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OFÍCIO N.° 170/2021 
EXMO. SR. 
D.D REPRESENTANTE 
USINA CORONEL AMÉRICO TEIXEIRA 
SANTANA DO RIACHO - MG 
ASSUNTO: REDUÇÃO DA COLUNA D'ÁGUA 

A PCH Coronel Américo Teixeira 

Excelentíssimo Senhor Representante da PCH Coronel Américo Teixeira; 

Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o presente oficio solicitando 
esclarecimentos a respeito do informativo PCH Cel. Américo Teixeira, Edição de Maio de 
2021(anexo), que informa às comunidades presentes na área de influência, que serão 
realizadas operações de manutenção nas estruturas da PCH, e que este ato acarretará na 
redução do espelho d' agua. 

O presente pedido de informações complementares, se faz necessário diante da expressa 
discordância deste ato por parte deste administração municipal. Isto pois, a redução do 
espelho d'agua, causa diversos problemas para a população, em especial a comunidade da 
Lapinha que se desenvolveu ao entorno da lagoa e depende exclusivamente do espelho 
d'água para manutenção das suas atividades econômicas. 

Nos dias atuais, a lagoa, exerce importante papel paisagístico e ambiental na comunidade 
local, cuja principal fonte de renda é o turismo de natureza, com a utilização do 
reservatório para a prática de esportes e atividades aquáticas. Para além das questões 
paisagísticas e esportivas, a coluna d'agua, detém em seu ecossistema uma enorme gama 
de seres vivos que tem a sua sobrevivência condicionada agua da represa. E em momentos 
de rebaixamento dos níveis, estas vidas estão completamente ameaçadas, a titulo de 
exemplo temos a elevada taxa de mortalidade de peixes que é testemunhada anualmente 
pelo moradores da comunidade. 

A PCH Cel. Américo Teixeira e seus respectivos administradores, devem ter ciência que o 
espelho d'agua proporcionado pela lagoa, não é somente um montante de água totalmente 
disponível para a usina utilizar como quiser. Pois o desenvolvimento socioeconômico e 
sociocultural deste município está diretamente relacionado com a coluna d'agua 
estabelecida na comunidade da Lapinha. Ao definir pela diminuição dos níveis de agua da 
lagoa, consequentemente há uma definição pela diminuição dos níveis de 
desenvolvimento socioeconômicos e socioculturais do município, em especial da Lapinha 
da Serra. 

Há de se ressaltar também, que nos autos da Licença de Operação Conetiva (LOC) n° 
049/2017, consta a Autorização n° 03/2016- CR 11, em que se recomenda a inclusão das 
"Condições Específicas" da autorização para o prosseguimento do licenciamento 

Praça Santana, n° 184- Centro - 35.845-000 - Tel. (31) 3718-6104- 3718-6127. 	 1 
www.santanadorlacho.mg.gov.br  - governo santanadorlacho.mg.gov.br  



MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.715.458/0001-92 
Gabinete do Prefeito 

Secretaria Municipal de Governo 

incluindo condicionante que destaca a obrigatoriedade do empreendedor "definir, em 
conjunto com a comunidade de Lapinha da Serra, uma "regra de operação" para a usina 
hidrelétrica que assegure e garanta a preservação do reservatório da lagoa dessa 
localidade, com o objetivo de evitar que uma redução eventual do volume de água e da 
área do espelho d'água comprometa o cenário paisagístico local e o desenvolvimento das 
atividades e práticas turísticas pela população.". 

Ou seja, os administradores da PCH tem ciência da importância e a necessidade da 
participação efetiva da população local, nas definições a respeito da lagoa. Pois, como dito 
acima, os moradores da Lapinha são os principais interessados nestas decisões, devido a 
influência direta da manutenção do espelho d'agua, na vida destes. 

Além de todo o exposto acima, há de ressaltar que a PCH não está a cumprir com as suas 
obrigações para com o município, pois para a concessão da Licença de Operação 
Conetiva (LOC) n° 049/2017 foram estabelecidas 11 condicionantes para cumprimento 
pelo empreendedor, que até a presente data não foram devidamente realizadas em sua 
totalidade. Desta forma, a decisão de redução dos níveis de agua se demonstram, no 
mínimo, injusta, haja vista que a empresa além de não cumprir com a sua contrapartida 
para com os munícipes, ainda realizará um ato que impede o desenvolvimento 
socioeconômico da sociedade local. 

Diante do exposto, levando-se em consideração a necessidade de alinhamento das 
demandas empresariais com as demandas sociais, reitera-se o pedido de esclarecimentos a 
respeito do ato de diminuição dos níveis do espelho d'agua, conforme noticiado. 

Envio o presente oficio ao tempo em que renovo protestos de grande estima e elevado 
apreço. 

FERNANDO !. 1: IRO BURGARELLI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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