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1. INTRODUÇÃO

1.1 - Equaclonamento do Problema

A parcir da década de 50 as grandes obras de en
genharia que o país realizava era regiões desabl
cadas passaram a exigir núcleos habitacionais
melhor equipados para compensar as distâncias
dos ceturos urbanos e atrair mão-de-obra para o
canteiro de construção. Uma experiência bem â
brasileira, sem maiores referenciais no urbanis_
mo incernacional: afinal quantos países têm as
mesma dimensões continentais e os mesmos vazios
habitacionais?

Nos dias atuais é impensável fazer uma grande
rbra sem criar a infra-estrutura necessária para
cal objetivo.

As diversas cidades-acampamenros construídas por
empresas nestes úlcimos anos fazem parte de um
processo muito particular e irreversível do de
senvolvinenco urbano nacional e habituaram os
trabalhadores a exigirem um padrão de serviços
que leva ãs cidades-acampamentos uma qualidade
de vida não enconcrada na maioria dos núcleos
populacionais do país.

As experiências do setor elétrico nacional nes_
se campo são muitas e causam significativos
impactos no eco-sistema social e econômico das
regiões afecadas pelas obras.

Os acampamentos de hidrelétricas são verdadeiras
cidades artificiais, que surgem do nadaiConstruí
das pela obra para obra, ditadas pelo isolamento
onde se encontram 09 sítios hidrelétricos e pe
Ia exigência de longos prazos de maturação de_
mandados para consecução das usinas.

Normalmente esses núcleos habitacionais desfru
tam de uma infra-estrutura comunitária própria,
muito bem aparelhada e eficiente, com a qual pou
cas cidades interioranas podem contar. Por ou
tro lado nao existe de forma explícita uma preo
cupaçao de equacionar o problema de sua sobrevi
vencia depois das hidrelétricas prontas.

No seu surgimento esses núcleos também trazem
muitas expectativas e ímpactam substancialmente
a micro-economla regional, que se vê, de um ins
tante para oucro, tonificada por uma grande ofer_
ta de empregos, aliada a uma efetiva circulação
de dinheiro na região e conseqüente aumento de
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oportunidades econômicas.

As esperanças são que o crescimento micro-regío
rtai proporcionado pelas obras seja permanente,
mas o decaimento inexorável que acompanha o téj:
mino das obras gera desilusões aos seus habita^
tes e desgaste para a empresa responsável pelo
empreendimento.

Entretanto, o ponto crucial do problema são os
custos elevados de manutenção dessas estrutu
ras, os quais, durante a eracuçáo da obra, são
absorvidos pelo investimento, porém nem sempre
se tornam digeríveis pela exploração do empreeri
dimento, tornando-se assim verdadeiros e let a ri
ces brancos para as empresas. Outrossim, liá a
cômoda omissão do Estado, que não se vê estimula
do em assumir novos encargos, preferindo dei.
xá-los com as empresas do setor, estas sempre
bem mais organizadas que o poder público e qua
se semp-.e docadas de maxs recursos para assii
mí-los.

A preservação dessa postura pelas empresas du se
tor inibe os órgãos competentes do governo e en
seja sua omissão. Há ainda a considerar as de
nomlnadas "pressões locais" que exigem a mamj
tenção do "status quo" atingido pela comunidade,
como compensação pela agressão ambiental produ
zlda pelo empreendimento, resgatando assim uma
espécie de "dívida social" para com a região. Em
Paulo Afonso, por exemplo, o hosoital local que
pertence à CHESF, tem cerca de 90! de suas ati
vidades volcadas nara as populações vizinhas, en
cretanto, a CHESF não consegue transferí-lo pa
ra os órgãos competences do governo.

Outro aspecto perverso que acompanha o surgimen
Co dessas cidades artificiais é o fenômeno das
denominadas vilas satélites, ou seja dos núcleos
que se escabelecem nas vizinhanças, ou algumas
vezes até justapostos aos próprios acampamentos,
e onde se abrigam grande parte da mão-de-obra
não qualificada e flutuante,desde que, nem sem
pre, há casas suficientes no acampamento para
os operários menos qualificados, justamente os
mais necessicados. Juntam-se a eles, pequenos-
comerciantes, prestadores de serviço, aventure^
ros e finalmente todo um espectro social que nor
malmente caracteriza uma comunidade econômica e
socialmente desfavorecida.

Esses núcleos, em alguna casos, é o desespero am
forma de cidade. De um lado, na cidade-acampa



nento, modelar, te.-s-se o asfalto, a arquitetura
planejada, clubes coni piscina, itencir.ento r̂ edi
co primoroso e ericiertte, boas escolas. Do ou
•ro lado, ou proxi:.;o, a poeira, o desconforto,
os casebres, a sujeira, i :aica dtí ."nedicos, esc£
Ias, esgotos o j^ua encanada.

?urar.ce a cor.scrucao de Sobradinno, surgiu r.as
vizinhanças io acanpaaento a Vila satélite de
Sao Joaquim, que chegou a abrigar, no pique ia
obra,cerca de L80ÜÚ habitantes e possuir aprox^
madanente 4000 edificações. A CHESF prestou a
essa comunidade todo o auxílio possível, tais co_
mo abastecimento de água do rio por meio de cha_
£arizes públicost impôs uma certa ordem urbanís
tica na ocupação do solo, estabele eu exigências
sanitárias com a construção obrigatória de fo£
sas sépticas, manteve um posto médico e escclas
públicas.

Apôs o término da obra, a pequena vila, agora
con um número menor de habitantes, consolidou-se
e durante muito tempo reivindicou da CHESF a
manutenção de sua assistência. Na Usina de Ita
parica, agora em reta finúl de montagem eletr£
mecânica de suas ultimas unidades, surgiu também
a vila de Jatobá, com 5000 habitantes e js mesj
mos problemas descritos.

Como se pode demonstrar, mediante inúmeros exem
pios, essas comunidades sstélites não se extin
guem com o fim das obras, continuam teimosameri
te, em -ondições precárias, exigindo da empresa
dons da obrav atenções de despesas para manuten
çao de um mínimo de condições de saúde, higiene
e educação.

A consolidada cidade de Paulo Afonso, na Bahia ,
I um exemplo muito interessante e que vale a pe_
na ser aqui historiado. Paulo Afonso nasceu c£
mo Vila Satélite ao lado do acampamento, const!
tuída de humildes casebres., de taipa e barro,fo£
rados com sacos vazios do cimento Poci usados na
obra, daí o seu primeiro nome: Vila Poti, coir.o
ainda é conhecida -> atual cidade de Paulo A ton
so. Entretanto, nem todas as vilas satélites
têm a mesma sorte da Vila Poti, que não obstante
suas atuais carências sociais e de infra-estrutu
ra é hoje sede de município, com cerca cie íiOOOO
habitantes urbanos. Paulo Afonso é evldentemen
tu um caso muito particular, pois foi palco de
um ciclo ininterrupto de mais de 35 anos de
obras, começado com a Usina PA-L, em 1948 e. en
cerrado com a montagem da última unidaae gerado_
ra da Usina PA-4, em 1983.

Há um detalhe histórico de Paulo Afonso que vale
destacar: o acampamento da CHESF ara separado da
cidade por muros e cercas, sendo a acesso somen
te possível através de quatro portões, controla
dos por guardas da empresa. Felizmente,desde ha
alguns anos o acesso ao acampamento tornou-se li_
vre, multo embora, ainda permaneçam) os muros e
cercas divisórias testemunhas de um passado so
cialmente discriminative! e preconceítuoso. A po
lítica atual da CHF.SF I proporcionar condições
para J .nais ampla integração da cidade de Paulo
Afonso ao acampamento.

Questionamentos

Depois de desenhado o problema cotr.eçim as indaga
ções: como conciliar o padrão utópico de vida
das cidades-acampamentos, artificializado, com a
cruel realidade brasileira? Sua arquitetura
cuidadosa, embora de emergência, criada com obje
tivos provisórios, deve tornar-se permanente ,
tendo em vista o núcleo formado, ou ^esmobiliz^
vel, tendo em vista o término cia obra? De que
maneira esses núcleos habitacionais poderão so
breviver. sem a empresa que os criou?

Os problemas levam - perguntas e estas conduzem

as audanças. As cidades-acampamentos já foram
sais fechadas, sais dependentes, mais estr.it i rica
das. Hoje procura-se desorganizar -trs pouco os ou
trora r»^idos planos diretores, para .iue elas :*.as
ça.T. ~.e~ios irti:iciais e mais livres.

A c^nàencía ÍCUJÍ das empresas do .-ítiijr eLecrico
é eiiainar a obrigatoriedade de oferta de vilas
residenciais em acaapa-encos sempre que exista
próxima ã Usina a ser construída, cidade servida
por estradas de boa qualidade e facilidades cie co
municação.

Ê claro que tal tendência depende do nível sócio-
econõoico das regiões onde sao implantadas as
obras. Na Amazônia é muito difícil, dada a rare
Cação demográfica existente nesta região do país;
já no Sul a existência de cidades desenvolvidas
vizinhas ãs obras é muito mais fácil de ocorrer.

A ELETROBRAS preocupa-se com o problema e rea^i
zou hâ algunc anos um trabalho de pesquisa sobre
o assunto, qi.e demonstrou ser a construção de vi
Ias residenciais junto às Usinas inconveniente ,
pois, além de seus excessivos custos, tendem a se
transformar., progressivamente, em problemas adnii
nistrativos quase insolúveis. Sob o ponto de vis_
ta social, : existência de acapamentos,ensejam a
formação de comunidades fechadas, ambientes S£
ciais artificiais, com vários problemas, entre os
quais se tem:

a) os problemas de relacionamento interpessoal ,
familiar e mesmo intergrupal, que tendem a se
agravar devido ao próprio conrínamento dos
acampamentos;

a) os moradores desenvolvem a idéia de que todos
os seus problemas materiais e sociais têm que
ser resolvidos pela empresa;

c) o empregado fica desambientado con a vida em
comunidades naturais e abertas;

d) a permanência do empregado no acampamento,após
sua aposentadoria, ou da viúva, ou filhos, que
se negam a desocupar o imóvel (este problema é
muito comum em Paulo Afonso, devido ao longo
período de obras);

e) transgressões e desordens, causadas por filhos
adolescentes de empregados;

f) a assistência médica e Instrução fornecidas pe
Ia empresa induzem os serviços públicos compe_
tentes na região próxima ao acampamento a se
omitirem, resultando dal pesado ônus para a
empresa, que passa também a atender extensiva^
mente as populações vizinhas, no que concerne
ã saúde e educação.

A tendência de apoiar-se nas comunidades vizinhas,
reduzindo ou mesmo eliminando a construção de vi_
Ias residenciais, esbarra numa limitação de na tu
reza urbanística e social. Segundo os planejamen
cos urbanos ao se agregar nova população ãs ja
existentes é preciso analisar o impacto deste
acréscimo populacional sobre a comunidade antiga,
bem como investigar quais os recursos de infra-es
trutura que serão necessários implantar, para uma
integração adequada. Segundo os critérios irb<i
nísticos, a comunidade existente nao pouera absor
ver mais de 10 a 15" de sua população original ,
sob o risco de colapso pela falta de intra-estru
tura e serviços.

Z. MODELO DA UHE XINGO

2.1 - Descrição Sumária da Obra

A UHE Xingo ê um dos últimos aproveitamentos de
grande porte do rio São Francisco. Numa primeira
etapa serão instaladas 6 máquinas de 500 MU, para



uma potência final de 50ÜO M* tdez aáquinas).Ceo
•jraíicanente, situa-se a cerca de o5 KM à jusan
Ce do coniplexu hidrelétrico de Paulo Afonso, r.u
:Í3 do "canyon", entre os estados de Sergipe
t.̂ iar̂ er. Jireita! e Alagoas i,:?.argerr. esquerda). )
seu reservatório esta inteiramente encaixado no
"canyon". Apenas r-;m ?ovo*.\áo '.Canavieiras,r.a :?.ar
êT. esquerda; co^ L- :a-£lias terá de ser removi
do, além de cerca de 70 propriedades rurais cora
pouca ou nenhuma atividade agropecuária nas
ãr^as atingidas. O custo tocai de Xingo está es
cimado em USS 1,6 Dilhoes, resultando em aproxi
tnadamente USS 530/KW instalado na La. etapa. Para
uma potência firme de 2100 KW, o custo de ener
gia gerada será igual a USS 13 mil/KW,

As obras foram iniciadas em março de 1987, com o
seguinte cronograma de macro eventos:

- Desvio do rio pelos tíneis... jul/1990

- Geração lã unidade jul/1993

- Geração última unidade (6ã) mar/1995

Infelizmente,dada a grave situação econômico - fi
nanceira que o setor enfrenta, registram-se va
rios atrasos e passou-se a considerar a data de
jul/1994 para a operação comercial da primeira
unidade.

N'a Figura e apresentado um desenho de situação
da obra em relação ã cidade vizinha de Piranhas
(Alagoas), encravada na margem esquerda do rio
São Francisco e distante aproximadamente 5 km, ã
jusante, da barragem de Xingo.

2.2 - Descrição da Solução

Em 19S2, ao ser definido o local de implantação
do projeto, foram estudados vários modelos e a^
cernativas para o núcleo de apoio ã obra. Pen
sou-se, por exemplo, na ampliação das sedes mu
nicipais de Canindé (situada na margem direita )
f de Piranhas; pensou-se em executar a obra com
apoio do atual acampamento de Paulo Afonso, ai
ternativa desencorajada pela distância de 76 Km;
considerou-se também as hipóteses de ampliação
das sedes municipais de Olho d'agua do Casado
e de Delmirc Gouveia, a primeira, mais próxima
do canteiro (a montante,16 km) e a segunda mais
distante, ->0 km, ambas abandonadas por diversas
razões de ordem técnica-econõmica e social.

Os esti-Jos concl"rram por una solução que pode
ser assim resumida na proposição que se segue e
que atende a tendência atual de integração dos
acampamentos às comunidades locais, existentes
próximas ãs Usinas:

" 0 acampamento de Xingo deve ser como um bairro
de uma cidade próxima ã obra» (no caso foi ejs
colhida a cidade de Piranhas), com todos os
serviços comunitários operados por órgãos e em
presas de competência específica do Estado e
do Município, e onde os empregados da obra ,
através de mecanismos adequados preservem suas
conquistas, expurgados os abusos e previlé
gios".

A ciJade alagoana de Piranhas, está si
tuada nas acidentadas margens do rio,cerca de 5 km a
juzante da barragem. Trata-se de uma pequena ei
dade, já secular, de pouco mais de 1500 habitara
tes e com aproximadamente iOO edificações espr£
midas na barranca íngreme do rio. Piranhas ass^
nala o começo do denominado "baixo" São Francis
co, trecho de 200 km de rio navegável que se es_
tende até o litoral. Por tal razão, no Império,
D, Pedro II mandou construir uma ferrovia ligan
do Piranhas acé a antiga tidade de Petrolãndia,
em Pernambuco,vencendo assim parte de trecho en
cachoeirado do rio. Esta ferrovia prestou valio

sos serviços para o desenvolviaenco da região, en
tretanto, na década de 50 foi desativada por de
cisão jo Governo Federal.

" evidente que a solução proposta áepende funda
-entalrsente, para o seu sucesso, Jo jpoiú dos Co_
vemos do Estado e Jo '-'.unlc ip io envolvidos com a
questão.

Apesar da fragilidade com que, as vezes, soluções
dessa natureza se revestem, dada ãs freqüentes mu
tações do quadro político partidário, no presence
caso, o compromisso transcende a este aspecto, pe_
Ias seguintes razões básicas: a importância da
obra para região e os grandes invescimentos que
serão realizados na margem alagoana pela CHESF e
pelos quais o próprio governo alagoano se interes_
sou e lutou vários anos para obtê-los. (havia o£
ção do acampamento ser no lado sergipano, e houve
uca forte disputa entre governos).

Para começar, o projeto urbanístico do acampac-n
to foi desenvolvido como se fosse um novo bairro
da cidade, facilitando assim, sob o ponto de vis
ta físico econômico e social sua integração ã se
de municipal. Em segundo lugar, a prestação dos
serviços comunitários será efetuada pelos órgãos
competences do próprio F.stado, (ou por suas etnpre
sas especializadas) pelo Municipio e também pela
iniciativa privada. Assim, ter-se-á em Xingo, a
seguinte partição de competências:

ESTADO

Educação
Saúde
Segurança Pública

EMPRESAS DO ESTADO

Energia Elétrica
Água e Esgoto
Telecomunicações

MUNICÍPIO

Conservação de Vias,
Jardins e Praças
Limpeza Pública
Coleta de Lixo
Iluminação Pública
Águas Pluviais

Em contrapartida,a CHESF executará a construção
da infra-estrutura necessária e o aparelhamento
físico das instalações, obedecendo ãs recomenda
ções e normaj técnicas das entidades que irão ope
rá-las.

2.3 - Aspectos Institucionais da Solução

O primeiro passo tomado para concretização dessa
iniciativa, foi a criação pelo Governo de Estado
de Alagoas do Conselho Deliberativo da Coordena
ção das Ações de Apoio ao Projeto da Usina Hid.^
létrica de Xingo-CAXINGd, mediante a promulgação
do Decreto n5 31.483 de 18.07.86, no qual, em seu
artigo 35, estabelece que caberá a esse Conselho
definir as ações de apoio de responsabilidade da
CHESF, do Governo do Estado e da Prefeitura de P^
ranhas, para viabilizar a implementação do Proje
to e acompanhar 3 sua execução. 0 mencionado Con
selho tem a seguinte composição:

- Secretário de Planejamento, na qualidade de re
presentante do Governo do Estaúo;

- Representante da CHESF;

- Prefeito Municipal de Piranhas.

Posteriormente, foi celebrado entre a CHESF e o

Governo de Alagoas,um convênio,tipo guarda-chuva,



no qual está previsto que cada an dos seguintes
se^sencos: Saúde e Servido Social, Educação, á£
^uran-ça Publica, Agricultura, Trabalho e A.;ao So
cia i , Meio Pctbiertce, Assiscencia Municipal â Ha
bicaçao Popular sera i:r.piar. t.= Jo através de Oonve
r.ivjí Setoriais cor. js orcacs de acaocompetentes,
sempre COT. ir.cerveniencia ja iecreMriJ de Plane
;.!T.en:j ie Alagoas, entidade coordenadora do

Ate a presence data vários Convênios
já foram celebrados, ta i s como:

se coria Li

I) Convênio com a Fundação Instituto de Desen
volvimeneo Urbano e Assistência Municipal -
FIDAM, para elaboração do Plano Diretor da
cidade de Piranhas, de modo a dotar o mu
nicipio de um instrumento que possa balizar
o processo de urbanização, com vistas ao
aprimoramento de administração e assiscên
cia comunicaria;

ti) Convênio com a TELASA - Telecomunicações de
Alagoas S.A. para implantação de um sistema
de telecomunicações visando a atender o acam
pamento e o canteiro de obras (lado alagoa
no);

IIDConvênio cora a CEAL - Companhia Energética
de Alagoas, para abastecimento de energia
elétrica do acampamento.

Outros convênios serão em breve celebrados, con
a CASAL - Companhia de Águas e Saneamento de Ala
goas, para abastecimento de água e esgotos, e
com as Secretarias de Educação, Saúde, etc. No
que concerne a parte educacional, o acampamento
será dotado de unidades escolares que contempla
rão o Maternal, 12 e 22 graus, num rotal de
3400 vagas; quanto a parte de saúde, c hospital
a ser construído cera uma capacidade de 50 lei
tos.

Os convênios devem prever que os bens moveis e
imóveis serão cedidos pela CHESF em regime de
"comodato" e, após um determinado numero de anos
de uso reverterão para o Estado. No caso das em
presas que explorarão os serviços de águas, ej5
gotos, energia elétrica e telefonia, os bens im
plantados pela CHESF passarão para as empresas
estaduais em troca de participação societária .
Outro convênio importante foi assinado com Pr£
feitura Municipal de Piranhas, para prestação de
assistência financeira pela CHESF, objetivando
a implantação da expansão de infra-estrutura do
município,exigida em conseqüência da Usina de
Xingo,abrangendo os seguintes segmentos da orga
nização municipal; malha viária, unidades escola
res, transporte coletivo, saúde, abascectmenco,
lazer, redes elétricas a de abastecimento d'agua
e esgotamento sanitário.

Vale acrescentar que a edilidade d Piranhas ce_
rá sua receita tributária aumentada, desde que
todos os imóveis construídos no novo bairro se
rão cadascrados e pagarão imposcos e taxas, como
qualquer cidade, 0 número Cotai de casas a ser
construído é da ordem de 1000 unidades (numa pri
me ira fase, face as dificuldades acuais, serão
construídas apenas 750).

A parte comercial do novo bairro também não foi
esquecida e, ao longo do eixo principal do nú_
cleo residencial, foram reservados lotes para o
comércio e diversões. Está previsto um Centro
Comercial com 24 lojas a serem exploradas pela
iniciativa privada.

Para atendimento ao pessoal migrante que se des_
locara para a região em função da nova fonte de
empregos - no pique a obra de Xingo deverá criar
cerca de 8500 empregos diretos - o projeto prevê
um conjunto urbano Independente do m'cleo do acam

parr.er.to e proximo, denominado bairro de N.àa. da
áaúde , conforme pode-se verificar r.a Figura. A
íi~ de suprir as r.ec ess idades básicas ,es;j popu
laçao flutuante, serão oferecidas cercas de. ZZOO
lotes, co* ílmr.s benefícios ie infra-estrutura
:ue serão implantados pela .."HEi?. -este ~odo ,
íáreri-si; ^ue ̂ issa nova c jrr:ur.idadtí rossa dispor
de •_:—. acoio mais eídCivo do : 'verr.o -i ~enha suas
condições de vida melhoradas.

_.-i - Dificuldades

De uma forma geral, os empregados da CHESF des_
confiam da qualidade dos serviços que o Estado se
compromete a prestar, e temem portanco perder
vantagens, muito embora, canto o ensino de 12 e
29 grau, a assistência medica e moradia continuem
sendo gracuitos para eles.

Encetanto, por força dos Convênios de explora_
ção dos serviços de água e energia elétrica pe_
Ias empresas do Estado, a utilização destes insu
mos terá seu consumo gratuito limitado a determi
nados valores a partir do qual o empregado assu
mira as despesas. Foi estipulado um consumo Ce_
to gratuito de até 450 Kh/h/MES/imóvel para ene£
gia elétrica e 25 m3/MES/imóvel para consumo de
água.

trata-se de uma mudança, que naturalmente encort
Cra determinadas resistências dos empregados,mas
parece que sua tendência, graças às negociações
feitas, é marchar para uma aceicação. No acam
pamenco da CHESF em Boa Esperança - Piauí, por
exemplo, a água já e fornecida pela empresa es
tadual e paga pelos empregados, dentro desta mo
dalidade.

Outra dificuldade é a grande crise que conjuntu
ralmence permeia codo o pais, em especial no seu
aspecto mais grave que é a falca de recursos c«a
ra novos investimentos. Isso vera prejudicando
as obras de Xingo e, no momento, é muito difícil
dizer como evoluirá a sua conscrução. Tal crise,
naturalmente, reflete-se no nível estadual com
todas suas conseqüências peculiares a uma unidade
federativa pobre.

De qualquer forma, o núcleo habitacional cotne_
çou a ser ocupado desde janeiro deste ano, etnbo
ra em condições não totalmence desejáveis.

EvidencemenCe que este clima recessivo nao e es
timulante para iniciativa privada, que em ou
eras condições faria investimentos com vista á
prestação de serviços a comunidade barrageira
"aberta" que se preCende implantar.

1. CONCLUSÕES

Malgrado as dificuldades, tudo leva a crer que essa
experiência da CHESF poderá ser conduzida com êx£
to e crazsr para a empresa as seguintes vantagens:

I) criação de um núcleo urbano integrado, desde o
início, à comunidade local; nao artificializado,
não Isolado e independente de apoio da empresa
que o gerou;

II) as custos de manutenção do novo núcleo, com os
quais a CHESF arcará, serão reduzidos sensível
raence, tendo em vista a participação dos órgãos
competentes do Governo;

IIDa empresa ficará desobrigada de ^erir complica
dos problemas sociais e administrativos que
emergem desses núcleos e dedicar-se com mais
eficiência a sua atividade fiai;

IV) finalmente, os empregados da empresa poderão
viver em um clima social, mais liberal e menos
sufocante do que aqueles existentes nos
cionais acampamentos de obras.



CAXINcfl, miico eaibora signifique, secundo o dicioni
rio de Aurélio, coxo, capenga, espera-se que passe

J expressar cambem um proaissor processo de integra
vão 4o acampamento de Xingo a cidade de Piranhas.

Nossa

tNDE DE
FRANCISCO

CANINDE DE
SAO FRANCISCO

mim

AREAS ADQUIRIDAS PELA CHESF /

PROPRIEDADES NÍO

ESTRAOA ASFALTAOA

PONTE, PONTILHÂO

LIMITE INTERESTADUAL

LIMITE DE PROPRIEDADE

F4ZENOA, SÍTIO

POVOADC

ESTRADA CARROÇAVEL

RIO, RIACHO

SAR RASEM

GIOADE


