
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MENSAGEM N° 1.353, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Submete ã consideração do Congresso Nacional o pedido 

de autorização para realização do Aproveitamento Hi

drelétrico de Serra da Mesa, em trecho do rio Tocan

tins e seus afluentes, no-es,tado de Goiás.

(AS COMISSÕES d e d e f e s a d o c o n s u m i d o r, m e i o am bi e n t e 

E MINORIASj DE MINAS E ENERGIA; E DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XVI, e 231, § 3", da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 

Ministro de Estado de Minas e Energia, o pedido de autorização para realização do 

Aproveitamento Hidrelétrico de SeiTa da Mesa, em trecho do rio Tocantins e seus afluentes, no 

Estado de Goiás.

Brasília, 4 de dezembro de 1995.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 150/MME, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995, DO 

SENHOR MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encareço a Vossa Excelência encaminhar ao Congresso Nacional, para 
atendimento ao disposto nos artigos 49, inciso X V I, e 231, § 3a, da Constituição, pedido de 
autorização para a realização do Aproveitamento Hidrelétrico de Sei i a da Mesa. em trecho do Rio 
Tocantins e seus afluentes, no Estado de Goiás.
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2. O Aproveitamento Hidrelétrico de Serra da Mesa localiza-se entre as nascentes do 
rio Tocantins e seus afluentes e o paralelo 12" S, na confluência dos rios das Almas e Maranhão e o 
ponto situado a dez quilômetros a  jusante da foz do ribeirão São Félix, no Estado de Goiás, estando 
a cargo de FURNAS Centrais Elétricas S .A , subsidiária da ELETROBRÁS, que obteve do 
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica - DNAEE, através da Portaria n2 2.130, de 15 
de outubro de 1979, autorização para realizar os estudos necessários. Peto Decreto n® 85.983, de 6 
de maio de 1981, FURNAS obteve a concessão para realizar o aproveitamento do potencial 
hidráulico.

3. O levantamento hidrelétrico de trecho do rio Tocantins e seus afluentes, concluído 
por FURNAS em 1982, indicou a possibilidade da implantação de três usinas, abaixo do paralelo 
12° S, e duas no rio Paraná, seu afluente da margem direita, enfatizando-se a usina hidrelétrica de 
Serra da Mesa como opção prioritária.

4. Planeiada para ter porte médio, com uma potência instalada de 1.200 MW, a Usina 
Hidrelétrica Serra da Mesa, que teve sua construção iniciada em 19S4, está em região de população 
humilde e de expressivos recursos minerais de niquel e  amianto, já  em fase de exploração, os quais, 
entretanto, serão melhor aproveitados com a entrada em operação da mencionada usina,.

5.  ̂ A  formação do reservatório da UHE Serra da Mesa inundará uma área de 1.784
Km", sendo 3.163 ha. em terras da nação indígena Avá-Canoeiro, pouco menos de 10% (dez por 
cento), da área total da reserva, que é de 38.000 hectares.

6„ A transmissão de energia a  ser gerada demandará a construção de duas Linhas de
Transmissão com capacidade de 500 kV, ligando Serra da Mesa ao enroncamento de Samambaia. 
peno de Brasília, a 230 km de distância e uma de 230 kV, substituindo a que atualmente liga Seira 
da Mesa a Niqueiândia, com 115 km de extensão. Em terras indígenas essas linhas terão uma 
extensão de 13 km, exigindo uma faixa de servidão de 40 metros de largura.

7. Conquanto autorizada, em 1979 e iniciada em 1984, antes, portanto, da
promulgação da amai Constituição, os trabalhos de construção da UHE Serra da Mesa tiveram seu 
desenvolvimento obstaculado, em virtude de questionamentos levantados, principalmente pelo órgão 
do Ministério Público, que considerava irregular a exploração nas terras indígenas, em face do 
disposto no § I* do artigo 231 da Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988.

S, Objetivando superar estes obstáculos e preocupada em obter a necessária
orientação para a preservação da população indígena, FURNAS celebrou, em junho de 1992, 
Convênio com a F U N A IF u n d ação  Nacional do índio, pelo qual se comprometeu a  prover a 
assistência aos silvícolas encontrados na região, assumindo, ainda, a responsabilidade de desenvolver 
programas com vistas.a minimizar o impacto ambiental, abrangendo, especificamente:

• o monitoramento sismológico;
•  o monitoramento climatológico;
• acompanhamento da exploração mineral;
• o monitoramento ümnológicQ e de qualidade da água;
•  conservação da flora;
•  conservação da fauna silvestre;
•  monitoramento de ictiofauna;
• implantação e consolidação da unidade de conservação;
•  limpeza da bacia de acumulação;
•  comunicação social;
• remanejamento e monitoração da população afetada;
• relocação da iníra estrutura regional;
• saúde pública;
• recuperação do patrimônio arqueológico e histórico-cultural;
• recuperação do patrimônio pré-histórico;
• monitoramento das atividades sócío-econômicas e culturais da área de influência 

indireta do empreendimento,
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9. Estando previstos para o mês de setembro de 1996 o enchimento do reservatório e.
o alagamento da área de sua influência, toma-se necessário obter a autorização do Congresso 
Nacional para que se concretize o mencionado empreendimento, de modo a superar os 
questionamentos suscitados pelo Ministério Público Federal, garantindo-se, também, a efetivação 
dos compromissos já  assumidos por FURNAS, com o objetivo de ptesetvar os intetesses da nação 
indígena..

! 0. Com vistas a subsidiar o exame da matéria peta Congresso Nacional, são anexados
os seguintes estudos técnicos realizados por FURNAS sobre o assunto:

• Peça Antropológica, elaborada pelo Instituto de Pesquisas Antropológicas do 
Rio de Janeiro -IPARJ;

• Síntese da Peça Antropológica;
•  Peça Gestão da Questão Indígena - Aproveitamento Hidrelétrico Serra da 

Mesa;
• Síntese da Peça Gestão da Questão Indígena;
• Peça Técnica - AHE de São Félix - Usina de Serra da Mesa - Julho de 1995;
• Síntese da Peça Técnica - AHE de São Félix - Usina de Serra da Mesa.

Respeitosamente,

Aviso n° 2 . 5 1 5 -  SUPAR/C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Km 4. de d ez em br o  de 1995.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República relativa a pedido de autorização para realização do Aproveitamento Hidrelétrico de 

Serra da Mesa, em trecho do rio Tocantins e seus afluentes, no Estado de Goiás,

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 

da Presidência da República

A Sua Excelüncia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Sccrctário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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