município -

“dentre todos” - pode citar que o principal é a cachoeira da Água Branca “com

86m de altura”, possuindo “trilhas para chegar até o topo e à base da

cachoeira, vislumbra-se um belíssimo visual”, o que indica o seu potencial de

desenvolvimento da economia do turismo;

- Em viagem de campo para a região a Ecoa teve a possibilidade de

avaliar in loco os possíveis danos ambientais, sociais e econômicos;

- Entrevistas com proprietários da região a Ecoa encontrou que parte

deles não está de acordo com o empreendimento;

- Consideramos que é importante também registrar que nos estudos da

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a potência é definida como 2,9

mW, enquanto que no processo de licenciamento registra-se 3,2 mW.

Um fato muito importante a se ter em conta é que as águas que serão retidas pela

represa Cipó drenam para a Bacia Hidrográfica Piquiri/Correntes, uma das principais

abastecedoras do Pantanal e, portanto, parte da Bacia do Alto Paraguai (BAP).



A Piquiri/Correntes é uma unidade ambiental já impactada por outras represas

como a chamada Ponte de Pedra, monitorada de longa data pela Ecoa com

verificação da destruição ecológica de um longo trecho do no rio Correntes (MT/MS)

e da inviabilização de pequenos empreendimentos empresariais. Os meios de

subsistência tradicionais de duas comunidades nos dois estados, sendo uma delas

de quilombolas, foram profundamente afetados.

O fato de a represa localizar-se na BAP deve ser particularmente considerado, pois

soma-se às mais de 150 represas em operação, em construção e planejadas para a

bacia. Seus efeitos sinérgicos sobre o Pantanal são evidentes.

Pelas razões apontadas acima, as instituições que assinam este documento,

comprometidas com a defesa ambiental, vêm a vossa presença solicitar que o

Ministério Público Estadual investigue o Processo de Licenciamento e a concessão

de Licença da represa Cipó dado às grandes dúvidas existentes sobre o Processo

de Licenciamento em si e a certeza de evidentes danos ambientais. Tal solicitação

tem por base a convicção de que o MPMS, graças a seu histórico, é a instituição

com possibilidade, nesse momento, de atuar diretamente para salvar a esse bem

natural de valor imensurável que é a cachoeira Água Branca.

Atenciosamente.

Ecoa - Ecologia e Ação - Rede Pantanal

André Siqueira. - Diretor presidente da Ecoa, organização membro da
Coordenação da Rede Pantanal

https://ecoa.org.br/cenas-destruicao-hidreletricas/



