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APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental - EIA da UHE 
Castanheira, localizada no município de Juara, no estado de Mato Grosso. Este 
documento foi elaborado para a Empresa de Pesquisa Energética - EPE pela 
Habtec Mott MacDonald, em consórcio com a Novaterra Geoprocessamento. 

A Habtec Mott MacDonald, empresa de consultoria especializada, legalmente 
habilitada para o desenvolvimento de estudos desta natureza e com sede na cidade 
do Rio de Janeiro, encontra-se registrada no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (Inscrição nº 198582), nos 
termos da Lei Federal nº 6.938/81 e da Resolução nº 001/88 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA). 

A Novaterra Geoprocessamento é uma empresa dedicada ao fornecimento de 
soluções em geoinformação para estudos e projetos em meio ambiente e 
infraestrutura, habilitada para realização do Cadastro Socioeconômico no âmbito do 
georreferenciamento das informações cadastrais e mensuração das propriedades 
atingidas, legalmente habilitada para o desenvolvimento de estudos desta natureza 
e com sede na cidade do Rio de Janeiro, encontra-se registrada no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
(Inscrição nº 5167842), nos termos da Lei Federal nº 6.938/81 e da Resolução  
nº 001/88 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
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Castanheira (EPE/ENGEVIX, 2015). 

Figura 7.1.6.1-13 - Distribuição Sazonal das vazões médias mensais (1931 a 2012) – UHE Castanheira 
(EPE/ENGEVIX, 2015). 

Figura 7.1.6.1-14 - Vazões Médias Anuais (1931 a 2012) – UHE Castanheira (EPE/ENGEVIX, 2015). 

Figura 7.1.6.1-15 - Curva de permanência - vazões diárias. 

Figura 7.1.6.1-16 - Curva Chave de Sedimentos do Rio Arinos em Porto dos Gaúchos - 17120000 
(EPE/ENGEVIX, 2015). 

Figura 7.1.6.1-17 - Curva Chave de Sedimentos do Rio Arinos na UHE Castanheira (EPE/ENGEVIX, 
2015). 

Figura 7.1.6.1-18 - Curva Chave de Sedimentos do Rio Arinos na UHE Castanheira x Porto dos 
Gaúchos (EPE/ENGEVIX, 2015). 

Figura 7.1.6.1-19 - Tempo para assoreamento ao pé da barragem da UHE CASTANHEIRA 
(EPE/ENGEVIX, 2015). 

Figura 7.1.6.1-20 - Nova curva cota x área x volume do reservatório da UHE CASTANHEIRA para 
períodos de deposição (EPE/ENGEVIX, 2015). 

Figura 7.1.6.2-1 - Distribuição percentual das unidades aquíferas na AII. 

Figura 7.1.6.2-2 - Estação de coleta P01 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-3 - Estação de coleta P02 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-4 - Estação de coleta P03 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-5 - Estação de coleta P04 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-6 - Estação de coleta P05 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-7 - Estação de coleta P06 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-8 - Estação de coleta P07 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-9 - Estação de coleta P08 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-10 - Estação de coleta P09 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-11 - Estação de coleta P10 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.1.6.2-12 - Variação espacial e temporal da temperatura da água no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) 
e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta e Indireta da UHE Castanheira, 2014. 
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Figura 7.1.6.2-13 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) da temperatura da água no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. 

Figura 7.1.6.2-14 - Variação espacial e temporal do pH no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-15 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) do pH no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) 
e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-16 - Variação espacial e temporal da alcalinidade total no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-17 - Variação espacial e temporal da dureza total no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-18 - Variação espacial e temporal da condutividade elétrica no rio Arinos (P1-P5; P9-
P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-19 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) da condutividade elétrica no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. 

Figura 7.1.6.2-20 - Variação espacial e temporal da cor verdadeira no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-21 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) da cor verdadeira no rio Arinos (P1-
P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-22 - Variação espacial e temporal da turbidez no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-23 - Variação espacial e temporal dos sólidos totais no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-24 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) dos sólidos totais no rio Arinos (P1-
P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-25 - Variação espacial e temporal dos sólidos suspensos totais no rio Arinos (P1-P5; P9-
P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-26 - Variação espacial e temporal dos sólidos dissolvidos totais no rio Arinos (P1-P5; P9-
P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-27 - Variação espacial e temporal do nitrogênio orgânico no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-28 - Variação espacial e temporal do nitrogênio amoniacal no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) 
e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-29 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) do nitrogênio total no rio Arinos (P1-
P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-30 - Variação espacial e temporal do nitrogênio total no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
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Figura 7.1.6.2-31 - Variação espacial e temporal do nitrato no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-32 - Variação espacial e temporal do nitrito no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-33 - Variação espacial e temporal do fósforo total no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-34 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) do fósforo total no rio Arinos (P1-P5; 
P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-35 - Variação espacial e temporal do fósforo dissolvido no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-37 - Variação espacial e temporal do ortofosfato no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-38 - Variação espacial e temporal do oxigênio dissolvido no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-39 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) do oxigênio dissolvido no rio Arinos 
(P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-40 - Variação espacial e temporal da DBO no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-41 - Variação espacial e temporal da DQO no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-42 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) da DQO no rio Arinos (P1-P5; P9-
P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-43 - Variação espacial e temporal da clorofila a no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-44 - Variação espacial e temporal dos coliformes totais no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-45 - Variação espacial e temporal das Escherichia coli no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.2-46 - Resultados do IQA no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.1.6.3-1 - Mapa de parte das AID e AII da UHE Castanheira indicando as Unidades Aquíferas 
G2, G5 e F6 (     Juara;       No      vo Horizonte do Norte;       Porto dos Gaúchos; 

Figura 7.1.6.3-2 - Registro fotográfico da estrutura externa do poço 01 e do momento da medição em 
campo, setembro7 de 2014. 

Figura 7.1.6.3-3 - Registro fotográfico da estrutura externa do poço 02 e caixa d´água e do momento da 
medição em campo, setembro de 2014. 
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Figura 7.1.6.3-4 - Registro fotográfico da estrutura externa do poço 03 e do momento da coleta em 
campo, setembro de 2014. 

Figura 7.1.6.3-5 - Registro fotográfico da estrutura externa do poço 04 e do seu entorno, setembro de 
2014. 

Figura 7.1.6.3-6 - Registro fotográfico do poço 05 e sua saída na roda d´água, setembro de 2014. 

Figura 7.1.6.3-7 - Variação do pH e da condutividade elétrica em quatro poços tubulares profundos (P1-
P4) e um poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência da UHE Castanheira, março e 
setembro de 2014. 

Figura 7.1.6.3-8 - Variação da turbidez e dos sólidos dissolvidos totais em quatro poços tubulares 
profundos (P1-P4) e um poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência da UHE 
Castanheira, março e setembro de 2014. 

Figura 7.1.6.3-9 - Variação do cloreto e do nitrato em quatro poços tubulares profundos (P1-P4) e um 
poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência da UHE Castanheira, março e setembro de 
2014. 

Figura 7.1.6.3-10 - Variação do manganês e do ferro em quatro poços tubulares profundos (P1-P4) e 
um poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência da UHE Castanheira, março e setembro 
de 2014. 

Figura 7.1.6.3-11 - Variação do alumínio e do sódio em quatro poços tubulares profundos (P1-P4) e um 
poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência da UHE Castanheira, março e setembro de 
2014. 

Figura 7.1.6.3-12 - Variação do zinco em quatro poços tubulares profundos (P1-P4) e um poço raso-
nascente (P5) localizados na área de influência da UHE Castanheira, março e setembro de 2014. 

Figura 7.1.8-1 - (A) Salão central, gruta Aroê-Jari; (B) Aparência típica do conduto da caverna Kiogo-
Brado; ambas localizadas no município de Barra do Garças, na Chapada dos Guimarães (MT). 

Figura 7.1.8-2 - Distribuição do número de cavernas catalogadas no Brasil. 

Figura 7.1.8-3 - Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil.  

Figura 7.1.8-4 - Afloramento de rochas graníticas deformadas na Área de Influência da UHE 
Castanheira. 

Figura 7.1.8-5 - Fotomosaico exibindo perfil de latossolo vermelho-amarelo bem desenvolvido; feição 
representativa dos latossolos existentes na Área de Influência da UHE Castanheira. 

Figura 7.1.8-6 - Aspecto das barras arenosas quaternárias às margens do rio Arinos. 

Figura 7.1.8-7 - Aspecto dos depósitos arenosos fluviais e aluviais quaternários na margem esquerda 
do rio Arinos. 

Figura 7.1.8-8 - Aspecto dos depósitos aluvionares de idade quaternária em drenagem tributária do rio 
Arinos. 

Figura 7.2.1.2-1 - Perfil esquemático das formações da Floresta Ombrófila Densa.  

Figura 7.2.1.2-2 - Perfil esquemático das faciações da Floresta Ombrófila Aberta. 
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Figura 7.2.1.2-3 - Perfil esquemático das formações da Floresta Estacional Semidecidual. 

Figura 7.2.1.2-4 - Perfil esquemático das formações da Floresta Estacional Sempre-Verde. 

Figura 7.2.1.2-5 - Perfil esquemático das formações da Savana (Cerrado lato sensu). 

Figura 7.2.1.2-6 - A - Apreensão de madeira retirada ilegalmente em Outubro de 2014 na área indígena 
Apiaká-Kayabi, na região de Juara; B. extensas áreas utilizadas para produção de soja na AAR. 

Figura 7.2.1.2-7 - Avaliação do impacto sobre a conectividade da paisagem dos empreendimentos 
hidrelétricos, AAI da bacia do rio Juruena (EPE, 2011; a seta aponta a UHE Castanheira).  

Figura 7.2.1.2-8 - Esquema de unidade amostral e parcelas de regeneração instaladas em campo. 

Figura 7.2.1.2-9 - Obtenção de DAS (diâmetro altura do solo) e altura de plântula em subparcelas de 
regeneração. 

Figura 7.2.1.2-10 - Marcação em valores contínuos de indivíduo arbóreos. 

Figura 7.2.1.2-11 - Obtenção de dados dendrométricos. 

Figura 7.2.1.2-12 - Levantamento florístico de espécies não-arbóreas no transecto e na parcela. 

Figura 7.2.1.2-13 - Identificação botânica de espécies de hábito não-arbóreo. 

Figura 7.2.1.2-14 - Visualização da trilha aberta ao longo do transecto. 

Figura 7.2.1.2-15 - Caracterização do dossel no interior da parcela. 

Figura 7.2.1.2-16 - Caracterização da serrapilheira no interior da parcela. 

Figura 7.2.1.2-17 - Identificação botânica através da verificação de estruturas da madeira, presença de látex, 
etc 

Figura 7.2.1.2-18 - Identificação botânica através da verificação de estruturas da madeira, presença de 
látex, etc. 

Figura 7.2.1.2-19 - Exemplo de exsicata fixada e tombada. 

Figura 7.2.1.2-20 - A. Aspecto geral do dossel na formação de Floresta Ombrófila Aberta Submontana 
(FOAS) das parcelas 2 e 11. B. Detalhe da incidência de raios solares no sub-bosque da FOAS nas 
parcelas 2 e 11. 

Figura 7.2.1.2-21 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 1 com a fisionomia do 
sub-bosque variando de semi aberta a fechada; C. detalhe da espécie Maxillaria sp.1 (Orchidaceae); D. 
detalhe da espécie Vanilla sp. 1 (Orchidaceae). 

Figura 7.2.1.2-22 - A e B. trechos da parcela 2 com ocorrência de clareiras e predomínio de gramíneas 
(Poaceae); C e D. marcação e identificação de indivíduo da espécie Sapium marmieri (burra-leiteira). E. 
detalhe da flor de uma espécie escandente da família Passifloraceae. F. detalhe da serrapilheira. 

Figura 7.2.1.2-23 - A. detalhe do sub-bosque na parcela 3; B detalhe da serapilheira na parcela 3. 

Figura 7.2.1.2-24 - A e B. aspecto geral no interior da parcela 4. C. trecho da parcela 4 com presença 
de um pequeno córrego; D. trecho do sub-bosque com presença da espécie Heliconia episcopalis. 
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Figura 7.2.1.2-25 - A. aspecto geral do interior da parcela 5; B. detalhe de um trecho da parcela 5 com 
alta representatividade de espécies escandentes. C. detalhe da espécie Bactris sp.1; D. detalhe da 
serapilheira. 

Figura 7.2.1.2-26 - A e B aspecto geral do interior da parcela 11; C. trecho da parcela 11 com maior 
concentração de espécies escandentes. D. detalhe da espécie Olyra cf. latifolia registrada no sub- 
bosque. 

Figura 7.2.1.2-27 - A e B. aspecto geral da parcela 12, com alta representatividade da sinúsia herbácea 
e arborescente nos estratos inferiores; C e D. Trechos da parcela 12 com maior concentração de 
espécies escandentes (lianas e trepadeiras herbáceas). 

Figura 7.2.1.2-28 - A e B. aspecto geral da parcela 13 com alta representatividade de indivíduos da 
família Arecaceae. C. detalhe da espécie Philodendron sp. 3; D. detalhe de espécime hemi-epífita sobre 
forófito. 

Figura 7.2.1.2-29 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 14 com alta representatividade de 
espécies escandentes. C. detalhe de um indivíduo da família Orchidaceae. D. detalhe de um indivíduo 
do gênero Costus. 

Figura 7.2.1.2-30 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 15 com a fisionomia do sub-bosque 
variando de semi aberta a fechada; C. trecho da parcela 15 como maior representatividade de espécies 
escandentes. D. detalhe da espécie Potalia amara (Gentianaceae) registrada no sub-bosque. 

Figura 7.2.1.2-31 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 16 com alta representatividade de 
espécies escandentes. C. detalhe de um indivíduo da espécie Bertholletia excelsa (castanheira). D. 
detalhe da serrapilheira. 

Figura 7.2.1.2-32 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 17 com alta representatividade de 
indivíduos da família Arecaceae. C e D. detalhe de um indivíduo da espécie Pourouma guianensis 
(Urticaceae). 

Figura 7.2.1.2-33 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 18 com alta representatividade das 
sinúsias herbácea e arbustiva. C. detalhe de um indivíduo escandente da espécie Bauhinia sp.1. D. 
detalhe da serrapilheira. 

Figura 7.2.1.2-34 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 19. C. detalhe inflorescência Theobroma 
sylvestris; D. detalhe da serrapilheira. 

Figura 7.2.1.2-35 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 20 com a fisionomia do sub-bosque 
variando de semi aberta a fechada e presença da espécie mais representativa na área Bactris sp 1; C e 
D. marcação e procedimento de identificação da espécie Xylopia amazônica (Annonaceae). 

Figura 7.2.1.2-36 - Aspecto geral do interior da parcela 21. 

Figura 7.2.1.2-37 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 22 com a fisionomia do sub-bosque semi 
aberta; C e D. trechos da parcela 22 com maior concentração de espécies escandentes tornando o sub-
bosque mais fechado. 

Figura 7.2.1.2-38 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 23. C e D. Detalhe da inflorescência da 
espécie de sub-bosque Heliconia episcopalis. 

Figura 7.2.1.2-39 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 24; C e D. detalhe da sinúsia epifítica e 
hemi-epifítica no sub-bosque. 
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Figura 7.2.1.2-40 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 25; C e D. detalhe da marcação e 
identificação de um indivíduo da espécie Ceiba sp.1 (paineira). 

Figura 7.2.1.2-41 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 26 com sub-bosque semi aberto e 
grande representatividade de indivíduos jovens da espécie Bactris sp.1; C e D. trechos da parcela 26 
com predomínio da espécie Phenakospermum guyannense (sororoca). 

Figura 7.2.1.2-42 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 27; C. detalhe da marcação e 
identificação de um indivíduo da espécie Pouteria torta (abiurana-peluda); D. detalhe do procedimento 
para identificação da espécie Hymenolobium modestum (angelim-preto), indivíduo 1066. 

Figura 7.2.1.2-43 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 28. 

Figura 7.2.1.2-44 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 29. C e D. marcação e procedimento de 
identificação da espécie Himatanthus sucuuba (sucuuba), indivíduo 955. 

Figura 7.2.1.2-45 - A-C. Aspecto geral do interior da parcela 30. D. detalhe da serapilheira. 

Figura 7.2.1.2-46 - Aspecto geral do interior da parcela 31. A. trecho alagadiço. B. Touceira com 
indivíduos da espécie Bactris riparia (Arecaceae); C. detalhe da espécie Tillandsia sp.1; D. detalhe da 
serapilheira escassa na parcela. 

Figura 7.2.1.2-47 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 32. C. trecho com alta representatividade 
de espécies escandentes. D. detalhe da serapilheira média na parcela. 

Figura 7.2.1.2-48 - Aspecto geral do interior da parcela 33. A. trecho do sub-bosque com fisionomia 
fechada; B. trecho do sub-bosque com fisionomia semi aberta; C. trecho com alta representatividade de 
espécies escandentes. D. detalhe da espécie Streptogyna americana (Poaceae). 

Figura 7.2.1.2-49 - A-C. aspecto geral do interior da FOAS na parcela 34. C. detalhe da espécie hemi-
epífita Philodendron cf. insigne; D. Detalhe da herbácea terrícola Monotagma sp.1. 

Figura 7.2.1.2-50 - A. Detalhe da espécie hemi-epífita Heteropsis sp.1; B. detalhe de um trecho da 
parcela 35 com predomínio da espécie herbácea arborescente Phenakospermum guyannense 
(sororoca); C. detalhe de um trecho da parcela com presença de bambuzal; D. detalhe de uma trecho 
da parcela com presença de espécimes escandentes volúveis em primeiro plano. 

Figura 7.2.1.2-51 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 36 com grande concentração de espécies 
escandentes. C e D. registro da espécie Attalea maripa (inajá) na parcela 36. 

Figura 7.2.1.2-52 - Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 37. Figura 7.2.1.2-53 - Aspecto 
geral do interior da FOD Aluvial na parcela 38. 

Figura 7.2.1.2-54 - Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 39. 

Figura 7.2.1.2-55 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 40; C. detalhe da espécie 
Codonanthe sp.1. D. Detalhe da espécie Trichomanes cf. diversifrons. 

Figura 7.2.1.2-56 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 41; C e D. indivíduo da 
espécie Oenocarpus distichus (Arecaceae); C. marcação; D. aspecto geral da copa. 

Figura 7.2.1.2-57 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 42; C. detalhe de indivíduo 
da espécie Selaginella sp.1; D. detalhe de indivíduo da espécie Scleria sp 1. 
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Figura 7.2.1.2-58 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 43; C. detalhe de indivíduo  
da espécie Calathea sp.1; D. detalhe de indivíduo da espécie Doliocarpus sp.1 

Figura 7.2.1.2-59 - Aspecto geral do interior da FOAS na parcela 44 com a fisionomia do sub-bosque 
variando de semi aberta a fechada. 

Figura 7.2.1.2-60 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 45; C e D. trecho da 
parcela com presença de indivíduos da espécie Phenakospermum guyannense (sororoca). 

Figura 7.2.1.2-61 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 46; C. detalhe da sinúsia 
herbácea e subarbustiva no sub-bosque. 

Figura 7.2.1.2-62 - Aspecto geral do interior da parcela 47. 

Figura 7.2.1.2-63 - Curva do coletor - amostragem geral. 

Figura 7.2.1.2-64 - Percentual das famílias encontradas no levantamento de regeneração natural para 
FOAS. 

Figura 7.2.1.2-65 - Curva do Coletor para a regeneração natural em Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana. 

Figura 7.2.1.2-66 - Estrutura horizontal - Número de indivíduos de regeneração natural em FOAS. 

Figura 7.2.1.2-67 - Distribuição das alturas para a regeneração natural em FOAS. 

Figura 7.2.1.2-68 - Estrutura Vertical referente à FOAS. 

Figura 7.2.1.2-69 - Percentual das famílias encontradas no levantamento de regeneração natural para 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

Figura 7.2.1.2-70 - Curva do Coletor para a regeneração natural em Floresta Ombrófila Densa Aluvial.  

Figura 7.2.1.2-71 - Estrutura horizontal - Número de indivíduos das espécies mais representativas da 
regeneração natural em Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

Figura 7.2.1.2-72 - Distribuição das alturas para a regeneração natural em Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial. 

Figura 7.2.1.2-73 - Estrutura Vertical referente à Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

Figura 7.2.1.2-74 - Distribuição diamétrica em função do número de indivíduos por hectare. 

Figura 7.2.1.2-75 - Distribuição do volume por hectare entre as classes. 

Figura 7.2.1.2-76 - Distribuição diamétrica em função do número de árvores. 

Figura 7.2.1.2-77 - Distribuição do volume por hectare entre as classes. 

Figura 7.2.1.2-78 - Distribuição diamétrica em função do número de árvores. 

Figura 7.2.1.3-1 - Desenho esquemático dos módulos amostrais da fauna. 

Figura 7.2.1.3-2 - (A) Aspecto geral do interior do Módulo 1 com a fisionomia do sub-bosque variando 
de semi aberta a fechada; (B) detalhe da espécie Maxillaria sp (Orchidaceae). 
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Figura 7.2.1.3-3 - (A) Aspecto geral do remanescente; (B) concentração de espécies escandentes 
(lianas e trepadeiras herbáceas). 

Figura 7.2.1.3-4 - (A) Aspecto geral do interior do módulo; (C) e (D) detalhe da sinúsia epifítica e hemi-
epifítica no sub-bosque. 

Figura 7.2.1.3-5 - (A) Trecho com alta representatividade de espécies escandentes; (B) detalhe da 
serapilheira média na parcela. 

Figura 7.2.1.3-6 - Armadilha de queda (pitfall) para o grupo de invertebrados bioindicadores, onde: (A) 
abertura do buraco para instalação; (B) pitfall instalado ao nível do solo; (C) e (D) armadilha com 
proteção e camuflagem; (E) artropodofauna capturada com pitfall; e (F) processo de recolhimento e 
acondicionamento do material coletado.  

Figura 7.2.1.3-7 - Utilização de iscas atrativas para o grupo de invertebrados bioindicadores: (A) 
preparação da serapilheira para instalação das iscas; (B) adição da isca atrativa de sardinha; (C) e (D), 
armadilha instalada na serrapilheira e mimercofauna em atividade; (E) isca instalada em extrato 
arbóreo; e (F) Formicidae atraídos pela isca atrativa de mel. 

Figura 7.2.1.3-8 - Observador realizando o método Procura Limitada por Tempo, em busca de 
indivíduos de anfíbios e répteis de hábitos arborícolas (A) e terrícolas (B).  

Figura 7.2.1.3-9 - A) Pesquisadora utilizando o binóculo para o registro de espécies e B) utilizando o 
gravador para o registro de vocalizações, durante o Censo de Mackinnon.  

Figura 7.2.1.3-10 - (A) Indivíduo capturado na rede de neblina; (B) Pesagem, (C) Medição de 
comprimento de asa e de (D) tarso, para a coleta de dados biométricos. 

Figura 7.2.1.3-11 - Tipos de armadilhas utilizadas na captura de pequenos mamíferos terrestres: (A) 
armadilha Tomahawk alocada no solo; (B) armadilha Sherman instalada em árvore. 

Figura 7.2.1.3-12 - Procedimentos para montagem das armadilhas para capturas de morcegos. a) 
Montagem das redes de neblinas; b) Redes abertas ao entardecer; c) Morcego capturado na rede de 
neblina; d) Biometria realizada em campo para identificação da espécie. 

Figura 7.2.1.3-13 - Pesquisador realizando censo de médios e grandes mamíferos no módulo amostral. 

Figura 7.2.1.3-14 - Vestígios da mastofauna local: a) fezes de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). 
B) pegada de anta (Tapirus terrestris). 

Figura 7.2.1.3-15 - (A) Pesquisador instalando a armadilha fotográfica; (B) Armadilha fotográfica em 
funcionamento.  

Figura 7.2.1.3-16 - Frequência relativa (%) de Formicidae para os quatro módulos amostrados. 

Figura 7.2.1.3-17 - Curva do coletor (A) e estimador Jackknife de 1ª ordem (B), com Indice de 
Confiança de 95%, para os quatro módulos amostrados, considerando as estações seca e chuvosa. 

Figura 7.2.1.3-18 - Análise de agrupamento (Bray-Curtis) para os módulos amostrados, durante a 
estação seca. 

Figura 7.2.1.3-19 - Análise de agrupamento (Bray-Curtis) para os módulos amostrados durante a 
estação chuvosa. 
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Figura 7.2.1.3-20 - Análise de agrupamento (Bray-Curtis) para os módulos amostrados consolidando as 
duas campanhas. 

Figura 7.2.1.3-21 - Curva de rarefação gerada através de 1.000 aleatorizações, a partir do número total 
de espécies da herpetofauna, registradas em função do número de indivíduos coletados nas estações 
seca e chuvosa. 

Figura 7.2.1.3-22 - Curva de rarefação gerada através de 1.000 aleatorizações, a partir do número de 
espécies registradas em função do número de indivíduos coletados durante as campanhas realizadas 
nas estações seca e chuvosa. Onde (A) anfíbios e (B) répteis.  

Figura 7.2.1.3-23 - Dendrograma de similaridade: análise de agrupamento da composição de espécies 
de anfíbios anuros e répteis amostrados na estação seca (A) e na estação chuvosa (B). 

Figura 7.2.1.3-24 - Dendrograma de similaridade: análise de agrupamento da composição de espécies 
de anfíbios anuros (A) e répteis (B) amostrados em ambas campanhas de amostragem (estação 
chuvosa e estação seca). 

Figura 7.2.1.3-25 - Representante de espécies que pertencem ao complexo de espécies que 
apresentam problemas taxonômicos, registradas durante as atividades de campo. (A-B) Allobates spp.; 
(C) Rhinella aff. margaritifera; (D-E) Pristimantis spp; (F) Dendropsophus aff. microcephala; (G) 
Dendropsophus aff. nanus; (H) Osteocephalus sp.; (I) Scinax aff. ruber. 

Figura 7.2.1.3-26 - Representantes de espécies indicadoras de qualidade ambiental consideradas 
raras, endêmicas da região amazônica, com ocorrência associadas a corpos d'água. (A) Allophryne 
ruthiveni; (B) Pipa arrabali, e detahes dos girinos no dorso de uma fêmea adulta; (C) Hyalinobatrachium 
carlesvilai; (D) Desova e girinos de H. carlesvilai em cima de uma folha localizada acima de um corpo 
d'água, e detalhe do macho adulto realizando cuidado parental. 

Figura 7.2.1.3-27 - Representantes de espécies indicadoras de qualidade ambiental por apresentar 
modos reprodutivos especializados e requerimentos ecológicos especificos para reprodução. (A) 
Leptodactylus knudseni; (B) Leptodactylus pentadactylus; (C) Leptodactylus stenodena; (D 
Leptodactylus petersii. 

Figura 7.2.1.3-28 - Representantes de espécies de interesse econômico e/ou ameaçadas. (A) Boa 
constrictor; (B) Corallus hortulanus; (C) Epicrates cenchria; (D) Chelonoidis denticulata. 

Figura 7.2.1.3-29 - Quelônios aquáticos registrados durante os levantamentos embarcados. (A) 
indivíduo de Phrynops geoffroanus assoalhando no lajeiro, (B) grupo de Podocnemis unifilis 
assoalhando no lajeiro, (C) juvenil de Platemys platycephala e (D) Kinosternon scorpioides. 

Figura 7.2.1.3-30 - Microambientes onde indivíduos de quelônios aquáticos foram registrados 
assoalhando durante o levantamento embarcado. 

Figura 7.2.1.3-31 - Microambientes onde indivíduos de quelônios aquáticos foram registrados 
assoalhando durante o levantamento embarcado. 

Figura 7.2.1.3-32 - Famílias de aves mais representativas em número de espécies durante as duas 
campanhas de amostragem. 

Figura 7.2.1.3-33 - Alguns registros fotográficos das principais famílias de aves registradas durante a 
campanha da estação seca. Onde: (A) Thamnophilidae, Thamnophlius schistaceus; (B) Thraupidae, 
Tangara mexicana; (C) Tyrannidae, Attila spadiceus; e (D) Psitacidae, Primolius maracana. 

Figura 7.2.1.3-34 - Número de espécies por categoria trófica.  I = Insetívoro, F = Frugívoro, O = 
Onívoro, C = Carnívoro, N = Nectarívoro. 
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Figura 7.2.1.3-35 - Grau de sensibilidade das espécies registradas a perturbações antrópicas segundo 
classificação proposta por Stotz (1996). 

Figura 7.2.1.3-36 - Curva de acumulação de espécies amostradas pelo método de listas de Mackinnon 
durante as duas campanhas. 

Figura 7.2.1.3-37 - Análise de similaridade da composição da avifauna entre os módulos amostrais 
(Coeficiente de Similaridade de Jaccard - Método WPGMA). 

Figura 7.2.1.3-38 - Número de indivíduos e espécies de pequenos mamíferos registrados. 

Figura 7.2.1.3-39 - Número de indivíduos e espécies de pequenos mamíferos registrados por módulo 
de amostragem. 

Figura 7.2.1.3-40 - Curva de acúmulo de espécies de espécies de pequeno mamíferos. 

Figura 7.2.1.3-41 - Dendogramas da análise de agrupamento da matriz de similaridade de espécies 
para cada módulo obtidos através do método UPGMA. (A) Índice de Jaccard; (B) Índice de Morisita-
Horn. 

Figura 7.2.1.3-42 - Espécimes capturados durante as atividades campo. (A) Mucura-chichica ou cuíca 
Marmosa (Micoureus) sp. 1. (B) Cuíca Marmosa murina; (C) Rato-soiá Proechimys sp. (D) Rato-do-
mato Oecomys aff. cleberi. 

Figura 7.2.1.3-43 - Curva de acumulação de espécies de quirópteros para 20 sítios amostrais em cada 
um dos dois períodos sazonais amostrados (seca e chuva). 

Figura 7.2.1.3-44 - Estimador de riqueza (Jackknife 1) para as 12 noites amostradas. As barras 
representam o intervalo de confiança. 

Figura 7.2.1.3-45 - Abundância observada para as espécies de morcegos registradas ao longo das 
duas campanhas. 

Figura 7.2.1.3-46 - Cluster de similaridade (Jaccard) entre os quatro módulos amostrais. 

Figura 7.2.1.3-47 - Cluster de similaridade (Jaccard) entre os quatro módulos amostrais, nos períodos 
seco e chuvoso. 

Figura 7.2.1.3-48 - Curva de acumulação de espécies de mamíferos de médio e grande porte. 

Figura 7.2.1.3-49 - Número de indivíduos de mamíferos de médio e grande porte de acordo com a 
ordem taxonômica. 

Figura 7.2.1.3-50 - Número de espécies de mamíferos de médio e grande porte de acordo com a 
ordem taxonômica. 

Figura 7.2.1.3-51 - Porcentagem de espécimes e espécies de acordo com a família taxonômica. 

Figura 7.2.1.3-52 - Riqueza de espécies de mamíferos de médio e grade porte acumulada nas duas 
campanhas. 

Figura 7.2.1.3-53 - Abundância acumulada de médios e grandes mamíferos das duas campanhas. 

Figura 7.2.1.3-54 - Índice de diversidade de Shannon-Wiener para médios e grandes mamíferos por 
módulos amostrais durante as duas campanhas. 
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Figura 7.2.1.3-55 - Diversidade de Shannon-Wiener registrado por módulo após as duas campanhas. 

Figura 7.2.1.3-56 - Equitabilidade (J') de mamíferos de médio e grande porte por módulos amostrais 
para cada campanha. 

Figura 7.2.1.3-57 - Dendograma da análise de agrupamento da matriz de similaridade de espécies para 
cada módulo, obtido através do índice de Jaccard. 

Figura 7.2.2-1 - Ponto de coleta P01 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.2.2-2 - Ponto de coleta P02 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.2.2-3 - Ponto de coleta P03 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.2.2-4 - Ponto de coleta P04 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.2.2-5 - Ponto de coleta P05 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.2.2-6 - Ponto de coleta P06 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.2.2-7 - Ponto de coleta P07 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.2.2-8 - Ponto de coleta P08 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.2.2-10 - Ponto de coleta P10 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

Figura 7.2.2-11 - Demonstração da metodologia utilizada para quantificar (estimar) o Índice de 
Cobertura (%) das macrófitas aquáticas e sub-aquáticas na bacia do rio Arinos, na Área de Influência 
Direta da UHE Castanheira, setembro e dezembro de 2014. 

Figura 7.2.2-12 - Variação da diversidade e riqueza do fitoplâncton no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.2.2-13 - Variação da densidade fitoplanctônica no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.2.2-14 - Contribuição relativa das classes fitoplanctônicas para a composição total de espécies 
no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014. 

Figura 7.2.2-16 - Variação temporal (a) e espacial (b) da diversidade taxonômica da comunidade 
zooplanctônica no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.2.2-17 - Variação temporal (a) e espacial (b) da densidade taxonômica da comunidade 
zooplanctônica no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014.. 

Figura 7.2.2-18 - Variação espacial (a) e temporal (b) da densidade da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014.  

Figura 7.2.2-19 - Variação espacial (a) e temporal (b) da riqueza taxonônmica da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
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Figura 7.2.2-20 - Variação espacial (a) e temporal (b) da diversidade da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.2.2-21 - Registro fotográfico das espécies de macrófitas aquáticas identificadas na bacia 
hidrográfica no rio Arinos na Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014: (a) Euphorbia 
hissopifolia, (b) Richardia brasiliensis, (c) Begonia sp, (d) Eichhornia azurea, (e) Thelypteris interrupta, 
(f) Pityrogramma calomelanos, (g) Typha dominguensis, (h) Fuirena umbellata, (i) Setaria sp., (j) 
Eichhornia crassipes, (k) Urospatha sagittifolia, (l) Najas microcarpa. 

Figura 7.2.2-22 - Registro fotográfico das espécies de macrófitas aquáticas identificadas na bacia 
hidrográfica no rio Arinos na Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014: (a) Ludwigia 
octovalvis, (b) Cyperus surinamensis, (c)Scleria melaleica, (d) Utricularia pusilla, (e) Stachytarpheta 
elatior, (f) Heliotropium procumbens, (g) Nynphaea amazonum, (h) Ludwigia elegans, (i) Eleocharis 
mínima, (j) Rhynchanthera novemnervia, (k) Sagittaria guayanensis, (l) Eleocharis acutangula. 

Figura 7.2.2-23 - Registro fotográfico das espécies de macrófitas aquáticas identificadas na bacia 
hidrográfica no rio Arinos na Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014: (a) Hymenachne 
amplexicaulis, (b) Cyperus gardneri, (c) Mikania micrantha,(d) Hydrocotyle ranunculoides, (e) Panicum 
laxum, (f) Waltheria communis, (g) Costus arabicus, (h) Lindernia crustácea, (i) Phyla betulaefolia, (j) 
Hibiscus sp., (k) Paspalum acuminatum, (l) Heteranthera multiflora. 

Figura 7.2.2-24 - Gráfico de distribuição dos valores de riqueza de macrófitas aquáticas registradas na 
bacia hidrográfica no rio Arinos na AID da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.2.2-25 - Distribuição dos valores de frequência das espécies de macrófitas aquáticas mais 
representativas que ocorreram na bacia hidrográfica no rio Arinos na AID e AII da UHE Castanheira, 
2014. 

Figura 7.2.2-26 - Diagrama de similaridade de Cluster aplicada sobre a matriz de presença e ausência 
nos 21 pontos amostrais, utilizando o Índice Jaccard, entre os pontos de ocorrência de macrófitas 
aquáticas na bacia hidrográfica no rio Arinos na AID e AII da UHE Castanheira, 2014. 

Figura 7.2.2-27 - Exemplo da distribuição de espécies de macrófitas aquáticas em um gradiente de 
profundidade em um dos pontos amostrais na bacia hidrográfica no rio Arinos na AID e AII da UHE 
Castanheira, 2014. 

Figura 7.2.3-1 - Representatividade acumulada das ordens de peixes amostrados na área de influência 
da Usina Hidrelétrica Castanheira no período entre março a dezembro/2014 com todos as pontode 
coleta. Os números acima das barras correspondem aos valores absolutos dos registros. 

Figura 7.2.3-2 - Dendograma de similaridade (Bray-curtis) para as coletas de peixes na área de 
influência da UHE Castanheira. Agrupamento pela Análise de Cluster Aglomerativa Hierárquica (CAH). 

Figura 7.2.3-3 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 01 de coleta de peixes na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-4 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 02 de coleta de peixes na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-5 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 03 de coleta de peixes na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-6 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 04 de coleta de peixes na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 
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Figura 7.2.3-7 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 05 de coleta de peixes na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-8- Ribeirão Águas Claras a montante do eixo da barragem, ponto 06 de coleta de peixes 
na área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira.  

Figura 7.2.3-9 - Córrego Jacutinga a montante do eixo da barragem, ponto 07 de coleta de peixes na 
área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-10 - Rio Arinos no eixo da barragem, ponto 08 de coleta de peixes na área de influência da 
Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-11 - Rio Arinos a jusante do eixo da barragem, ponto 09 de coleta de peixes na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-12 - Confluência dos Rios Arinos e Peixes, a jusante do eixo da barragem, ponto 10 de 
coleta de peixes na área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-13 - Rio Arinos a jusante do eixo da barragem, ponto 11 de coleta de peixes na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-14 - Rio Arinos a jusante do eixo da barragem, ponto 12 de coleta de peixes na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-15 - Resultado dos parâmetros físicos e químicos da água .Foto: Arrolho, S. 2014. 

Figura 7.2.3-16 - Aferição dos parâmetros físicos e químicos da água no ponto 5 Rio Arinos a montante 
do eixo da barragem da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-17 - Metodologia de coleta de rede de espera, a esquerda no ponto 4 Rio Arinos e a direita 
no ponto 11 do Rio dos peixes, a montante a jusante do eixo da barragem da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, respectivamente. 

Figura 7.2.3-18 - Metodologia de coleta de rede de arrasto, a esquerda no ponto 1 no Rio Arinos e a 
direita no ponto 6 no Córrego Águas Claras, a montante do eixo da barragem da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, respectivamente. 

Figura 7.2.3-19 - Metodologia de coleta de puçá no ponto 5 do Rio Arinos a montante do eixo da 
barragem da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-20 - Metodologia de coleta de espinhel no ponto 11 do Rio dos peixes a jusante do eixo da 
barragem da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-21 - Soltura de Boulengerella curvieri (bicuda) no ponto 5 Rio Arinos a montante do eixo 
da barragem da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Figura 7.2.3-22 - Coleta de ictioplâncton a esquerda no ponto 6 Ribeirão Águas Claras e a direita no 
ponto 11 Rio dos Peixes, a montante e a jusante do eixo da barragem da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, respectivamente. 

Figura 7.2.3-23 - Representação gráfica dos Índices ecológicos por ponto de coleta, baseado no 
número de exemplares da ictiofauna registrados com todos os apetrechos de coleta na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira no período entre março a dezembro/2014. Os números de 
1 a 12 no eixo X correspondem aos pontos de coleta de peixes. 
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Figura 7.2.3-24 - Dendograma de similaridade (Bray-curtis) em doze pontos de coleta de peixes na 
área de influência da UHE Castanheira. Agrupamento pela Análise de Cluster Aglomerativa Hierárquica 
(CAH). 

Figura 7.2.3-25 - Curva de rarefação elaborada com base no número de exemplares (abundância) e 
espécies (riqueza) de peixes amostradas. N= 149 espécies. A linha central (vermelha) representa a 
média de espécies e as linhas externas (azuis) o intervalo de confiança de 95%, estimador de riqueza 
Jackknife. 

Figura 7.2.3-26 - Representação gráfica dos índices ecológicos para ictiofauna coletada com redes de 
emalhar nos doze pontos de coleta na área de abrangência da UHE Castanheira, no período de março 
a dezembro/2014. 

Figura 7.2.3-27- Representação gráfica dos índices ecológicos para ictiofauna coletada com redes de 
espera nos doze pontos de coleta na área de abrangência da UHE Castanheira, no período de março a 
dezembro/2014. 

Figura 7.2.3-28 - Variação temporal na porcentagem dos diferentes estádios de maturação gonadal de 
fêmeas, para o conjunto de espécies de peixes capturadas na UHE Castanheira, no período de março a 
dezembro/2014. 

Figura 7.2.3-29 - Proporção de fêmeas em estádios F3 e F4, por ponto de coleta da UHE Castanheira, 
no período de março a dezembro/2014. 

Figura 7.2.3-30 - Proporção de ovos e larvas por período de coleta na área da UHE Castanheira. 

Figura 7.2.3-31 - Proporção de ovos, larvas, juvenis por período de coleta na área da UHE 
Castanheira. 

Figura 7.2.3-32 - Proporção de ovos, larvas, juvenis por posição no transecto nos pontos de coleta na 
área da UHE Castanheira, coletados no período de março a dezembro/2014. 

Figura 7.2.3-33 - Proporção de ovos coletados na área da UHE Castanheira nos diferentes estágios de 
desenvolvimento embrionário no período de março a dezembro/2014. 

Figura 7.2.3-34 - Proporção de larvas coletadas na área da UHE Castanheira nos diferentes estágios 
de desenvolvimento ontogênico no período de março a dezembro/2014. 

Figura 7.2.3-35- Proporção de ovos e larvas por ponto de coleta na área da UHE Castanheira. 

Figura 7.2.3-36 - Proporção de ovos, larvas e juvenis por ponto de coleta na área da UHE Castanheira. 

Figura 7.2.4.3-1 - Técnicas de coleta de adultos de mosquitos utilizadas no levantamento de dados 
primários para Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos 
períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-2 - Desenho esquemático de utilização da concha entomológica demostrando a posição 
do pesquisador em relação à margem do criadouro. 

Figura 7.2.4.3-3 - Fotos do procedimento para a coleta de formas imaturas de mosquitos, na área de 
influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 
29/10-1º/11/2014. 
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Figura 7.2.4.3-4 - Procedimentos de campo, triagem, conservação e criação dos mosquitos coletados 
na Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Vale do Rio Arinos, Estado do Mato 
Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-5 - Procedimentos de campo, triagem, conservação e criação dos mosquitos coletados 
na Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período entre 
13/04 a 1º/11/ 2014. 

Figura 7.2.4.3-6 - Desenho esquemático da classificação das espécies de mosquitos adotada para a 
Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso. 

Figura 7.2.4.3-7 - Procedimentos de laboratório, triagem, clarificação, fixação das amostras e 
identificação das espécies de flebotomíneos coletadas na Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-8 - Desenho esquemático da classificação das espécies de flebotomíneos adotada para 
a Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso. 

Figura 7.2.4.3-9 - Fotos do procedimento de pesquisa de triatomíneos, na área de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-10 - Fotos do procedimento de pesquisa malacológica, na área de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-11 - Procedimentos de campo, tomada de dados ambientais durante a Avaliação do 
Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-
25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-12 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de formas adultas de mosquitos, Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 13/04 a 1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-13 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de formas imaturas de mosquitos, Área 
de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 13/04 a 1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-14 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de flebotomíneos, Área de Influência da 
UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 13/04 a 1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-15 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de formas imaturas de triatomíneos, Área 
de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 13/04 a 1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-16 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de moluscos, Área de Influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, 13/04 a 1º/11/2014.  

Figura 7.2.4.3-17 - Curva do coletor para verificar a suficiência amostral para os mosquitos (formas 
adultas e imaturas) coletados nas áreas de influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 
período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 

Figura 7.2.4.3-18 - Curva do coletor para verificar a suficiência amostral para os mosquitos (formas 
adultas e imaturas) coletados nas áreas de influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 
período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 

Figura 7.2.4.3-19 - Percentual de formas adultas e imaturas de mosquitos das famílias Anophelinae e 
Culicinae, coletadas nos municípios das áreas de influência da UHE Castanheira, Estado do Mato 
Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 
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Figura 7.2.4.3-20 - Curva de distribuição de abundância de formas adultas e imaturas de mosquitos das 
famílias Anophelinae e Culicinae, coletados nos municípios da área de influência da UHE Castanheira, 
Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 

Figura 7.2.4.3-21 - Análise de similaridade entre as populações de mosquitos (adultos) coletadas em 
quatro localidades da Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 
13/04 a 1º/11/ 2014. 

Figura 7.2.4.3-22 - Número absoluto de criadouros pesquisados e positivos para coleta de formas 
imaturas de mosquitos na área de influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 
13/04 a 1º/11/ 2014. 

Figura 7.2.4.3-23 - Vista parcial da localidade Balsa/Balneário Ilha Bela e aspecto dos barcos onde 
foram coletadas formas imaturas de anofelíneos, área de influência da UHE Castanheira, Estado do 
Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 

Figura 7.2.4.3-24 - Aspectos morfológicos da genitália masculina de Culex (Melanoconion) 
caudatus/serratimarge, identificada na Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso. 

Figura 7.2.4.3-25 - Imagens apresentando aspectos morfológicos dos principais anofelíneos ocorrentes 
na Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso. 

Figura 7.2.4.3-26 - Aspectos morfológicos de formas imaturas de Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi, 
identificada na Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso.  

Figura 7.2.4.3-27 - Proporção das espécies e morfoespécies de flebotomíneos coletados nos 
municípios da área de influência da UHE Castanheira, segundo a subtribo ocorrentes na Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 
29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-28 - Análise de similaridade entre as populações de flebotomíneos (machos e fêmeas) 
coletadas em quatro localidades da Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 
período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 

Figura 7.2.4.3-29 - Material didático de educação em saúde produzido pela Prefeitura de Juara, para 
divulgação de informações sobre a doença de Chagas, Área de Influência da UHE Castanheira, Estado 
do Mato Grosso.  

Figura 7.2.4.3-30 - Imagens de insetos potenciais vetores de agentes infecciosos coletados na Áreas 
de Influência Direta da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-
25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-31 - Imagens de Odontomachus sp. (Formicidae, Ponerinae), com detalhe do ferrão, 
Áreas de Influência Direta da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, no período de 22-25/07/14. 

Figura 7.2.4.3-32 - Imagem de Amblyomma cajannense/sculptum (carrapato estrela) coletados na 
Áreas de Influência Direta da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 
22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-33 - Imagens de moluscos límnicos coletados na Áreas de Influência Direta da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-34 - Imagens de moluscos límnicos coletados na Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 
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Figura 7.2.4.3-35 - Imagens de moluscos límnicos coletados na Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.2.4.3-36 - Imagens de insetos aquáticos predadores na Áreas de Influência Direta da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Figura 7.3.1.1-1 - Taxa de crescimento populacional da AAR X MT. 

Figura 7.3.1.1-2 - Distribuição da população residente por município da AAR - 2010. 

Figura 7.3.1.1-3 - Participação de migrantes no território da AAR e relacionados - 2010. 

Figura 7.3.1.1-4 - População do Estado de Mato Grosso (1872-1920). 

Figura 7.3.1.1-5 - População do Município de Diamantino (1872-1920). 

Figura 7.3.1.1-6 - Evolução da taxa de crescimento populacional (1940-2010). 

Figura 7.3.1.1-7 - Participação de migrantes nas populações das regiões geográficas brasileiras (1991-
2010). 

Figura 7.3.1.1-8 - Participação de imigrantes na população dos municípios da AAR (2010). 

Figura 7.3.1.2-1 - Coeficiente de Gini da distribuição fundiária da AAR. 

Figura 7.3.1.2-2 - Região Hidrográfica Amazônica (linha vermelha) - PNRH.  

Figura 7.3.1.2-3 - Estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Figura 7.3.1.2-4 - Unidade de regulação e Inovação para Implementar o Complexo Agroindustrial - 
MacroZEE da Amazônia Legal.  

Figura 7.3.1.2-5 - Unidade de Diversificação da Fronteira Agroflorestal e Pecuária - MacroZEE da 
Amazônia Legal. 

Figura 7.3.1.3-1 - Participação das empresas da AAR por setor de CNAE no Estado- 2012. 

Figura 7.3.1.3-2 - Participação do número de empresas por município no quadro geral da AAR - 2012. 

Figura 7.3.1.3-3 - Participação dos setores da economia nos PIBs da AAR - 2012. 

Figura 7.3.1.3-4 - Ciclos econômicos na AAR. 

Figura 7.3.1.3-5 - Histórico da participação nacional do MT na área de plantio de grãos. 

Figura 7.3.1.3-6 - Evolução da área destinada a culturas temporárias X rebanho bovino (2002-2013). 

Figura 7.3.1.3-7 - Evolução dos rebanhos suíno e galináceo em Lucas do Rio Verde e Nova Mutum 
(2002-2013). 

Figura 7.3.1.4-1 - Participação municipal nos postos de trabalho formal da AAR (2012-2013). 

Figura 7.3.1.4-2 - Distribuição dos empregos formais por setores de atividade econômica (2013) na 
AAR. 
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Figura 7.3.1.4-3 - Participação dos setores produtivos nos postos de trabalho formalizados em Juara - 
2013. 

Figura 7.3.1.4-4 - Balanço entre demissões e admissões na AAR - 2007/14. 

Figura 7.3.1.4-5 - Saldo entre demissões e admissões nos municípios da AAR no ano de 2014. 

Figura 7.3.1.4-6 - Taxa de ocupação na AAR (%) - 2010. 

Figura 7.3.2.1-1 - Taxa de distribuição da população entre os municípios da AII.  

Figura 7.3.2.1-2 - População Urbana X Rural na AII. 

Figura 7.3.2.1-3 - Pirâmide Etária da AII. 

Figura 7.3.2.1-4 - Agronegócio ao longo da MT 220 em Porto dos Gaúchos.  

Figura 7.3.2.1-5 - Lavoura de soja ao longo da MT 220 em Sinop. 

Figura 7.3.2.1-6 - Taxas de crescimento populacional na AII e demais territórios. 

Figura 7.3.2.2-1 - Quantidade de Estabelecimentos Educacionais na AII - Rural X Urbano. Fonte: MEC 
- INEP 

Figura 7.3.2.2-2 - Educandário (particular) em Porto dos Gaúchos. 

Figura 7.3.2.2-3 - Escola Municipal em Juara. 

Figura 7.3.2.2-4 - Escola Estadual em Novo Horizonte do Norte. 

Figura 7.3.2.2-5 - Escola Municipal em Novo Horizonte do Norte. 

Figura 7.3.2.2-6 - Sede do Projeto Pulsação em Porto dos Gaúchos. 

Figura 7.3.2.2-7 - Projeto Pulsação em Porto dos Gaúchos. 

Figura 7.3.2.2-8 - Projeto Pulsação na Praça Principal de Porto dos Gaúchos. 

Figura 7.3.2.2-9 - Artesanato produzido no Projeto Pulsação em Porto dos Gaúchos. 

Figura 7.3.2.2-10 - Matrículas Escolares X Ciclos da Educação Básica na AII. 

Figura 7.3.2.2-11 - Evolução do IDEB nos Anos Iniciais do EF na AII. 

Figura 7.3.2.2-12 - Evolução do IDEB nos Anos Finais do EF na AII. 

Figura 7.3.2.2-13 - Escola Politécnica do Noroeste LTDA, em Juara. 

Figura 7.3.2.2-14 - Sede da UNEMAT, em Juara. 

Figura 7.3.2.2-15 - Sede da AJES - Faculdades do Vale do Juruena, em Juara. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina Hidrelétrica de Castanheira  
(UHE Castanheira) tem por objetivo orientar o processo de licenciamento ambiental 
do empreendimento, a cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato 
Grosso (SEMA/MT). Com este projeto propõe-se a instalação da UHE Castanheira 
no rio Arinos, principal tributário da margem direita do rio Juruena, em termos de 
vazão hídrica. O rio Juruena, ao encontrar o rio Teles Pires, no limite do estado do 
Mato Grosso com o do Amazonas, passa a ser denominado rio Tapajós, um dos 
principais afluentes da margem direita do rio Amazonas. Sendo assim, o rio Arinos 
integra e contribui com o aporte hídrico e com o transporte de sedimento para a 
maior bacia hidrográfica do mundo. 

O eixo do barramento está localizado no município de Juara,  
(11º04’39” S e 57º45’26” W) a cerca de 120 km da foz do rio Arinos. A área 
abrangida pelo reservatório compreende terras dos municípios de Juara e de Novo 
Horizonte do Norte, ambos no estado do Mato Grosso. A implantação da UHE 
Castanheira visa a geração de energia elétrica, correspondente a uma potência 
instalada de 140MW, com energia gerada firme local de 98,43 MWh médios. A UHE 
Castanheira está prevista para entrar em operação em 2021, em atendimento aos 
estudos realizados pela EPE para o Plano Decenal de Expansão de Energia, PDE 
2023. 

As informações contidas neste documento foram levantadas e analisadas entre 
2013 e 2015, período em que foi elaborada uma análise dos processos naturais e 
sociais vigentes na área de abrangência regional e nas áreas de influência, bem 
como das alterações desses processos vinculadas à implantação e operação da 
UHE Castanheira.  

Dentro deste contexto, para subsidiar a avaliação da viabilidade ambiental do 
empreendimento, foi elaborado o presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA). O 
objetivo deste documento é apresentar o empreendimento, seus impactos e riscos, 
assim como descrever o ambiente no qual está inserido, além de avaliar a forma e a 
intensidade das interações com o meio ambiente, de forma a propor medidas que 
viabilizem a compatibilidade da atividade com o mesmo. 

Os estudos foram norteados pelas diretrizes apresentadas no Termo de Referência 
emitido pela SEMA/MT por meio do Ofício nº 121/CAIA/SUIMIS/SEMA-MT/12, em 
01/08/2012. 
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2 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo é apresentada a identificação do empreendedor responsável pelos 
estudos que deverão habilitar a UHE Castanheira ao leilão A-5 da ANEEL e da 
empresa responsável pela elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

 

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

O empreendimento em questão é de interesse da Empresa de Pesquisa Energética 
- EPE, cujos dados encontram-se discriminados a seguir: 

DENOMINAÇÃO DO EMPREENDIMENTO Usina Hidrelétrica Castanheira – UHE Castanheira 

RAZÃO SOCIAL DO EMPREENDEDOR Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

CNPJ 06.977.747/0002-61 

ENDEREÇO Av. Rio Branco, 1 – 11° andar – Centro/RJ 

CEP 20090-003 

TEL. 55 21 3512-3100 

FAX 55 21 3512-3198 

E-MAIL edna.xavier@epe.gov.br 

REPRESENTANTE LEGAL Maurício Tiomo Tolmasquim 

NOME DO CONTATO Edna Elias Xavier 

TEL. 55 21 3512-3120 

E-MAIL edna.xavier@epe.gov.br 

 

2.2 - IDENTIFICAÇÃO CONSÓRCIO CONSULTOR RESPONSÁVEL PELA 
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

Este documento foi elaborado para a Empresa de Pesquisa Energética - EPE pela 
Habtec Mott MacDonald, em consórcio com a Novaterra Geoprocessamento, cujos 
dados encontram-se apresentados a seguir. 
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NOME DA EMPRESA CONSULTORA: Habtec Mott MacDonald 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONSULTORA Habtec Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda. 

CNPJ 35.808.948/0001-52 

ENDEREÇO Avenida Treze de Maio nº 13, Grupo 1508, Centro, Rio 
de Janeiro 

CEP 20031-901 

TEL/FAX. (21) 2533-0188 / (21) 2532-4340 

WEBSITE www.habtec.com.br 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA 198582 

REPRESENTANTE LEGAL Ricardo Tavares 

TEL. 55 21 2533-0188  

E-MAIL ricardo.tavares@mottmac.com 

RESPONSÁVEL TÉCNICO Guaraci Sathler 

TEL. 55 21 2533-0188 

E-MAIL guaraci.sathler@mottmac.com 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA 199068 

NOME DA EMPRESA CONSULTORA: Novaterra Geoprocessamento 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONSULTORA NovaTerra Geoprocessamento e Consultoria em Meio 
Ambiente Ltda 

CNPJ 07.134.279/0001-45 

ENDEREÇO Rua da Assembléia, 10 –sala 2710 – Centro/RJ 

CEP 20011-901 

TEL/FAX. 55 21 3167-3006 

WEBSITE Novaterrageo.com.br 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA 5167842 

REPRESENTANTE LEGAL Carlos Eduardo Jamel  
Lucio Figueiredo Matias  

TEL. 55 21 3167-3006 

E-MAIL cjamel@novaterrageo.com.br 
lucio.matias@novaterrageo.com.br 

RESPONSÁVEL TÉCNICO Carlos Eduardo Jamel 

TEL. 55 21 3167-3006 

E-MAIL cjamel@novaterrageo.com.br 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA 203645 

 

tel:55%2021%208181-2117
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3 - ASPECTOS LEGAIS 

3.1 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

As atividades destinadas à implantação e operação de empreendimentos que visam 
ao aproveitamento de recursos hídricos para fins energéticos caracterizam-se pelos 
seus diversos níveis de complexidade, devendo assim estar sempre norteadas 
pelos preceitos legais contemplados na legislação ambiental aplicável, buscando, 
principalmente, a prevenção dos impactos e riscos ambientais previstos. 

Com este objetivo, neste item é apresentada uma síntese dos instrumentos legais 
concernentes às atividades relacionadas à implantação da Usina Hidrelétrica 
Castanheira (UHE Castanheira). A abordagem é apresentada por assuntos 
específicos, considerando-se os diferentes níveis de competência  
(Federal, Estadual e Municipal). 

Um destaque especial é dado aos aspectos legais do procedimento de 
licenciamento ambiental, bem como às normas legais relacionadas aos 
empreendimentos destinados à exploração de recursos hídricos. 

 

3.2 - O SETOR ELÉTRICO E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

De acordo com a Constituição Federal, em seu art. 20, inciso VIII, os potenciais de 
energia hidráulica, mesmo aqueles situados em rios de domínio estadual, são bens 
da União. Compete ainda à União, conforme art. 21, inciso XII, alínea b, a 
exploração direta, ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços 
e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d’água. 
Tal competência é exercida em articulação com os estados onde se situam os 
potenciais hidroenergéticos.  

A Lei nº 8.490 de 19 de novembro de 1992, que reestruturou a organização da 
administração pública federal, dispõe em seu art. 16, inciso XII, que os recursos 
energéticos, o regime hidrológico, as fontes de energia hidráulica e a energia 
elétrica constituem áreas de competência do Ministério das Minas e Energia, ao 
qual se vincula o Setor Elétrico. 

O regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica é regulado pela 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que também instituiu a Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia, que tem por finalidade regular e fiscalizar a 
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em 
conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. 

A Lei n.º 8.987/95 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação 
de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, e, no art. 29, 
dispõe sobre a incumbência da ANEEL na qualidade do poder concedente da 
União, dentre outras, a saber: regulamentar o serviço concedido e fiscalizar 
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permanentemente a sua prestação; aplicar as penalidades regulamentares e 
contratuais; intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em 
lei; extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no 
contrato.  

 

3.3 - A TUTELA CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Atualmente, os problemas relacionados ao meio ambiente são os mais discutidos 
em todo o mundo, e há um grande interesse em se promover o equilíbrio entre o 
desenvolvimento socioeconômico, necessário para atender às necessidades das 
sociedades, e a conservação do meio ambiente. Para tanto, tem surgido legislações 
que visam atender esta demanda, promovendo o desenvolvimento sustentável, que 
possa manter sob controle as atividades econômicas e das pessoas em relação à 
conservação ambiental. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, conforme dispõe o artigo 225, inovou ao 
reconhecer o meio ambiente como Direito Fundamental, entendido por muitos 
doutrinadores como sendo uma extensão do direito à vida. O direito à sadia 
qualidade de vida é um dos requisitos indispensáveis à existência digna do ser 
humano. 

Coerente com o seu caráter participativo, a Carta Magna atribuiu a responsabilidade 
da preservação ambiental não apenas ao Poder Público, mas também à 
coletividade. Para garantir a efetividade desse direito, relacionou, no §1º do  
art. 225 da CF/88, as incumbências do Poder Público. 

O mesmo artigo 225, em seu §3º, determina a obrigação das pessoas físicas ou 
jurídicas a repararem os danos ambientais causados, sem prejuízo de sanções 
penais e administrativas. 

No tocante à competência para legislar sobre o meio ambiente, o artigo 23, inciso 
VI, delega a competência comum a todos os entes federativos – União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas.  

Porém, como disciplinado pelo artigo 24, inciso VI, somente a União, os Estados e o 
DF podem legislar, de forma concorrente, sobre “defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, responsabilidade por 
dano ao meio ambiente e proteção e defesa da saúde”. O inciso VIII dispõe quanto 
à “responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”.  

Os Municípios, portanto, não podem legislar sobre o tema objeto de análise, a não 
ser de forma supletiva e atendendo ao seu peculiar interesse, conforme arts. 23, VI, 
e 30 da CF/88. 

Em dezembro de 2011, foi publicada a Lei Complementar nº 140, de 08 de 
dezembro de 2011, que cuidou de fixar as normas a que alude o parágrafo único do 
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art. 23 da CF/88. A regra atual, portanto, atribui aos órgãos ambientais dos Estados 
a competência para licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de 
recursos ambientais. Excetuarão a competência licenciatória estadual as atividades 
que causem impactos meramente locais, em que a competência será dos órgãos 
municipais, e aquelas que possuam determinadas características especiais, seja em 
razão da sua localização, seja pelo caráter da atividade licenciada. Os casos, 
portanto, que atrairão competência da União ou dos Municípios, estão 
expressamente previstos nos arts. 7º (inciso XIV) e 9º (inciso XIV) da LC  
nº 140/2011: 

No âmbito da legislação concorrente, de acordo com o § 1º do artigo 24, a 
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, sendo que esta 
competência não exclui a competência suplementar dos Estados, o que implica em 
dizer que aos Estados e ao Distrito Federal caberá, de forma suplementar, formular 
normas que desdobrem o conteúdo de princípios estabelecidos nas normas gerais 
ou que supram a ausência ou omissão destas. 

Conclui-se, portanto, que se podem ter instrumentos de gestão ambiental 
estabelecidos, regulamentados e aplicados em nível federal, estadual e municipal. A 
concorrência implica muitas vezes na existência de conflitos na regulamentação 
desses instrumentos, cabendo aos tribunais decidirem sobre matéria de atribuição 
de competências. 

Em se tratando de recursos hídricos, a CF/88 disciplina, em seu artigo 22, IV, que 
compete privativamente à União legislar sobre águas. Disciplina também, em seu 
art. 20, inciso III, que "são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de 
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de 
limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 
provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais". O art. 26, I, 
estabelece como "bens dos estados, as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União.” 

Para fins administrativos, a União poderá articular ações em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais, através da priorização do aproveitamento econômico e 
social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de 
baixa renda, sujeitas à secas periódicas. 

O inciso XII, do artigo 21 da CF/88, delega competência para a União explorar 
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, dentre outros, os 
serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos 
de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos, bem como os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre 
portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado 
ou território, os portos marítimos, fluviais e lacustres. 
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O inciso XIX do artigo 21 é outro marco importante da CF/88, pois delega à União a 
competência para "instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos 
e definir critérios de outorga de direitos de seu uso".  

Este ordenamento institucional é um dos instrumentos básicos para a gestão dos 
recursos hídricos, haja vista os domínios e usos da água, bem como as diversas 
organizações governamentais e não governamentais ocupadas com a questão 
hídrica. 

Na esfera estadual, cumpre destacar que a Constituição do Estado de Mato 
Grosso, em sintonia com a Carta Magna Brasileira, dedicou ao meio ambiente o 
Capítulo III, Seção I, tendo inclusive incorporado ao seu texto o artigo 263, dispondo 
sobre o Princípio do Direito Humano Fundamental, o que posteriormente resultou na 
aprovação e publicação, através da Lei Estadual Complementar nº 38, de 21 de 
novembro de 1995, do Código Estadual do Meio Ambiente, contemplado nos 
itens que seguem.  

Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, altera o Código Estadual 
do Meio Ambiente, Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, onde, no 
art. 6º dispõe que compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, 
dentre outras atividades: I - formular, propor e executar a política estadual do meio 
ambiente; II - exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no âmbito do 
Estado de Mato Grosso, através de: a) licenciamento ambiental das atividades 
utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
degradadoras do meio ambiente; b) fiscalização e aplicação das penalidades por 
infração à legislação de proteção ambiental; c) controle e monitoramento das 
atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos. 
Em seu art. 17  dispõe que o  licenciamento ambiental tem como objetivo disciplinar 
a implantação e funcionamento das atividades que utilizem recursos ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio 
ambiente. E em seu art. 18,  as pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e 
entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e 
funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.  

Resolução CONSEMA nº 85 DE 24/09/2014, define as atividades, obras e 
empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local, fixa 
normas gerais de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA e Prefeituras Municipais nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens notáveis, à 
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas em 
conformidade com o previsto na Lei Complementar nº 140/2011. 

Diante do exposto, pode-se concluir que no Estado do Mato Grosso a SEMA/MT é 
responsável pelo licenciamento deste empreendimento.  
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3.4 - A POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

A Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional do 
Meio Ambiente, que, atualmente, encontra-se regulada pelo Decreto nº 99.274/90. 
Este decreto, no seu artigo 1º, inciso I, dispõe sobre a competência do Poder 
Público, em seus diferentes níveis de governo, para manter fiscalização permanente 
dos recursos ambientais, visando à compatibilização do desenvolvimento 
econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 

A política nacional do meio ambiente “tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia a vida, visando assegurar, no País, 
condições de desenvolvimento socioeconômico, os interesses de segurança 
nacional e a proteção da dignidade da vida humana”. 

Na Lei nº 6.938/81, estão listados, no artigo 9º, os instrumentos para execução da 
Política Nacional do Meio Ambiente, a saber: 

I. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II. O zoneamento ambiental; 

III. A avaliação de impactos ambientais; 
IV. O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; 
V. Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 
de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; (Redação dada pela 
Lei nº 7.804, de 1989.) 

VII. O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII. O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental; 
IX. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental; 

X. A instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989). 

XI. A garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 
obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando inexistentes;  (Incluído 
pela Lei nº 7.804, de 1989). 

XII. O Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 
utilizadoras dos recursos ambientais; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
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XIII. Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, 
seguro ambiental e outros; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006). 

 

3.5 - O SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - SISNAMA 

A Lei 6.938/81 instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
regulamentado pelo Decreto nº 99.274/90, sendo constituído pelos órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas 
Fundações instituídas pelo Poder Público, responsável pela proteção e melhoria da 
qualidade ambiental, estando sua estrutura disposta no art. 3º do Decreto 
regulamentador. 

A atuação do SISNAMA se dará mediante articulação coordenada dos Órgãos e 
entidades que o constituem, observado o acesso da opinião pública às informações 
relativas às agressões ao meio ambiente e às ações de proteção ambiental, na 
forma estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a regionalização das 
medidas emanadas do SISNAMA, elaborando normas e padrões supletivos e 
complementares. 

O CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, constituído por 
representantes de órgãos do Governo Federal e dos Estados, por entidades de 
classes empresariais e de trabalhadores e por representantes de ONG´s 
ambientalistas, sendo sua presidência exercida pelo Ministro do Meio Ambiente.  

O Decreto nº 3.942, de 27 de setembro de 2001, deu nova redação ao Decreto 
Regulamentador nº 99.274/90, estabelecendo no art. 7º a competência do 
CONAMA, para dentre outras atividades, as abaixo relacionadas, sendo 
parcialmente alterado pelo Decreto nº 6.792, de 10 de março de 2009.  

 estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser 
concedido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, supervisionado 
pelo referido Instituto; 

 determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas 
e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, 
requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a 
entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos 
estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou 
atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas 
consideradas patrimônio nacional; 

 estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 
ambientais, principalmente os hídricos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11284.htm#art84
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 deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 
sadia qualidade de vida; 

 acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC, conforme disposto no inciso I do art. 6º da 
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 

A Lei nº 6.938/81, com redação dada pela Lei nº 12.856, de 2013, dispõe, no art. 6º, 
inciso IV, que cabe ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, a função de “executar e fazer executar, 
como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio 
ambiente de acordo com as respectivas competências;  

A Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989 (alterada pela Lei nº 11.516, de 28 de 
agosto de 2007), que instituiu o IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, autarquia federal dotada de personalidade jurídica 
de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente, dispõe, em seu art. 2º, que o mesmo possui as seguintes 
finalidades:  

I. exercer o poder de polícia ambiental;  

II. executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às 
atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da 
qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à 
fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes 
emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e  

III. executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade 
com a legislação ambiental vigente.  

 

3.6 - A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

A política de meio ambiente do Estado de Mato Grosso foi instituída pela Lei 
Estadual Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, que sancionou o 
Código Estadual do Meio Ambiente.  

Como princípio básico, além dos já instituídos pela Política Nacional do Meio 
Ambiente através da Lei nº 6.938/81 e pelas Constituições Federal e Estadual, esta 
lei contemplou, em seu art. 1º, inciso III, dentre outros, o desenvolvimento e 
implementação de mecanismos que garantem a integração dos diversos 
organismos da ação setorial do Estado na consecução dos objetivos da política 
ambiental. 
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Com este objetivo, foi instituído o Sistema Estadual do Meio Ambiente – SIMA, 
composto pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, órgãos ou 
entidades integrantes da Administração Pública Estadual e órgãos ou entidades 
municipais. 

À Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA - caberá a função, entre outras, 
de exercer o poder de polícia administrativa ambiental no Estado de Mato Grosso, 
através de licenciamento ambiental das atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras, utilizadoras dos recursos ambientais ou degradadoras do meio 
ambiente; fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de 
proteção ambiental e auditorias, controle e fiscalização das atividades de 
exploração dos recursos minerais, hídricos e florestais e faunísticos. 

 

3.6.1 - Legislação Ambiental dos Municípios Diretamente Afetados 

a) Juara 

A Lei Orgânica do Município de Juara contempla o meio ambiente em seu Capítulo 
I, seção V, Subseção IV, art. 84, estabelecendo que todos têm direito ao meio 
ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do 
povo e essencial à adequada qualidade de vida, impondo ao Poder Público 
Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo em benefício das 
futuras e atuais gerações.  

Para garantir a efetividade deste direito, promoverá, dentre outras, a política 
municipal, que cuidará da elaboração da política de conservação e manejo 
integrado de solos e da política de preservação ambiental, bem como das 
penalidades aos infratores. E, juntamente com o Estado, instituirá programa de 
saneamento básico, urbano e rural, visando fundamentalmente a promover a defesa 
preventiva da saúde pública. 

 

b) Novo Horizonte do Norte 

A Lei Orgânica do Município de Novo Horizonte do Norte, contempla o meio 
ambiente em seu Capítulo V, Seção IV, Subseção IV,  art. 84, estabelecendo que   
todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao portador público e a 
comunidade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. 

Ao município, incumbe, para assegurar a efetividade desse direito, exigir na forma 
da lei, dentre outras, para instalação de obras, atividade ou parcelamento do solo 
potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, estudos de 
impacto ambiental. Sujeitar os infratores que praticarem condutas lesivas ao meio 
ambiente, sejam pessoas físicas ou jurídicas, às sanções administrativas e penais, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
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3.7 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Os empreendimentos que utilizam recursos ambientais e que constituem atividades 
capazes de causar degradação ao meio ambiente estão sujeitos ao processo de 
licenciamento ambiental conforme art. 9º da Lei nº 6.938/81, regido por normas e 
critérios gerais estabelecidas pelo CONAMA, de acordo com o Decreto Federal nº 
99.274/90. 

A Resolução CONAMA nº 001/86 foi pioneira ao enumerar, no artigo 2º, as 
atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, enquadrando, 
no inciso VII, as obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, onde se 
enquadra a barragem para fins hidrelétricos acima de 10 MW. 

Posteriormente, em 19 de dezembro de 1997, o CONAMA baixou a Resolução  
nº 237, aditando nova relação (§ 1º, art. 2º) de empreendimentos e atividades que 
dependerão de elaboração de estudos de impacto ambiental (EIA) e respectivo 
relatório de impacto ambiental (RIMA), a serem submetidos à aprovação do órgão 
licenciador competente, atendendo ao conteúdo mínimo e forma adequada de 
apresentação disciplinados nos artigos 5º, 6º, 9º e 11 da Resolução CONAMA  
nº 001/86.  

Segundo o art. 8º da Resolução CONAMA nº 237/97, são três as licenças a serem 
emitidas pelo órgão ambiental competente, responsável pelo licenciamento: 

 Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

 Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas 
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

 Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 
das leis anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinados para a operação. 

O licenciamento ambiental depende ainda da realização de Audiência Pública, que 
é um instrumento de participação popular fundamental no processo de Avaliação de 
Impacto Ambiental (AIA), referido nas Resoluções CONAMA 01/86 e 009/87 e, cuja 
realização se dá, após a execução do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e apresentação dos mesmos ao órgão 
ambiental.Também baseia-se no cumprimento dos princípios democráticos do 
Direito Ambiental, destacando-se o da publicidade e da participação pública, 
presentes no art. 225, §1º, IV da CRFB/88, que determina ao Poder Público dar 
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publicidade ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental, bem como, no art. 3º da 
Resolução CONAMA n. 237/97, que obriga o Poder Público dar publicidade ao 
EIA/RIMA, garantida a realização de audiências públicas. 

Esse procedimento consiste em apresentar aos interessados o conteúdo do estudo 
e do relatório ambiental, esclarecendo dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões 
sobre o empreendimento e as áreas a serem atingidas. 

As audiências públicas poderão ser realizadas por determinação do IBAMA, sempre 
que julgar necessário, ou por solicitação de entidade civil, do Ministério Público ou 
de 50 ou mais cidadãos. O edital de realização da audiência é publicado no Diário 
Oficial da União e em jornal regional ou local de grande circulação, rádios e faixas, 
com indicação de data, hora e local do evento. 

O local escolhido para realização da audiência deve ser de fácil acesso aos 
interessados. Por isso, devido à localização geográfica das comunidades e grupos 
interessados, poderá; haver mais de um evento sobre o mesmo projeto. 

Competirá ao órgão ambiental do Estado de Mato Grosso prover o processo de 
licenciamento da UHE Castanheira, cujo procedimento encontra-se previsto no 
Código Estadual do Meio Ambiente, instituído pela Lei Estadual Complementar nº 
38 de 21 de novembro de 1995, parcialmente alterado pela Lei Complementar nº 70 
de 15 de setembro de 2000, bem como na Portaria Estadual nº 129, de 01 de 
novembro de 1996, que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental, e pelo Decreto nº 
807, de 11 de outubro de 2007, que dispõe sobre o prazo de validade das Licenças 
Ambientais e sua renovação.  

Na solicitação de licença ambiental para obras hidráulicas, para aproveitamento de 
recursos hídricos, o interessado deverá apresentar os documentos exigidos nas 
referidas portarias, e somente após a apresentação da documentação será emitido 
um Termo de Referência pela SEMA para a elaboração do EIA/RIMA. 

Ainda com relação ao processo de licenciamento ambiental, é importante chamar 
atenção para o fato de que, em virtude do empreendimento em questão ser uma 
usina hidrelétrica, segundo os critérios estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 
652, de 09 de dezembro de 2003, o procedimento adotado no licenciamento, após 
análise do órgão ambiental competente, segue o procedimento de licenciamento 
ambiental regulamentado pela Resolução CONAMA nº 237/97. 

Em síntese, o procedimento de licença ambiental no Estado de Mato Grosso é 
semelhante ao descrito nas normas federais. 

 

3.8 - ÁREAS PROTEGIDAS 

3.8.1 - Unidades de Conservação 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o artigo 225, §1º, incisos  
I, II, III e VII da Constituição Federal, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
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Conservação da Natureza - SNUC, que é constituído pelo conjunto das unidades de 
conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta Lei. 

Conforme o disposto no artigo 36 da referida lei, nos casos de licenciamento 
ambiental de empreendimento de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo 
ambiental, o empreendedor será obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 
uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, quais sejam: Estações 
Ecológicas, Reservas Biológicas, Parques Nacionais, Monumentos Naturais e 
Refúgios de Vida Silvestre. 

De acordo com o §1º de referido artigo, o montante de recursos a ser destinado 
pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos 
totais previstos para a implantação do empreendimento, cabendo ao órgão 
ambiental licenciador fixar o percentual, de acordo com o grau de impacto ambiental 
causado pelo empreendimento.  

O art. 2º desta lei define como Unidade de Conservação todo espaço territorial e 
seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção. O art. 4º dispõe seus objetivos, dentre os 
quais constam o de contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 
recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, contribuir para a 
preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais e proteger e 
recuperar recursos hídricos e edáficos. 

Compete ao órgão ambiental licenciador definir a unidade de conservação a ser 
beneficiada, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o 
empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 
conservação. 

Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona 
de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo somente 
poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 
administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 
artigo. 

A Resolução CONAMA nº 13, de 06 de dezembro de 1990 dispõe sobre a área de 
entorno das unidades de conservação, visando à proteção dos ecossistemas 
existentes. Estabelece também, em seu artigo 2º, que qualquer atividade passível 
de afetar a biota, que se localize em um raio de 10 km no entorno de uma Unidade 
de Conservação, deverá, obrigatoriamente, ser licenciada pelo órgão ambiental 
competente, estando ainda condicionada a emissão da referida licença à 
autorização do responsável pela administração da unidade de conservação. 
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O Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 regulamenta artigos da  
Lei nº 9.985/2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - 
SNUC e, no art. 2º, estabelece o ato de criação de uma Unidade de Conservação. 

Resolução CONAMA nº 428 de 17 de dezembro de 2010, regulamenta autorização 
para o licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem unidades de 
conservação. 

O Decreto Estadual nº 1.795, de 04 de novembro de 1997, em seu art. 1º, 
regulamenta o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC - do Estado 
de Mato Grosso, estabelecendo seus objetivos, normas para criação, implantação e 
gestão dos espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos. 

Entende-se por Unidade de Conservação (UC ou área protegida), conforme art. 2º 
da referida lei, toda zona ou região dedicada à proteção e conservação da 
diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados. 

 

3.8.2 - Reserva Legal 

Atualmente a Reserva Legal é regulamentada pelo novo Código Florestal, Lei 
Federal nº 12.651/2012, em seu art. 12, caput, com redação dada pela Lei nº 
12.727/ 2012. 

Em virtude da região onde será instalada a UHE Castanheira já se encontrar no 
domínio da Bacia Hidrográfica Amazônica, nos limites da Amazônia Legal (art. 3º, 
inc. I da Lei nº 12.651/2012), o limite da área a ser mantida, a título de reserva legal, 
deverá ser no mínimo de oitenta por cento da propriedade localizada nesta região 
(art. 12, I, a, do novo código florestal). 

A Reserva Florestal Legal também é tratada no artigo 62 do Código Estadual do 
Meio Ambiente (Lei Estadual Complementar nº 38/1995), admitindo um percentual 
mínimo de 50% por propriedade localizada em florestas ou matas de transição. 
Deve-se observar que, se estas áreas estiverem dentro dos limites da Amazônia 
Legal, este limite não poderá prevalecer sobre o percentual de 80% regulamentado 
pela lei federal acima citada. 

 

3.8.3 - Áreas de Preservação Permanente - APPs 

O Novo Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012, já consolidado pelas 
alterações promovidas pela Lei nº 12.727/2012, conceitua em seu art. 3º, inciso II, 
as áreas de Preservação Permanente como sendo “área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 
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No art. 4º delimita as áreas de Preservação Permanente, dispondo que podem ser 
em zonas rurais ou urbanas, e determina que são APPs as áreas no entorno dos 
reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de 
cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento 
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Dispõe o novo código no art. 8º que a intervenção ou a supressão de vegetação 
nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de 
utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstos nesta 
Lei. 

RESOLUÇÃO Nº 303, DE 20 DE MARÇO DE 2002 - Dispõe sobre parâmetros, 
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

A Resolução do CONAMA nº 369/06 dispõe sobre os casos excepcionais, de 
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 
intervenção ou supressão de vegetação em APP. 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 429, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 - Dispõe sobre a 
metodologia de recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APPs. 

No estado do Mato Grosso, a forma mais comum de APP encontram-se no meio 
rural, e são as áreas localizadas em encostas acentuadas, espaços caracterizados 
como Matas Ciliares ou ainda áreas marginais aos rios, nascentes, córregos, etc. 
Nesse sentido, o artigo 58 da Lei Complementar nº. 38, de 21 de novembro de 
1995, define como Área de Preservação Permanente, dentro do Estado do Mato 
Grosso, “as florestas e demais formas de vegetação” localizadas próximas a fontes 
hídricas. 

Segundo o art. 58, §3º, da Lei Complementar Estadual nº. 38/95, nas Áreas de 
Preservação Permanente dos reservatórios artificiais de barragens hidrelétricas, 
serão respeitadas as ocupações consolidadas, atendidas as recomendações 
técnicas para adoção de medidas mitigadoras. No entanto, é proibida a expansão 
dessas áreas já ocupadas. 

As Áreas de Preservação Permanente são áreas ou locais onde a ação antrópica 
não deve ocorrer, ou seja, não podem ser objeto de exploração econômica direta. 
Nesse sentido, o art. 59 da Lei Estadual Complementar nº. 38/95 também determina 
que “são proibidos, nas Áreas de Preservação Permanente, o depósito de qualquer 
tipo de resíduos e o exercício de atividades que impliquem na remoção da cobertura 
vegetal”. 

Qualquer intervenção em APP dependerá de previa autorização do órgão 
ambiental, sob pena de autuação por crime ambiental. 
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3.8.4 - Áreas de preservação no entorno do reservatório hidrelétrico 

No Novo Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012, em seu art. 4º, III, dispõe 
que são APPs as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Além disso, o seu Art. 5º  informa que na implantação de reservatório d’água 
artificial destinado a geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a 
aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo 
empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, 
conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima 
de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima 
de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. No § 1º, 
dispõe que na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput, o 
empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental 
de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em conformidade com termo de 
referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
- Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da Área de 
Preservação Permanente. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). No § 2º, o 
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, para 
os empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser apresentado 
ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado 
até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência 
impedimento para a expedição da licença de instalação. 

No caso da UHE Castanheira, o projeto adotou a faixa de APP de 100 (cem) 
metros, ou seja, a máxima em área rural. 

 

3.8.5 - Compensação Ambiental 

A compensação ambiental é um instrumento de política pública que, intervindo junto 
aos agentes econômicos, proporciona a incorporação dos custos sociais e 
ambientais da degradação gerada por determinados empreendimentos, em seus 
custos globais. 

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza - SNUC, através de seu artigo 36, impõe ao 
empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a implantação e manutenção de unidade 
de conservação do grupo de proteção integral, quando, durante o processo de 
licenciamento e com fundamento em EIA/RIMA, um empreendimento for 
considerado como de significativo  impacto ambiental. 

A compensação ambiental é, portanto, um importante mecanismo fortalecedor do 
SNUC. No âmbito do Instituto Chico Mendes, órgão responsável pela gestão das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art5
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Unidades de Conservação federais, a competência quanto aos recursos de 
compensação ambiental está relacionada à sua execução, sejam eles advindos de 
processos de licenciamento federais, estaduais ou  municipais. 

Após fixado o valor da compensação ambiental para um determinado 
empreendimento e definida a sua destinação pelo órgão licenciador, o 
empreendedor é notificado a firmar termo de compromisso com o Instituto Chico 
Mendes, visando ao cumprimento da condicionante. Esse procedimento foi 
regularizado através da IN 20/2011 do Instituto Chico Mendes. 

Devem ser obedecidas as ações prioritárias para aplicação dos recursos de 
compensação ambiental, descritas no Decreto 4340/02, quais sejam:  

I - regularização fundiária e demarcação das terras; 

II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 
amortecimento; 

IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação;  

V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento. 

A Coordenação de Compensação Ambiental do Instituto Chico Mendes é o setor 
responsável pela operacionalização da compensação ambiental destinada às 
unidades de conservação federais. 

Normas pertinentes: 

 Decreto Presidencial Nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 - dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. 

 Resolução CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006 - Estabelece diretrizes 
aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e 
controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental, 
conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema  
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC. 

 Decreto 6.848/2009 - Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto no 4.340, de 
22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental. 

 Portaria 416/2010 - Cria, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, a 
Câmara Federal de Compensação Ambiental-CFCA. 
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 Portaria conjunta nº - 225, de 30 de junho de 2011 - Criar, no âmbito do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA, o Comitê de Compensação Ambiental Federal-CCAF. 

 Portaria nº 16-IBAMA, de 23 de novembro de 2011 - Regimento Interno do 
CCAF. 

 IN 08/2011 - Regulamenta, no âmbito do IBAMA, o procedimento da 
Compensação Ambiental 

 IN 11/2013 - Altera a IN 08/2011 que regulamenta, no âmbito do IBAMA, o 
procedimento da Compensação Ambiental. 

 

No Estado do Mato Grosso, o Decreto nº 12.909 de 29/12/2009 - Regulamenta a 
Lei Estadual nº 3.709, de 16 de julho de 2009, que fixa a obrigatoriedade de 
compensação ambiental para empreendimentos e atividades geradoras de impacto 
ambiental negativo não mitigável, e dá outras providências. 

 

3.8.6 - Desapropriação Ambiental 

Desapropriação é o procedimento através do qual o Poder Público 
compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade e a adquire, mediante 
indenização, fundado em um interesse público. 

A desapropriação, para ser aplicada, exige os pressupostos e a necessidade de 
utilidade pública, interesse social, medidas urgentes, situações de risco, 
desigualdades sociais. 

No artigo 5º e alíneas do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, estão 
estabelecidas todos os casos considerados de utilidade pública para fins de 
desapropriação. 

A Lei Federal nº 4.132 de 10 de setembro de 1.962, define os casos de 
desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação.   

A Lei Federal nº 10.257 (Estatuto da Cidade), de 10 de julho de 2.001, no artigo 4º, 
inciso V, alínea “a”, também prevê como instituto jurídico e político, a 
desapropriação urbana para cumprimento da função social. 

A desapropriação também está amparada pela Constituição Federal de 88, em seu 
artigo 5º, inciso XXIV - “a lei estabelecerá para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ressalvada os casos previstos nesta Constituição”. 

O fundamento político da desapropriação é a supremacia do interesse coletivo 
sobre o individual, quando incompatíveis. O fundamento jurídico teórico é 
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constituído dentro do ordenamento normativo dos princípios políticos admitidos no 
sistema. Todos os dispositivos legais sobre desapropriação fazem menção a 
necessidade, a utilidade pública e ao interesse social. 

 

3.9 - CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS 

O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior diversidade 
de espécies de fauna e flora no mundo, espalhadas nos seis biomas terrestres e 
nos três grandes ecossistemas marinhos. Possui uma abundante variedade de vida 
e abriga mais de 20% do total de espécies do planeta, encontradas em terra e na 
água. 

A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/81, tem, entre 
seus objetivos, “a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à 
sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida” (art. 4, inciso VI), e considera a 
atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (redação 
dada ao inciso pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989) como “recurso ambiental” 
(art. 3, inciso V). 

Em 2006 foi aprovado o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, 
como forma de dar força à política de criação de unidades de conservação, 
considerando compromissos assumidos pelo Brasil durante a Sétima Conferência 
das Partes - COP 7 da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), realizada na 
República da Malásia, em fevereiro de 2004. Até 2010, o Brasil tinha como meta 
conservar 10% de suas áreas nativas, e a meta para 2020 é manter no mínimo 17% 
das áreas de cada bioma. O PNAP incluiu as terras indígenas e territórios 
quilombolas no âmbito das áreas protegidas brasileiras.  

O Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006. Institui o Plano Estratégico Nacional de 
Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá 
outras providências. 

 

3.9.1 - Fauna 

O Brasil é signatário de importantes acordos e convenções internacionais, tanto no 
que diz respeito a conservação de espécies quanto de habitats ameaçados. Além 
da implementação desses instrumentos por parte dos países, legislações e normas 
nacionais também foram criadas, visando conservação da biodiversidade brasileira 
e proteção dos ecossistemas naturais. 

No âmbito internacional, três Convenções fornecem o arcabouço legal para o 
tratamento diferenciado das espécies consideradas ameaçadas de extinção: a 
Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais 
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dos Países da América; a Convenção de Washington sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 
(CITES), e a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB. 

No âmbito nacional, o Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), 
incorpora a proteção às espécies nativas estipulada nos acordos internacionais. 
Este considera, em seu artigo 3º (alínea f), como área de preservação permanente 
as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a asilar exemplares 
da fauna ou flora ameaçados de extinção, dentre outras, quando assim declaradas 
por ato de Poder Público. 

A Lei de Proteção da Fauna (nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967), como o próprio 
nome indica, dispõe sobre a proteção dos animais. Em seu artigo 1º, estabelece 
que "os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento 
e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem 
como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, 
sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição caça ou apanha". 

A atual Constituição Brasileira, promulgada em 1988, também inclui um importante 
instrumento legal para a proteção das espécies que compõem a nossa 
biodiversidade. Em seu Capítulo VI, Art. 225, parágrafo 1º, inciso VII, determina 
como responsabilidade do Poder Público "proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade". 

O Art. 225, parágrafo 1º, inciso VII da CF/88, começou a ser melhor implementado 
por meio da Lei dos Crimes Ambientais, nº 9.605 (também conhecida como Lei da 
Vida), de fevereiro de 1998, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 3.179, 
de setembro de 1999. Esta Lei dispõe sobre as especificações das sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
Cabe ressaltar que as sanções aplicáveis às infrações cometidas contra as 
espécies são ampliadas no caso destas serem ameaçadas de extinção. 

O Decreto nº 3.607, de setembro de 2000, que dispõe sobre a implementação da 
CITES, determina que a autoridade administrativa, conforme explicita a letra "a" do 
artigo 9º da Convenção, é o IBAMA. Em capítulos subseqüentes, aborda os 
procedimentos necessários ao comércio internacional de espécies, a forma e a 
validade das licenças e dos certificados CITES, as isenções e o comércio com os 
países que não são membros da Convenção. 

A preocupação e a necessidade de ações voltadas à recuperação de espécies 
ameaçadas consta, também, dos princípios e diretrizes para a implementação da 
Política Nacional de Biodiversidade, instituídos por meio do Decreto nº 4.339, de 22 
de agosto de 2002. Esta necessidade está expressa nos componentes 
"Conservação da Biodiversidade e Monitoramento, Avaliação, Prevenção e 
Mitigação de Impactos sobre a Biodiversidade". 

A atribuição do Ministério do Meio Ambiente em relação à conservação da 
biodiversidade brasileira foi expressa por meio da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
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2003, que dispõe sobre a organização da presidência da República e Ministérios, 
bem como sobre os assuntos que constituem áreas de competência de cada 
Ministério. Em seu Art. 27, inciso XV (alínea b), a Lei estabelece que, entre outras, é 
atribuição do Ministério do Meio Ambiente, "a política de preservação, conservação 
e utilização sustentável dos ecossistemas e biodiversidade e florestas". 

Para o cumprimento desses compromissos, tanto no âmbito externo quanto interno, 
o Brasil dispõe de uma série de mecanismos voltados à conservação e proteção da 
biodiversidade, com destaque para a elaboração de listas das espécies ameaçadas, 
monitoramento, planos de gestão e programas para recuperação de espécies 
ameaçadas. 

As listas de espécies ameaçadas de extinção são os principais instrumentos que 
temos para lutar pela conservação da Biodiversidade. Além de apontar as espécies 
que, de alguma forma, estão com sua existência ameaçada, é um arcabouço legal 
importantíssimo para que possamos fazer valer a legislação ambiental brasileira. 

O Princípio da Precaução, constante da Declaração do Rio, aprovada durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92), 
estabelece que devemos agir já e de forma preventiva, ao invés de continuarmos 
acomodados aguardando a confirmação das previsões, para então tomarmos 
medidas corretivas, em geral caras e ineficazes. 

Em 2014 foram divulgadas a Lista de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de 
Extinção, produzida pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e a Lista de Espécies 
da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, elaborada pelo ICMBio, abaixo 
relacionadas. 

Portaria MMA nº 444/2014 de 17/12/2014 - Reconhece como espécies da fauna 
brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de 
Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção", trata de mamíferos, aves, répteis, 
anfíbios e invertebrados terrestres e indica o grau de risco de extinção de cada 
espécie. 

Portaria MMA nº 445/2014 de 17/12/2014 - Reconhece como espécies de peixes e 
invertebrados aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas 
constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção 
- Peixes e Invertebrados Aquáticos". Alterada pela Portaria MMA nº 98/2015. 

Lei Complementar nº 140/11; Portaria nº 12/2011, tem como finalidade autorizar a 
coleta de material biológico, a captura ou marcação de animais silvestres in situ e o 
transporte de material biológico para a realização de estudos ambientais dos 
processos de licenciamento ambiental federal. Tem como requisitos, a Inscrição e 
regularidade no Cadastro Técnico Federal (CTF); processo de licenciamento 
ambiental federal ativo; aceite do plano de manejo de fauna com o cadastro dos 
responsáveis técnicos; ofício solicitando a autorização. 
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Instrução Normativa nº 03/2014 (retificada) regulamenta a coleta de material 
biológico para fins científicos e didáticos no âmbito do ensino superior e instituiu o 
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (Sisbio). 

 

3.9.2 - Flora e vegetação 

A vegetação no País e as plantas que a compõem, sejam elas árvores, arbustos, 
trepadeiras, gramíneas, herbáceas, orquídeas, cactos, cipós etc., têm merecido 
constante tutela legal, com dispositivos que criam normas para sua proteção e 
formas de utilização. 

O novo Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012 em seu art.1º-A, estabelece 
normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas de Preservação Permanente e 
as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 
florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 
incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance 
de seus objetivos (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

O Código Florestal não se resume a estabelecer regras para a conservação das 
plantas e dos recursos vegetais apenas de florestas. Todos os tipos de vegetação 
nativa do Brasil, incluindo o cerrado, são tratados no texto legal sob a denominação 
genérica de “demais formas de vegetação”.  

Ressalta-se que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA - editou inúmeras portarias com objetivo de regulamentar a 
exploração e conservação da vegetação e flora brasileira. Nesse sentido, destacam-
se a mais recente: 

Portaria MMA nº 443/2014 de 17/12/2014 - Reconhece como espécies da flora 
brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de 
Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção". 

Instrução Normativa ICMBio nº 03/2014. Regulamenta a coleta de material 
biológico para fins científicos e didáticos (no âmbito do ensino superior) e a 
execução de pesquisa em unidades de conservação e cavernas. 

A legislação brasileira não prevê autorização (ou licença) para coleta e transporte 
de material botânico, fúngico e microbiológico para fins científicos ou didáticos, 
quando estas não são realizadas dentro de unidade de conservação federal ou não 
envolvem espécies ameaçadas. Todavia, o registro voluntário foi proposto para 
evitar que pesquisadores passem por constrangimentos quando abordados por 
fiscais sem clareza sobre as exigências legais. 

O pesquisador poderá, voluntariamente, registrar-se junto ao Sisbio e obter 
comprovante de "Registro Voluntário" para eventual apresentação à fiscalização. O 
registro voluntário não tem caráter autorizador, por conseguinte, não autoriza a: 
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a) coleta ou transporte de vegetais hidróbios ou de espécies que constem nas listas 
oficiais de espécies ameaçadas de extinção, para os quais existe previsão legal de 
autorização; 

b) realização de pesquisa em unidade de conservação federal ou em cavidade 
natural subterrânea; no caso de coleta de material botânico, fúngico e 
microbiológico em unidade de conservação federal ou cavidade natural subterrânea, 
a autorização é necessária. 

O comprovante de registro não dispensa da obtenção de anuências previstas em 
outros instrumentos legais, bem como de consentimento do responsável pela área, 
pública ou privada, onde será realizada a atividade de coleta. Também não 
dispensa a obtenção de autorização de acesso ao patrimônio genético ou aos 
conhecimentos tradicionais associados, caso o material biológico coletado venha a 
ser utilizado em pesquisas que caracterizem o acesso.1 

No âmbito Estadual, a Lei Complementar nº 038/95 dá uma atenção especial à 
flora, estando regulamentada na Seção II, Capítulo V, art. 48 e seguintes, com 
destaque especial ao desmatamento, que fica condicionado à obtenção de licença 
ambiental, e ao combate a incêndios florestais.  

Lei Complementar n° 233, de 21 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a Política 
Florestal do Estado de Mato Grosso, alterada recentemente pela  
Lei Complementar nº 567 de 01 de junho de 2015, dispõe sobre plano de manejo. 

Decreto Estadual nº 8.188, de 10 de outubro de 2006, regulamenta a Gestão 
Florestal do Estado de Mato Grosso, definindo os objetivos e os instrumentos de 
acordo com a lei, visando a proteção dos recursos naturais: flora, fauna, atmosfera, 
solo e água; a recuperação das áreas degradadas e de reserva legal; a 
sustentabilidade da atividade florestal. 

 

3.9.3 - Componentes do subsolo 

De acordo com a Constituição Federal, “os recursos minerais, inclusive do subsolo” 
são bens da União (art. 20, inciso IX), e a competência para legislar sobre jazidas, 
minas, outros recursos minerais e metalurgia é de competência exclusiva da União 
(art. 22, inciso XII). 

A exploração desses recursos está condicionada à adoção de práticas de 
conservação ambiental conforme destaca o parágrafo 2º do artigo 225 da 
Constituição Federal e também expressa no artigo 2º, inciso VIII da Lei nº 6.938/81. 
Esta lei, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, V, 
entende como recurso ambiental o solo, o subsolo e os elementos da biosfera. 

                                                           
1 INSTITUTO CHICO MENDES - ACESSO À INFORMAÇÃO. Disponível em: 
http://www.icmbio.gov.br/sisbio/duvidas-frequentes/20-coleta-de-material-botanico-fungico-ou-
microbiologico.html. Acesso em: 13.10.2014. 
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A principal norma que trata dos recursos minerais é o Decreto-Lei nº 227/67, 
também conhecido como Código de Mineração, que deu nova redação ao Decreto-
Lei nº 1.985/40, conhecido como Código de Minas. A execução desse código e dos 
diplomas legais complementares é atribuição do Departamento Nacional de 
Produção Nacional - DNPM, órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia.  

A Lei nº 9.314 de 14/11/96, altera dispositivos do Decreto-lei nº 227, regulando os 
direitos sobre os recursos minerais do País, os regimes de aproveitamento de tais 
recursos, como concessão, autorização, licenciamento, permissão de lavra 
garimpeira e monopolização, e a fiscalização do governo federal, da pesquisa, da 
lavra e de outros aspectos da indústria mineral 

Deve-se observar que não estão sujeitos aos preceitos do Decreto-Lei nº 227/67 os 
trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais in natura, que se 
fizerem necessários à abertura de vias de transporte, obras gerais de 
terraplanagem e de edificações, desde que não haja comercialização das terras e 
dos materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando o seu aproveitamento 
restrito à utilização na própria obra (§ 1º do art. 3º, acrescentado pela Lei  
nº 9.314/96). 

 

3.9.4 - Solo 

A conservação do solo, parte integrante do meio ambiente, é uma tarefa imposta 
pela Constituição do Brasil à União e aos Estados, Distrito Federal e municípios (art. 
23, inciso VII). Seu artigo 24 estabeleceu que “compete concorrentemente à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal legislarem” sobre “defesa do solo”. 
Evidentemente, a prática de conservação do solo se insere entre as atribuições 
dadas ao Poder Público de prover o manejo ecológico dos ecossistemas (art. 225, § 
1°, inciso I). 

A Lei nº 6.938/81 também considera o solo como um recurso ambiental. A utilização 
desse recurso deve-se pautar, entre outros aspectos, pela recuperação de áreas 
degradadas e pela proteção de áreas ameaçadas de degradação (art. 2º, incisos 
VIII e IX). A principal norma federal que trata do assunto é o Decreto nº 94.076/87, 
que instituiu o Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas, sob a supervisão 
do Ministério da Agricultura, visando promover “um adequado aproveitamento 
agropecuário dessas unidades ecológicas, mediante a adoção de práticas de 
utilização racional de recursos naturais renováveis”. 

Com referência ao ordenamento jurídico estadual, o Código Estadual de Meio 
Ambiente (Lei Estadual Complementar nº 038, de 1995), na Seção VII do Capítulo V 
(artigo 81 e seguintes). Dispõe sobre o uso e conservação do solo, obrigando ao 
cumprimento de vários dispositivos, como, por exemplo, o controle de erosão, 
adoção de medidas para evitar processos de desertificação e procedimentos para 
evitar assoreamento de cursos d‘água e bacias de acumulação. 
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3.9.5 - Recursos Hídricos 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que todas as águas são públicas, sendo 
que, em função da localização do manancial, elas são consideradas bens do 
domínio da União ou dos Estados, sendo também competência exclusiva da União 
legislar sobre águas e energia, segundo o art. 22, IV, CF/88. 

O Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, que instituiu o Código de Águas, foi o 
primeiro grande marco, em nível federal, cujo objetivo principal foi regular o uso das 
águas no Brasil. O decreto objetivou também dotar o País de uma legislação 
adequada que permitisse ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento 
industrial das águas, bem como garantir medidas que facilitassem o aproveitamento 
da energia hidráulica. 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como a Lei das Águas, que 
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (art. 32), regulamentando o inciso XIX do art. 
21 da Constituição Federal. No artigo 5º da Lei das Águas, encontram-se definidos 
os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, dentre os quais 
destaca-se o enquadramento dos cursos d’água (art. 9º), que tem por objetivos 
assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 
destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 
preventivas permanentes.  

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem como objetivos 
coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar administrativamente os conflitos 
relacionados com os recursos hídricos; implementar a Política Nacional de 
Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a 
recuperação dos recursos hídricos, bem como promover a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos. 

A Lei das Águas caracteriza-se por promover uma radical descentralização da 
gestão, da sede do poder público para a esfera local da bacia hidrográfica, 
efetivando ainda uma parceria do poder público com a sociedade civil organizada, e 
tem como um dos seus objetivos assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos (artigo 2º) através de uma integração da gestão de recursos 
hídricos com a gestão ambiental (artigo 3º), tendo a bacia hidrográfica como a 
unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A Lei nº 9.984/2000 instituiu a Agência Nacional de Águas – ANA, cuja atuação 
obedece aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, que será desenvolvida em articulação com órgãos e 
entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, cabendo, entre outras atribuições, a de supervisionar, 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 24/36 
 

controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação 
federal pertinente aos recursos hídricos. 

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento. Classifica as águas doces, salobras e salinas do território nacional 
de acordo com a qualidade requerida para seus usos preponderantes, em  
13 classes de qualidade, e, no art. 4º, classifica as águas doces. 

RESOLUÇÃO Nº 91, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008 - Dispõe sobre 
procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e 
subterrâneos. 

Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, complementa e altera a Resolução  
nº 357/2005. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. Os 
principais pontos de destaque da Resolução Complementar nº 430 incluem um 
detalhamento claro sobre a definição da aplicação da nova resolução para 
lançamento direto de efluentes. Foram incluídas as seguintes definições: I - Águas 
costeiras; II - Capacidade de suporte do corpo receptor; III - Concentração de Efeito 
Não Observado (CENO); IV - Concentração do Efluente no Corpo Receptor 
(CECR), expressa em porcentagem; V - Concentração Letal Mediana (CL50) ou 
Concentração Efetiva Mediana (CE50); VI - Efluente. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008. Esta Resolução dispõe 
sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento, prevenção e 
controle da poluição das águas subterrâneas. De acordo com a Resolução, o uso 
preponderante de águas subterrâneas são as seguintes: Consumo humano; 
Dessedentação de animais; Irrigação; e Recreação. 

A Resolução CNRH nº 65, de 07 de dezembro de 2006, estabelece diretrizes de 
articulação dos procedimentos para obtenção de outorga de direito de uso de 
recursos hídricos com os procedimentos de licenciamento ambiental. 

A Portaria CNRH nº 122, de 15 de outubro de 2007, dispõe sobre procedimentos 
referentes à emissão de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) 
e de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso de potencial de 
energia hidráulica superior a 1 MW em corpo de água de domínio do Estado, e dá 
outras providências. 

A Lei Estadual nº 6.945, de 05 de novembro de 1997, instituiu a Política Estadual de 
Recursos Hídricos no Estado de Mato Grosso, que, de um modo geral, incorporou 
os mesmos objetivos, princípios e diretrizes da política de gestão dos recursos 
hídricos observados na Lei das Águas. 

Como instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, estão estabelecidos, 
no art. 6º, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de 
água em classes segundo os seus usos preponderantes, a outorga de direitos de 
uso, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o Sistema de Informações sobre 
Recursos Hídricos. 
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Segundo o art. 10 desta lei, a implantação, ampliação e alteração de projeto de 
qualquer empreendimento que demande a utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado, bem como a execução de obras e/ou serviços que alterem o 
regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, dependerão de prévio 
cadastramento e outorga pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT. 

As funções normativas, deliberativas e consultivas pertinentes à formulação, 
implantação e acompanhamento da política de recursos hídricos do Estado cabem 
ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso, - CEHIDRO, criado 
pelo Decreto nº 3.952, de 06 de março de 2002 e alterado pelo Decreto nº 6.822, de 
30 de novembro de 2005. 

O Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, regulamenta o regime de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos no Estado. 

A Resolução CEHIDRO nº 44 de 11 de outubro de 2011 e Resolução CEHIDRO  
nº 57 de 11 de julho de 2013, estabelecem critérios técnicos a serem utilizados pela 
SEMA para a análise dos pedidos de outorga de direito de uso de águas 
subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso. 

A Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, dispõe sobre a administração e 
conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso. 

 

3.9.6 - Segurança de Barragem 

A Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela  
Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, definiu uma série de mecanismos para 
garantir a observância de padrões e o acompanhamento de ações de segurança 
adotadas pelos responsáveis por barragens no Brasil. 

Aplica-se a barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à 
disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais 
que apresentem pelo menos uma das características elencadas na lei. As 
barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco, 
por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais 
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

Com base nos regulamentos, os empreendedores serão informados a respeito dos 
documentos que deverão elaborar e encaminhar aos órgãos fiscalizadores, além 
dos prazos estabelecidos. 

Resolução CNRH nº 143, de 10 de julho de 2012. Estabelece critérios gerais de 
classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo 
volume do reservatório, em atendimento ao art. 7° da Lei n° 12.334, de 20 de 
setembro de 2010. 

Anexo I - Matriz de Classificação de Barragens para Disposição de Resíduos e 
Rejeito 
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Anexo II - Matriz de Classificação de Barragens de Acumulação de Água. 

Resolução nº 144, de 10 de julho de 2012. Estabelece diretrizes para 
implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, aplicação de seus 
instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010, 
que alterou o art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

 

3.9.7 - Resíduos Sólidos 

O Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, regulamenta a Lei nº 12.305/10, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), cria o Comitê 
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 
a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, é bastante atual e contém 
instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no 
enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 
decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.2 

Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a 
prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para 
propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos  
(aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a 
destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser 
reciclado ou reutilizado). Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de 
resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e 
titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa 
dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo. 

Segundo as normas da ABNT, resíduos sólidos industriais são todos os resíduos no 
estado sólido ou semi-sólido resultantes das atividades industriais, incluindo lodos e 
determinados líquidos, cujas características tornem inviável seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou corpos d´água ou que exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis. 

Norma ABNT NBR 10 004 de 09/1987, os resíduos sólidos industriais são 
classificados nas seguintes classes: 

a) Resíduos de Classe I - Perigosos - Resíduos que, em função de suas 
propriedades físico-químicas e infecto-contagiosas, podem apresentar risco à saúde 
pública e ao meio ambiente. Devem apresentar ao menos uma das seguintes 
características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade. 

                                                           
2 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-
res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos.  Acesso em: 13.10.15. 
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b) Resíduos de Classe II - Não Inertes - Aqueles que não se enquadram nas 
classificações de resíduos classe I ou classe III. Apresentam propriedades tais 
como: combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade em água. 

c) Resíduos de Classe III - Inertes - Quaisquer resíduos que submetidos a um 
contato estático ou dinâmico com água, não tenham nenhum de seus componentes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água 
definidos pelo Anexo H da Norma NBR 10.004. 

No Estado do Mato Grosso, a Lei 7.862, de 19/12/2002, dispõe sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras providências. 

Lei 8.876, de 16/05/2008 estabelece, no Estado de Mato Grosso, os 
procedimentos, as normas e critérios referentes à coleta, reutilização, reciclagem, 
tratamento e a destinação final do lixo tecnológico. 

IN 06/2008, dispõe sobre o Inventário de resíduos sólidos industriais. 

 

3.9.8 - Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

A Constituição Federal de 1988 determina, no artigo 20, inciso. X, que são bens da 
União, definidos em lei, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios 
arqueológicos e pré-históricos, disciplinando ainda, no art. 23, inciso III, que é 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 
No art. 24, inciso VII, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico. 

Segundo o artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressão (inciso I); os 
modos de criar, fazer e viver (inciso II); as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas (inciso III); as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais (inciso IV); os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico (inciso V). 

O Decreto Lei 25/37, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, define como patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, 
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (art. 1º), bem 
como os monumentos naturais e os sítios e paisagens que importem conservar e 
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proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou 
agenciados pela indústria humana (parágrafo 1º). 

O Decreto-Lei 4.146/42 dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos, 
estabelecendo que são propriedades da Nação e que a extração depende de prévia 
autorização do DNPM. 

A Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, dispõe sobre os monumentos arqueológicos 
e pré-históricos, estabelecendo no art. 1º, que os monumentos arqueológicos ou  
pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os 
elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder 
Público. No art. 2º, estão elencados os monumentos considerados como 
arqueológicos ou pré-históricos. 

O direito de realizar escavações para fins arqueológicos, em terras de domínio 
público ou particular, constitui-se mediante permissão do Governo da União, através 
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ficando obrigado a 
respeitá-lo o proprietário ou possuidor do solo (art. 8º da Lei nº 3.924). O pedido de 
permissão deve ser dirigido à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
acompanhado de indicação exata do local, do vulto e da duração aproximada dos 
trabalhos a serem executados, da prova de idoneidade técnico-científica e 
financeira do requerente e do nome do responsável pela realização dos trabalhos 
(art. 9º).  

A Lei nº 6.513/77 dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de interesse 
turístico e sobre o inventário com finalidades turísticas dos bens de valor cultural e 
natural. A Lei nº 8.181/91 estabelece competência à Empresa Brasileira de  
Turismo – EMBRATUR para: inventariar, hierarquizar e ordenar o uso e a ocupação 
de áreas e locais de interesse turístico; estimular o aproveitamento dos recursos 
naturais e culturais que integram o patrimônio turístico; e estimular as iniciativas 
destinadas a preservar o ambiente natural e a fisionomia social e cultural dos locais 
turísticos e das populações afetadas pelo desenvolvimento (art. 3º, inc. VIII e IX). 

O DECRETO FEDERAL n° 99.556, de 1° de outubro de 1990, dispõe sobre a 
proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional, e dá 
outras providências. 

A PORTARIA IBAMA nº 887, de 15.07.1990, delibera sobre o patrimônio 
espeleológico nacional e delimita a área de influência das cavidades naturais. 

A Portaria IPHAN nº 007, de 01 de dezembro de 1988, estabelece os 
procedimentos necessários à comunicação prévia, às permissões, às autorizações 
para pesquisa e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos previstos na Lei 
nº 3.924/61. Os pedidos de permissão e de autorização deverão ser formulados 
através de requerimento, dirigido ao IPHAN. 

É importante registrar ainda a Portaria Interministerial nº 69, de 23 de janeiro de 
1989, que aprovou normas comuns sobre a pesquisa, exploração, remoção e 
demolição de coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico ou 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 29/36 
 

arqueológico, afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob 
jurisdição nacional e em terrenos marginais. 

A Portaria nº 230/2000 do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico 
Nacional), órgão responsável pela proteção do patrimônio arqueológico nacional, 
estabelece dispositivos para a compatibilização de obtenção de licenças ambientais 
em áreas de preservação arqueológica. Durante a fase de licença ambiental prévia 
(EIA/RIMA), deve ser realizada a contextualização arqueológica e etno-histórica da 
área de influência do empreendimento, através de levantamentos exaustivos de 
dados secundários e de levantamento arqueológico de campo. Caso haja 
ocorrência de monumentos arqueológicos na área, dispõe, em seu artigo 5º, que, 
para a obtenção da licença de instalação (LI), deverá ser implantado um Programa 
de Prospecção, visando, dentre outros objetivos, estimar a quantidade de sítios 
existentes, bem como a diversidade cultural e o grau de preservação, como 
subsídio à elaboração e implantação do Programa de Resgate Arqueológico. 

 A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 347 de 10.09.2004, que dispõe sobre a 
proteção do patrimônio espeleológico, foi alterada pela  

 RESOLUÇÃO CONAMA nº 428 de 17.12.2010, que revoga ainda as 
Resoluções n° 10/1988, nº 11/1987, nº 12/1988, nº 13/1990. Ficou 
estabelecida na atual resolução, em seu Art. 2º, a definição de cavidade 
natural subterrânea, como sendo todo e qualquer espaço subterrâneo 
penetrável pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente 
conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco, incluindo 
seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as comunidades bióticas ali 
encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua 
formação tenha sido por processos naturais, independentemente de suas 
dimensões ou do tipo de rocha encaixante. Entretanto, permaneceu inalterada 
a definição de patrimônio espeleológico, como sendo  o conjunto de 
elementos bióticos e abióticos, socioeconômicos e históricos-culturais, 
subterrâneos ou superficiais, representados pelas cavidades naturais 
subterrâneas ou a estas associadas. Em seu Art. 4º, §1º, dispõe que a 
localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 
empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de 
influência dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental 
competente, nos termos da legislação vigente. 

 O Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 2008, “dá nova redação aos arts. 
1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto nº 99.556, de 1º 
de outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais 
subterrâneas existentes no território nacional”. O Decreto nº 6.640/2008, que 
deu nova redação ao Decreto nº99.556/1990, tornou possível o impacto 
irreversível em cavidades naturais subterrâneas. Nesse caso, a caverna deve 
ser classificada de acordo com seu grau de relevância (máximo, alto, médio 
ou baixo), determinado pela análise dos atributos e variáveis listados no 
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Anexo I da Instrução Normativa nº2/2009 (MMA, 2009a) que serão 
considerados sob os enfoques local e regional 

 A INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA nº 2, de 20.08.2009, dispõe sobre as 
regras para classificar o grau de relevância das cavernas de acordo com o 
Decreto 6.640/2008. A classificação não prevê cavidades irrelevantes ou sem 
relevância, portanto, toda cavidade natural subterrânea (CNS) tem relevância.  

 A Portaria nº 358, de 30 de setembro de 2009 (MMA, 2009b), instituiu o 
Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, que tem por 
objetivo desenvolver estratégia nacional de conservação e uso sustentável 
das cavernas brasileiras. 

A PORTARIA INTERMINISTERIAL nº 60, de 24 de março de 2015, estabelece 
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da 
administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de 
competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA. Esta Portaria substitui a Portaria Interministerial nº 419/2011, 
que agora está revogada. 

 

3.10 - POVOS INDÍGENAS 

A Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como órgão indigenista oficial, tem a 
obrigação de se manifestar em todo e qualquer licenciamento de obras que afetam 
direta ou indiretamente as terras e as comunidades indígenas. A previsão legal para 
sua participação está na Lei nº 5.371 de 05 de Dezembro de 1967, que autoriza a 
instituição da "Fundação Nacional do Índio"; na Lei nº 6001, de 19.12.1973, que 
dispõe sobre o Estatuto do Índio, responsabilizando a FUNAI pela tutela das nações 
indígenas e pela administração das reservas, sendo necessária sua autorização 
para interferências em territórios indígenas. No caso de aproveitamento de recursos 
hídricos e exploração mineral a autorização deverá vir do Congresso Nacional; A 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 231 diz que 
são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, e 
no artigo 225 que dispõe que: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-
lo para as presentes e futuras gerações”. No § 3º do art. 231, ela estabelece que o 
aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser 
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas; Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, que dispõe 
que o IBAMA é o órgão competente para realizar o licenciamento ambiental  de 
empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental e âmbito 
nacional ou regional em terras indígenas.; na Convenção 169/OIT/89, na 
PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 60, de 24 de março de 2015, que estabelece 
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procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da 
administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de 
competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA, e no DECRETO Nº 7.747, DE 5 DE JUNHO DE 2012, institui 
a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas - 
PNGATI, com o objetivo de garantir e promover a proteção, a recuperação, a 
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios 
indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da 
qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e 
futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, 
nos termos da legislação vigente.3 

Para que empreendimentos sejam implantados em terras indígenas a FUNAI 
estabelece por meio de Instrução Normativa n.4 de 19 de abril de 2012 (altera a 
IN nº 01 de 09.01.2012) alguns procedimentos, dentre os quais, requerer a 
transferência do procedimento de licenciamento instaurado nos órgãos 
licenciadores estaduais e municipais ao IBAMA, estando o empreendimento 
localizado ou sendo desenvolvido em terra indígena. 

PORTARIA 419/2011, que definia prazos e regras para a participação de órgãos 
como FUNAI, Incra, Iphan e Fundação Palmares em processos de licenciamento 
ambiental, foi recentemente revogada, ficando em seu lugar a PORTARIA 
INTERMINISTERIAL N. 60, de 24 de março de 2015, que estabelece 
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da 
administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de 
competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA. A intenção da nova portaria é de agilizar o processo de 
licenciamento. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 25 DE MARÇO DE 2015. Estabelece 
procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais 
participe. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO INSTRUÇÃO NORMATIVA No - 2, DE 27 DE 
MARÇO DE 2015. Estabelece procedimentos administrativos a serem observados 
pela Fundação Nacional do Índio - Funai, quando instada a se manifestar nos 
processos de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, em razão da 
existência de impactos socioambientais e culturais aos povos e terras indígenas 
decorrentes da atividade ou empreendimento objeto do licenciamento. 

No Estado do Mato Grosso, a RESOLUÇÃO CONSEMA - 26/07, Atribui aos 
órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente a obrigatoriedade em colaborar com 
a União no que tange a fiscalização ambiental, visando à conservação e 
preservação das terras indígenas no território matogrossense. Exige a prévia 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 

                                                           
3 Fundação Nacional do Ìndio. Licenciamento ambiental. Disponível em: 
http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/licenciamento-ambiental. Acesso em: 08.10.15. 
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Ambiental (RIMA) para os projetos públicos ou privados que incidam direta ou 
indiretamente em terras de ocupação indígena, ou ao longo do seu entorno 
perimétrico num raio de 10 (dez) KM de largura e passível de causar impacto 
ambiental. 

 

3.11 - INSTRUMENTOS LEGAIS ASSOCIADOS A EMPREENDIMENTOS 
ELÉTRICOS 

3.11.1 - Compensação Financeira 

a) Compensação financeira em função de execução de obras e projetos que causem 
impactos de natureza ambiental. 

O Decreto nº 95.733, de 12 de fevereiro de 1988, considerando que a execução 
de alguns projetos e a construção de obras federais possam causar impactos de 
natureza ambiental, dispõe sobre a inclusão, no orçamento dos projetos e obras 
federais, de recursos destinados a prevenir ou corrigir os prejuízos de natureza 
ambiental, cultural e social decorrente da execução desses projetos e obras. 

Os recursos destinados à prevenção ou correção do impacto negativo causado pela 
execução dos referidos projetos e obras, segundo o art. 3º, serão repassados aos 
órgãos ou entidades públicas responsáveis pela execução das medidas preventivas 
ou corretivas, quando não afeta ao responsável pelo projeto ou obra.  

A Constituição Federal brasileira em seu art. 20, § 1º atribui aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e a órgãos da administração direta da União o 
direito à participação ou compensação financeira advinda do resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural. O mesmo ocorre quanto ao uso de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no 
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva. 

A Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, instituiu compensação financeira para 
Estados, Distrito Federal e Municípios, proveniente do resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, em consonância com o 
mandamento constitucional citado. Instituiu a Compensação Financeira pela 
Utilização de Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH) 
mas não definiu os percentuais que caberiam aos entes federativos, sendo esta 
lacuna suprida através da Lei nº 8.001, de 13.03.1990, que definiu os percentuais 
destinados a cada esfera federativa. 

Instituída pela Lei nº 7.990, a CFURH é um percentual que as concessionárias e 
empresas autorizadas a produzir energia – por meio de geração hidrelétrica – 
pagam pela utilização de recursos hídricos. A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) gerencia a arrecadação e a distribuição dos recursos entre os 
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beneficiários, ou seja, os Estados, os Municípios e alguns órgãos da administração 
direta da União. 

No Estado do Mato Grosso, o Decreto nº 7.772/2006 foi revogado pelo Decreto nº 
2.594, de 13 de novembro de 2014. O novo diploma legal dispõe sobre a 
compensação por significativo impacto ambiental nos processos de licenciamento 
ambiental que exijam estudo prévio de impacto ambiental e o respectivo relatório de 
impacto (EIA/RIMA).  Foi mantida a orientação de que a incidência da compensação 
deverá ser definida na fase de Licença Prévia e a Licença de Operação somente 
será expedida após a quitação da compensação ambiental devida. Todavia, o novo 
Decreto permite que em casos excepcionais, nos quais a compensação não tenha 
sido quitada por motivos alheios à vontade do empreendedor, a CCA poderá 
analisar o caso concreto e verificar a possibilidade de emissão de concessão da 
Licença de Operação com condicionantes. A norma, apesar de alguns avanços, não 
enfrentou a relevante questão relativa à relação entre as fases de efetiva 
implantação do empreendimento (investimentos a serem realizados) e a 
compensação devida.4 

 

b) Compensação financeira para implantação de unidades de conservação 

O instrumento da Compensação Ambiental passou a ser aplicado efetivamente a 
partir da edição da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a Lei do SNUC, 
especificamente conforme seu art. 36, que nos permite concluir que, uma vez que o 
órgão ambiental competente para o licenciamento ambiental conclua que um 
empreendimento será causador de significativo impacto ambiental – com 
fundamento no EIA e no Rima –, o empreendedor é obrigado a apoiar a 
implantação e manutenção de UC do Grupo de Proteção Integral. O § 1º daquele 
artigo fixou um percentual mínimo, porém não fixou percentual máximo, deixando a 
decisão a esse respeito ao arbítrio do órgão ambiental licenciador, cabendo ao 
órgão ambiental licenciador definir as unidades de conservação a serem 
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o 
empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 
conservação. 

 

3.11.2 - Vazão Remanescente a Jusante do Barramento 

Um grande desafio para os empreendimentos hidrelétricos é a garantia de 
manutenção de vazão mínima a jusante do barramento ou reservatório, objetivando 
a qualidade de gestão ambiental na região da obra com a mitigação de seus 

                                                           
4  Novas regras sobre compensação ambiental no Estado do Mato Grosso. TAUIL & CHEQUER 
ADVOGADOS ASSOCIADO A MAYER BROWN | Informativo Ambiental. . Disponivel em:  
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/3446d0c9-fddf-44e8-87e3-
42f609305413/Presentation/PublicationAttachment/23912e21-8322-4bb6-bfd9-476af96fa08a/141126-
Newsletter-Environmental(36).pdf. Acesso em: 08.10.15. 
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impactos diretos e indiretos. No caso especifico da UHE Castanheira, o regime de 
operação do projeto será fio d’água, em que o nível do reservatório se mantém 
constante, uma vez que todo volume de água que entra de água no reservatório 
será restituída a jusante. A ausência de flutuação de reservatório, de maneira geral, 
minimiza os impactos ambientais do empreendimento. 

 

3.12 - CRIMES AMBIENTAIS 

3.12.1 - Da Responsabilidade Civil Ambiental 

As principais inovações na legislação ambiental têm seu surgimento atrelado à 
promulgação da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que, além de conferir 
legitimidade ao Ministério Público para atuar em defesa do meio ambiente, 
estabeleceu o conceito de poluidor, principal responsável pelo dano ambiental, 
como sendo "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 
direta ou indiretamente (solidariedade passiva), por atividade causadora de 
degradação ambiental." (inciso IV, do artigo 3º - parênteses nossos). Entretanto, a 
principal característica contida na Lei nº 6.938/81 diz respeito à inserção da regra 
da responsabilidade objetiva nas questões relacionadas ao meio ambiente. 

Tal comando legal é denominado pela doutrina pátria como teoria do risco, na qual 
"aquele que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros, deve 
ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e o seu comportamento sejam 
isentos de culpa. Examina-se a situação e, se for verificada, objetivamente, a 
relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano 
experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele." 
(Rodrigues, 1986).  

Diferentemente do enquadramento existente no direito privado, na esfera do dano 
ambiental, não há necessidade de ser o ato ilícito e não se perquire a culpa do autor 
do dano, nos termos do disposto no parágrafo primeiro, do artigo 14, da Lei 
6.938/81. 

Neste posicionamento, tem-se que, para a caracterização do dano ambiental, é 
necessária somente a demonstração do causador da conduta ou atividade/omissão 
ao dano ambiental e finalmente o nexo causal. 

A responsabilidade primeira – mas não exclusiva – pelos danos ambientais cabe ao 
empreendedor, pois é ele o titular do dever principal de zelar pelo meio ambiente e 
é ele quem aproveita, direta e economicamente, a atividade lesiva. Na hipótese de 
existir mais de um empreendedor, a reparação poderá ser exigida de qualquer um 
dos responsáveis, em virtude da solidariedade de ambos. 

Pode-se apontar, ainda, a responsabilidade do Estado pelo dano ambiental, quer 
seja por ação ou omissão, sendo certo que o ente público também pode ser 
solidariamente responsabilizado pelos danos ambientais provocados por terceiros, 
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na medida em que é de sua competência o dever de fiscalizar e impedir que tais 
danos aconteçam. 

Ressalta-se, por fim, que, pela legislação em vigor, as empresas de consultoria e os 
profissionais em geral também estão sujeitos à aplicação de sanções 
administrativas, civis e penais por todas as informações por eles prestadas, caso 
estas acarretem na ocorrência de dano ambiental e reste caracterizada conduta 
culposa. 

Deste modo, no âmbito do direito ambiental, a responsabilidade pelo dano é  
objetiva - teoria do risco - independendo, portanto, de culpa, bastando para sua 
caracterização a comprovação de que o prejuízo decorreu do resultado de 
determinada atividade e não, do comportamento do agente. 

 

3.12.2 - Da Responsabilidade Penal Ambiental 

Na esfera do meio ambiente, a questão ligada à responsabilidade penal, decorre 
dos termos da Lei nº 9.605, de 12 de dezembro de 1998 – Lei de Crimes 
Ambientais. 

O objetivo de se promulgar tal legislação foi estabelecer sanções criminais 
aplicáveis às atividades lesivas ao meio ambiente, tendo como elemento 
determinante da responsabilidade a culpa do agente pelo dano, característica esta 
totalmente contrária àquela constante da Lei nº 6.938/81. 

Outro aspecto importante refere-se ao fato da lei não restringir a imputabilidade 
criminal tão somente ao responsável direto pelo dano, tendo ela estendido seu 
alcance a todo aquele que "sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir sua prática quando podia agir para evitá-la" (cf. artigo 2º). 

Dentre os agentes, o legislador apontou um rol, não taxativo, dos possíveis  
corresponsáveis pelo crime, a saber: o diretor, o administrador, o membro do 
conselho e de órgão técnico, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 
jurídica. 

O principal ponto da Lei nº 9.605/98, e que merece maior atenção por parte das 
empresas, diz respeito à responsabilidade penal da pessoa jurídica, a qual não 
exclui a aplicação de penalidades à pessoa física envolvida no evento, nos termos 
do que dispõe no artigo 3º. 

Muito embora este preceito já tivesse sido delineado na Constituição Federal de 
1988, no parágrafo 3º do artigo 225, a Lei de Crimes Ambientais acabou por conferir 
aplicabilidade aos contornos jurídicos ali contidos, tendo ainda acolhido os ditames 
da chamada "disregard doctrine", o que possibilita a desconsideração da 
personalidade jurídica "quando esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados ao meio ambiente", conforme dispõe o artigo 4º da Lei nº 9.605/98. 
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A Lei nº 9.605 também tipifica alguns crimes ambientais, como, por exemplo, matar, 
perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo com a obtida (art. 29); provocar, pela emissão de 
efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna 
aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais 
brasileiras (art. 33); causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora (art. 54), assim como 
instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, obras ou 
serviços potencialmente poluidores, sem a devida licença ou autorização dos 
órgãos ambientais competentes (art. 60). 

O Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, dispõe sobre a especificação das 
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 
considerando infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as 
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 
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4 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O presente trabalho apresenta a descrição do projeto da UHE Castanheira, dando 
ênfase às informações de interesse para o estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA) 
do empreendimento, em conformidade com o especificado no TR emitido pela 
SEMA-MT. 

São apresentados os principais aspectos técnicos deste empreendimento, 
compreendendo sua localização e acessos, a caracterização dos arranjos 
construtivos das estruturas que compõe o empreendimento, a descrição do sistema 
operacional do reservatório, a descrição da Linha de Transmissão associada, o 
cronograma de implantação, bem como a descrição da infraestrutura de apoio à 
obra. 

As plantas geradas pelos estudos de engenharia que possuem especial relevância 
no contexto dos estudos ambientais serão apresentadas nos arquivos originais, no 
Anexo 4-1 deste documento. As referências serão indicadas ao longo do texto, 
quando pertinente. 

 

4.1 - APRESENTAÇÃO 

a) Objetivos do Empreendimento 

A implementação da UHE Castanheira visa atender à crescente demanda por 
energia elétrica pelo mercado consumidor e à estratégia do país de manter a matriz 
energética predominantemente renovável. Neste sentido é prevista a geração 
correspondente a uma potência instalada de 140 MW e energia firme de 98,43 MW 
médios. 

A UHE Castanheira está prevista para entrar em operação em 2021, conforme os 
estudos realizados pela EPE para o Plano Decenal de Expansão de Energia, PDE 
2023. 

 

b) Dados Técnicos do Empreendimento 

 Ficha Técnica do Empreendimento 

O Quadro 4.1-1 apresenta a ficha técnica da usina na qual são apresentados os 
dados técnicos do empreendimento. 
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Quadro 4.1-1 - Ficha Técnica da UHE Castanheira. (continua...) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA UHE CASTANHEIRA 

DADOS GERAIS E ENERGÉTICOS QUANTIDADE UNIDADE 

Capacidade instalada 140 MW 

Energia Firme  98,43 MW médios 

Área de drenagem 40.395 km2 

Queda bruta 13,7 m 

Vazão afluente (média de longo termo) 849 m3/s 

Vazão Turbinada máxima (unitária) 391,57 m3/s 

Vazão Turbinada mínima (unitária) 117,47 m3/s 

Vazão máxima de projeto (TR = 10.000 anos) 3.803 m3/s 

Vazão Remanescente 198 m3/s 

NA máximo normal 230,00 m 

NA mínimo normal 229,00 m 

NA máximo normal de jusante 216,29 m 

NA mínimo normal de jusante 214,36 m 

Área no NA máximo normal 94,68 km2 

Área Alagada (desconsiderando a calha do rio) 75,52 km2 

Volume no NA máximo normal 577 hm3 

Volume útil 72 hm3 

Profundidade média 6,2 m 

Profundidade máxima 30 m 

Tempo de retenção médio (fio d’água) 8 dias 

Tempo de formação (enchimento) 10 dias 

BARRAGEM DE TERRA QUANTIDADE  UNIDADE  

Cota da Crista do barramento 234,00 m 

Altura máxima  29 m 

Comprimento 1850 m 

VERTEDOURO QUANTIDADE UNIDADE  

Tipo: superfície controlada Comportas Segmento  

Largura 49,50 m 

Numero de vãos 3 Unid. 

Comportas Segmento 

Bacia de dissipação (comprimento) 76,75 m 

Vazão de Projeto (TR 10.000 anos) 3.803 m3/s 
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Quadro 4.1-1 - Ficha Técnica da UHE Castanheira. (continuação) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA UHE CASTANHEIRA 

DADOS GERAIS E ENERGÉTICOS 

CIRCUITO HIDRÁULICO QUANTIDADE  UNIDADE  

Tomada d’água (comprimento até bulbo) 18,38 m 

Canal de adução (comprimento) 350 m 

Seção do Canal de adução Largura variável de 
aproximadamente 135 m 

Conduto forçado Não há - 

Canal de fuga (largura) Largura variável de 
aproximadamente 135 m 

Canal de adução (comprimento) 350 m 

CASA DE FORÇA QUANTIDADE  UNIDADE  

Inclui a Tomada d’água e somente o trecho das unidades 4564 m2 

Tipo Semi-abrigada 

Número de unidades 3 Unid. 

Vazão nominal unitária 391,57 m3/s 

Potência unitária nominal 47620 kW 

Canal de Fuga (comprimento) 500 m 

Fonte: Relatório dos Estudos de Viabilidade da UHE Castanheira. 
 

4.2 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Neste item são descritos o arranjo geral, incluindo as estruturas e equipamentos 
principais, os sistemas auxiliares e as construções especiais da UHE Castanheira. 
Também são descritas as fases construtivas da usina, bem como sua localização e 
linha de transmissão (conexão à rede). 

Também é apresentado um relato sumário do projeto, desde a sua concepção até a 
conclusão da obra. São apresentadas informações sobre: matérias primas 
necessárias; tecnologias para a construção e operação; cronograma relativo às 
fases de planejamento, construção e operação (vida útil da usina).. 

 

a) Arranjo Geral 

O sítio do aproveitamento, que compreende a Barragem de Terra, Vertedouro e 
Casa de Força, desenvolve-se num vale suave, com ombreira esquerda mais 
íngreme. A ombreira direita apresenta topografia mais suave, facilitando a 
implantação de um longo trecho de barragem. O sentido geral do eixo se apresenta 
levemente oblíquo, até alcançar a margem esquerda. Na margem esquerda estão 
localizadas as estruturas do Vertedouro e da Casa de Força. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 4/40 
 

A delimitação da área do reservatório para alternativa selecionada  
(230,00 (NA Máx. Normal). e o arranjo geral desta alternativa podem ser 
observados nos Desenhos CAS-V-20-230.001-DE e CAS-V-00-240.021-DE do 
Anexo 4-1. 

Como o arranjo geral do projeto prevê que a Casa de Força localiza-se na estrutura 
da Barragem, não há formação de nenhum tipo de Trecho de Vazão Reduzida 
(TVR) no rio Arinos com a instalação do empreendimento. 

 

b) Estruturas Principais 

A seguir, são descritas as principais estruturas componentes da UHE Castanheira. 

 

 Barragem 

A partir das características locais do empreendimento julgou-se adequado adotar 
uma barragem em solo. Corroboram para o uso deste tipo de barragem os 
seguintes fatores: 

 Pouca remoção de solo de fundação para obter-se capacidade de suporte e 
deformabilidade compatíveis com a altura e carregamentos impostos pela 
barragem; 

 Possibilidade de execução de cortina de vedação efetiva apoiada em camada 
inferior de baixa permeabilidade nas regiões de baixada garantindo a execução 
do desvio do rio, ensecamento e construção do barramento na região do leito. 

 Grande disponibilidade de materiais de construção naturais (solos adequados a 
este fim) no sítio de implantação do empreendimento minimizando distâncias 
de transportes e reduzindo custos; 

Devido a estas características, a barragem foi concebida com aterro de solo 
compactado em todo o maciço. A ensecadeira de montante será parcialmente 
incorporada ao maciço principal. A crista da barragem está na elevação 234,00 e 
possui 10,0m de largura. 

Sob o maciço da barragem, a montante do eixo do barramento, existe um cut-off 
impermeabilizante de forma a não permitir infiltrações de água sob o maciço para 
jusante, evitando carreamento de materiais finos e consequente instabilização da 
fundação da barragem. Na região das ombreiras não está previsto o uso dessa 
vedação. Na região central do corpo do maciço compactado está previsto um filtro 
vertical de areia compactada até a elevação (El.) 230,00. A barragem também conta 
com um tapete horizontal interno tipo sanduíche. 

A ensecadeira de jusante é caracterizada pela inclinação 1,0(V):3,00(H) até a 
elevação 220,00, não sendo prevista a incorporação da vedação e transição. A 
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seção transversal típica do barramento pode ser observada no Desenho CAS-V-00-
240.023-DE do Anexo 4-1. 

 

 Vertedouro 

O Vertedouro foi dimensionado para a vazão de escoamento de 3.803m3/s  
(TR = 10.000 anos). Ele é constituído por 3 vãos com 10,00 m de largura, cada um, 
e 14,00 m de altura, separados por pilares com 4,50 m de largura e controlados por 
comportas tipo segmento. Em conjunto com os muros da esquerda e da direita, a 
estrutura perfaz a extensão total de 49,50 m. Os blocos são dotados de soleira com 
forma hidráulica convencional de perfil Creager, em concreto armado, com crista na 
El. 216,00. 

O Vertedouro terá seus vãos rebaixados na elevação 210,00 para o desvio do rio na 
segunda fase, momento em que as ensecadeiras da primeira fase serão removidas 
e a passagem da água se dará pelos 3 vãos rebaixados. Após o término da 
segunda fase, os 3 vãos rebaixados serão concretados. O Desenho  
CAS-V-33-240.002-DE apresentado no Anexo 4-1 apresenta a seção típica do 
vertedouro. 

 

 Circuito Hidráulico de Adução e Geração 

Sendo um aproveitamento de baixa queda, a Tomada de Água e a Casa de Força 
formam uma estrutura única. A largura de adução de cada unidade da Tomada 
d’Água é de 16,28 m, composta por dois vãos de 8,14 m de largura cada, 
separados por um pilar central de 2,00 m de largura. O Desenho  
CAS-V-35-240.021-DE, apresentado no Anexo 4-1, mostra a seção transversal 
típica da Tomada d’água e Casa de Força. 

Em uma unidade típica, a Tomada de Água possui sua crista na El. 234,00. A 
soleira da entrada situa-se na El. 195,44 m. Cada unidade geradora é composta por 
dois portais de entrada, com 8,14 m de largura cada um, separados por um pilar 
com 2,00 m de largura e forma hidrodinâmica. A altura da passagem hidráulica é de 
23,54 m, medida na vertical, na região das grades e de 17,68 m na aproximação ao 
bulbo da turbina. A entrada de cada unidade é dotada de grades de proteção de 
23,54 m de altura (medida na vertical) por 7,81 m de largura, que transiciona para 
dois vãos controlados por comportas ensecadeira com dimensões de 7,14 m de 
largura e 17,96 m de altura.  

A Casa de Força Principal, incorporando a Tomada d’água, é constituída de  
3 unidades geradoras compostas de turbinas tipo Bulbo. As unidades geradoras 
(turbina + gerador) possuem potência nominal unitária de 46,67 MW na saída dos 
bornes, perfazendo potência nominal total de 140MW. Tem 3 blocos com  
21,40 m de largura e uma área de montagem na margem esquerda. 
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A seção transversal típica da Casa de Força pode ser subdividida em nave central e 
região das galerias. A nave central apresenta vão de 18,55 m, estando o piso 
principal na El. 218,60. O grupo gerador do tipo Bulbo está localizado abaixo do 
piso da nave central, com linha de centro do rotor na El. 204,28. A parte de jusante 
da Casa de Força compreende a região das galerias, dispostas sobre o tubo de 
sucção, com o deck de jusante na El. 229,00. 

A Casa de Força está separada do Vertedouro por uma ilha central com largura de 
aproximadamente 20,00 m e que se estende como um septo para montante, parte 
em rocha e parte em muro de concreto gravidade, e para jusante, no canal de fuga, 
parte em rocha e parte em muro de concreto gravidade. 

Durante o desvio pelas soleiras rebaixadas do Vertedouro serão construídas 
ensecadeiras de solo a montante e a jusante da Casa de Força, entre a ilha central 
e a margem esquerda do canal de adução e do canal de fuga. A ensecadeira de 
montante terá sua crista na cota 226,00 m. A crista da ensecadeira de jusante será 
na cota 220,00 m e foi estabelecida para proteger as obras da Casa de Força contra 
cheias com período de retorno de até 100 anos, conforme pode ser observado no 
Desenho CAS-V-00-240.024-DE do Anexo 4-1. 

O escoamento a jusante é feito pelo Tubo de Sucção, projetado com um vão de 
descarga de 12,24 m de largura. 

O Canal de Adução à Tomada de Água será escavado em rocha sã, com extensão 
de aproximadamente 370,00 m apresenta largura de aproximadamente  
64,00 m junto à Tomada de Água e expansão para montante, com o fundo variando 
da El. 210,00 na extremidade de montante à El. 193,80 junto da Tomada de Água. 

De forma a não exercer controle sobre as vazões turbinadas, o Canal de Fuga, com 
aproximadamente 64,00 m de largura de fundo, será escavado na El. 198,00, 
subindo então em rampa de 1(V): 6,0(H) até a El. 202,00. 

 

 Subestação 

A subestação de manobra da Usina Hidrelétrica Castanheira será em 230 kV, do 
tipo convencional externa, área aproximada de 10.147,5m², sendo 102,5m de 
comprimento e 99,0 m de largura, conforme Desenho CAS-V-36-400.002-DE do 
Anexo 4-1. 

O esquema de manobra adotado é barra simples. Será constituído por 3 (três) vãos 
de entrada das unidades geradoras da UHE Castanheira e 1 (um) vão de saída de 
linha de transmissão para a subestação de conexão com o Sistema Interligado 
Nacional (SIN). 
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c) Equipamentos Eletromecânicos Principais 

 Turbinas Hidráulicas 

A Casa de Força será motorizada com 3 (três) turbinas hidráulicas do tipo Bulbo de 
dupla regulação, eixo horizontal, com rotor Kaplan, cada uma com capacidade de 
produzir 47,62MW no eixo da Turbina, quando trabalhando sob queda líquida de 
referência de 13,15m com o distribuidor aberto. A velocidade de rotação nominal 
será de 90rpm, que corresponde à rotação síncrona de um gerador de 80 polos. 

A faixa normal de operação será de aproximadamente 30% até 100% da carga 
máxima, sob a respectiva altura de queda, podendo ser esperado um 
funcionamento estável, dentro dos limites de cavitação garantidos, o que deverá ser 
demonstrado por ensaio de modelo reduzido específico para a turbina. 

 

 Comporta Segmento do Vertedouro 

A Usina Hidrelétrica de Castanheira possuirá um Vertedouro com 3 (três) vãos de 
descarga de 10,00 m de vão livre onde estão instaladas três comportas do tipo 
segmento de superfície, as quais garantem o represamento, estando o nível do 
reservatório na elevação 230,00.  

Para manutenção de cada comporta segmento, o vão será fechado por meio de 
comporta ensecadeira operada a montante da mesma.  

Durante a fase de desvio as comportas irão operar com soleira rebaixada, na 
elevação 210,00, sendo o nível da fase de desvio equivalente à elevação 225,00. 

 

 Comporta Ensecadeira do Vertedouro 

A comporta ensecadeira de jusante destina-se ao ensecamento e manutenção dos 
3 vãos do Vertedouro, pelo lado de jusante, possibilitando acesso à manutenção 
das comportas segmento e concretagem da ogiva. 

A comporta ensecadeira será metálica de construção soldada, com paramento e 
plano de vedação voltados para o lado de montante. Seus elementos serão guiados 
lateralmente por sapatas guias instaladas nas cabeceiras e serão manobrados, em 
meio equilibrado, com o auxílio do pórtico rolante de jusante do Vertedouro e viga 
pescadora. 

 

 O equilíbrio de pressões nas faces montante e jusante da comporta ensecadeira 
será conseguido por um sistema de "by-pass" incorporado à própria estrutura do 
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tabuleiro da comporta, composto de 2 (duas) válvulas, instaladas no painel superior 
e operadas simultaneamente pelo próprio peso da viga pescadora.Pórtico Rolante 
do Vertedouro 

O pórtico rolante do Vertedouro será utilizado para colocar e retirar os painéis da 
comporta ensecadeira de montante do Vertedouro e movimentar as grelhas de 
fechamento das ranhuras de operação da comporta. 

O pórtico rolante será do tipo guincho fixo, totalmente coberto, abrigando os 
mecanismos do guincho. O mecanismo do guincho será do tipo suspensão através 
de um moitão e gancho. 

A alimentação do pórtico deverá ser por meio de cabo flexível sem emenda, de  
4 (quatro) condutores (três fases e um terra), instalado a jusante do pórtico. 

As características principais do pórtico rolante são as indicadas abaixo: 

 Tipo: Pórtico rolante com movimentos de elevação, direção e translação; 

 Número de pórticos: 01; 

 Capacidade nominal do mecanismo de elevação; 230 kN; 

 Extensão do caminho de rolamento; 60 m; 

 

 Pórtico Rolante Tomada D’Água  

A Tomada d'Água será equipada com um pórtico rolante para os serviços de 
operação, montagem e manutenção dos painéis das comportas ensecadeira e, em 
balanço, dos painéis das grades.  

Este pórtico rolante também será equipado com um mecanismo completo capaz de 
fazer a limpeza das grades de proteção da Tomada d'Água. As operações de 
colocação e retirada das grades serão realizadas através de mecanismo de 
elevação auxiliar com balanço a montante.  

O pórtico rolante e os seus acessórios serão projetados e construídos para uso 
desabrigado, comandado através de rádio controle e equipado com um carro 
guincho, totalmente coberto, para abrigar os mecanismos do guincho e da direção 
do carro.  

A máquina limpa-grades será adaptada à estrutura do pórtico e será usada para 
remoção dos detritos acumulados na frente das grades de proteção da Tomada 
d’água, como toras de madeira e aguapés. As operações de translação e elevação 
serão diretamente comandadas pelo operador até que se complete o ciclo de 
limpeza dos painéis. A largura do rastelo deverá ser tal que todo o vão de uma 
grade seja percorrido em, no máximo, 4 (quatro) manobras de descida do 
equipamento.   
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Os detritos recolhidos pela máquina limpa-grades serão depositados em uma 
vagoneta basculante, que os transportará e descarregará em local previsto para 
esse fim. As operações de limpeza dos painéis de grade serão realizadas por um 
rastelo que se movimentará sobre o paramento e sobre as grades, suspenso por 
um guincho instalado na parte superior da máquina. 

A alimentação do pórtico deverá ser por meio de cabo flexível sem emenda, de  
4 (quatro) condutores (três fases e um terra), instalado a jusante do pórtico. 

 

 Comporta Ensecadeira da Tomada D'água da Usina 

Para permitir o esvaziamento do circuito hidráulico para realização dos serviços de 
manutenção das unidades geradores a seco, cada Tomada d’Água será fechada 
por meio de duas comportas ensecadeira. 

A comporta ensecadeira será metálica de construção soldada, possuindo 
paramento e plano de vedação voltados para o lado de jusante. 

Cada comporta ensecadeira será formada por 06 (seis) painéis iguais e 
intercambiáveis exceto o painel superior que será dotado de válvula “by-pass”. 

Os painéis serão manobrados com o auxílio da viga pescadora montada no gancho 
do pórtico rolante da Tomada d’água. As operações de instalação e retirada dos 
painéis nas ranhuras serão realizadas sobre equilíbrio de pressões hidráulicas. Para 
a retirada dos painéis, o equilíbrio de pressões será conseguido por intermédio de 
duas válvulas “by-pass”, instaladas no painel superior da comporta, as quais serão 
acionadas pelo peso próprio da viga pescadora. 

 

 Grades da Tomada D'Água da Usina 

As grades das Tomadas d'Água foram previstas para reter e impedir a passagem 
para as turbinas de corpos estranhos com dimensões iguais ou superiores a  
100 mm. Serão do tipo removíveis e intercambiáveis, à exceção do painel superior 
que será dotado de rampa para a passagem do rastelo da máquina limpa grades. 

Cada adução da Tomada d'Água, dividida em dois vãos por um pilar central em 
concreto, será protegida por uma coluna de grade constituída de 08 (oito) painéis 
inclinados para jusante de aproximadamente 8,4º com relação ao plano vertical. 

As características principais das grades são as indicadas abaixo: 

 Tipo de grades: removível; 

 Acionamento: pórtico rolante; 

 Número de Tomadas d'Água: 03; 
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 Número de vãos por Tomadas d'Água: 2; 

 Número total de vãos: 6; 

 Número de painéis de grade por vão: 8; 

 Número total de painéis de grade: 48; 

 Número de vigas pescadoras: 1; 

 Espaçamento entre linhas de centro das barras verticais: 100 mm; 

 Vão livre: 7,81 m; 

 Altura livre (medida na vertical): 23,54 m; 

 Inclinação do paramento: 1,0 V : 0,14767 H; 

 

d) Sistemas Auxiliares da Usina 

 Sistema de Iluminação 

A iluminação da usina será dividida nos subsistemas de iluminação normal, 
iluminação essencial e iluminação de emergência. 

Os subsistemas serão descentralizados, isto é, formado por um conjunto de centros 
de distribuição, de onde partirão os ramais dos circuitos de iluminação.  

Serão usados tantos centros de distribuição quantos forem necessários para 
assegurar ao sistema a flexibilidade, uniformidade e localização conveniente dos 
centros em relação às áreas a serem iluminadas. 

 

 Sistema de Aterramento 

Todas as instalações do aproveitamento hidrelétrico terão sistema de aterramento 
para proteção de pessoas e equipamentos. 

Será executada malha de aterramento na subestação da usina, a qual será 
dimensionada para atender as solicitações das correntes de curto-circuito e limitar a 
níveis aceitáveis os potenciais de passo e toque. Os sistemas de aterramento das 
demais estruturas serão interligados entre si e com a malha de terra da subestação 
da usina. 

Como na usina haverá equipamentos digitais para supervisão, controle, proteção e 
comunicações, o sistema de aterramento será objeto de cuidados especiais, 
visando à compatibilidade eletromagnética das instalações. 
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 Sistema de Esgoto Sanitário e Água Tratada 

O esgoto sanitário dos escritórios, refeitórios, sanitários, alojamentos e outros serão 
coletados e terão um tratamento primário através de sistema de fossa séptica e 
filtros ou sistema de ETE compacta, para permitir o lançamento dos efluentes ao 
curso d’água dentro das condições permitidas pela legislação ambiental. 

O sistema de água tratada terá por finalidade produzir, armazenar e distribuir por 
gravidade água potável para todos os pontos de consumo, nas vazões e pressões 
requeridas nas instalações sanitárias, copas, torneiras de serviço e para usos gerais 
na Casa de Força. 

O sistema será composto por estação de tratamento de água (ETA), do tipo 
compacta pressurizada, completa, dois reservatórios elevados, equipamentos, 
válvulas, instrumentação, quadro de controle e rede de distribuição para os pontos 
de consumo. 

Os reservatórios serão interligados entre si, possuirão: tubo extravasor, tubo de 
saída provido de válvula gaveta e chave de nível. Quando houver manutenção em 
um dos reservatórios, a chave de nível também atuará de forma a assegurar o 
abastecimento de água sem interrupção. 

O controle da ETA será feito através do quadro de controle local, capaz de executar 
todas as funções inerentes ao processo automaticamente (supervisão dos níveis 
dos reservatórios elevados, retrolavagem, bombas dosadoras, bombas de 
transferência, caso aplicável, misturadores), permitir o comando manual / 
automático e indicar as sinalizações necessárias. 

O quadro de controle da ETA disporá de botão de partida e parada manual através 
de botoeiras e operação automática através do controlador de nível instalado nos 
reservatórios. 

 

 Sistema Separador Água e Óleo 

O sistema de coleta, separação de água/óleo isolante terá a finalidade de captar, 
separar da água e recolher todo o óleo isolante que vazar de um transformador 
elevador, por ocasião de um sinistro. 

O sistema consistirá de uma bacia de contenção em concreto (escopo civil) de óleo 
isolante sob cada um dos transformadores, uma tubulação coletora que drena estas 
bacias, um tanque separador em concreto (escopo civil) onde o óleo é separado da 
água e recolhido para posterior aproveitamento e um dreno que descarrega à 
jusante, no canal de fuga, a água separada do óleo. Uma bomba submersível 
portátil transfere o óleo acumulado no separador para um caminhão tanque. 
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e) Construções Especiais 

 Sistema de Transposição de Navegação - Eclusa 

 

Apesar do rio Arinos atualmente não ser considerado navegável, segundo a Nota 
Técnica CGPLAN/DEPLAN/SPNT-MT no. 24/2014 do Ministério dos Transportes, é 
cabível que, em futuro próximo, a navegação comercial no rio Arinos seja liberada 
entre o trecho da foz do rio Arinos junto ao rio Juruena até a distância de 195 km, 
próximo à cidade de Porto dos Gaúchos. 

Considerando o rio Arinos como potencialmente navegável, o arranjo do sistema de 
transposição de embarcações foi incorporado ao arranjo da UHE, permitindo sua 
construção futura sem interferência no barramento. O planejamento, licenciamento 
e implantação do sistema será avaliado pelo órgão competente de transportes na 
época de sua pertinência (Lei 13.081/2015). 

 

 Definição da Embarcação Tipo 

 Chatas: 10,67 m de boca, 60,0 m de comprimento e 3,0 m de calado máximo; 

 Comboio-tipo: E-2-2, com quatro chatas, com as dimensões: 21,34 m de boca, 
145,0 m de comprimento (sendo 25,0 m o comprimento estimado para o 
empurrador), calado máximo de 3,0 m; 

 

 Gabaritos da Via Navegável 

Para o presente estudo de viabilidade, os canais de aproximação de montante e de 
jusante foram pré-dimensionados respeitando-se os valores mínimos. A largura 
mínima foi definida pela relação 4,4 x B, sendo B a boca do comboio-tipo, 
considerando-se mão dupla de tráfego. 

As características das soluções projetadas estão apresentadas a seguir: 

 localizada na ombreira direita;  

 canais de acesso de largura suficiente para permitir cruzamentos de comboios;  

 uma câmara de eclusagem; 

eclusa e canais para atender comboios de dimensões iguais a 145,0 m de comprimento 
por 21,34 m de boca, com calado de 3,0 m 

A obra de transposição localiza-se na ombreira direita da usina hidrelétrica, num 
alinhamento paralelo com relação à calha do rio. 
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A localização e característica do Sistema de Transposição de Navegação não 
requer nenhuma obra no barramento para que futuramente se possa construir a 
eclusa. Para a execução da eclusa está prevista uma ensecadeira de montante que 
fecha na barragem na ombreira direita. O arranjo da eclusa é apresentado nos 
Desenhos CAS-V-40-240.001-DE e CAS-V-40-240.002-DE do Anexo 4-1. 

 

 Sistema de Transposição de Peixes - Escada de Peixes 

O Sistema de Transposição de Peixes previsto para a UHE Castanheira, 
apresentado no Desenho CAS-V-39-240.001-DE do Anexo 4-1, está localizado na 
margem direita do rio Arinos. 

O dispositivo proposto é uma escada tipo vertical slot e possui comprimento total de 
cerca de 650m e é composto por quatro partes principais: o sistema propriamente 
dito - escada de peixes tipo ranhura vertical (vertical slot); o canal de entrada, que 
faz a ligação entre a escada e o canal de fuga; o canal de saída, que faz a ligação 
entre a escada e o reservatório; e o sistema de água de atração, que complementa 
as vazões da escada para melhor atração de peixes ao canal de entrada. 

O canal de entrada possui largura de 3,0 m, comprimento da ordem de 30 m. A 
escada possui 197 defletores e 196 tanques, comprimento da ordem de 630 m, em 
quatro trechos principais, declividade máxima de 6%, tanques de seção retangular, 
com distância longitudinal entre eixos dos defletores de 3,00 m, e defletores com 
largura da ranhura de 40 cm. O canal de saída constitui a parte de montante do 
sistema de transposição, onde os peixes saem da escada e se dirigem ao 
reservatório. Foi posicionado distante da tomada d’água da usina, em posição 
considerada favorável à continuidade dos movimentos migratórios em direção a 
montante. 

 

f) Fases Construtivas 

A sequência construtiva da UHE Castanheira será desenvolvida em duas fases 
distintas, cada uma composta por 2 etapas, perfazendo total de quatro etapas, 
conforme o Quadro 4.2-1. 
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Quadro 4.2-1 - Principais serviços das fases construtivas da UHE Castanheira. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS FASES CONSTRUTIVAS 
FASE 1 

1º - Etapa 

 Escavação comum da barragem margem direita acima da el. 220,00; 
 Escavação comum e em rocha da casa de força, vertedouro, canal de entrada e canal de fuga 

e barragem margem direita mantendo-se septos na el. 220,00 - para proteção; 
 Execução da ponte de serviço e acessos a jusante. 

FASE 1 

2º - Etapa 
 Execução da 1ª etapa de terraplanagem da barragem margem direita; 
 Execução da barragem margem direita; 
 Execução da casa de força e vertedouro. 

FASE 2 

3º - Etapa 

 Execução da casa de força (continuação); 
 Construção das ensecadeiras de proteção a montante (EL. 226,00) e a jusante (EL. 220,00) da 

casa de força; 
 Execução da pré-ensecadeira de montante (EL. 215,00) e jusante (EL. 216,00); 
 Execução do cut-off impermeabilizante, tapetes impermeabilizantes e alteamento das 

ensecadeiras de montante (EL. 226,00) e jusante (EL. 220,00); 
 Desvio do rio pelo vertedouro com soleira rebaixada (EL. 210,00). 

FASE 2 

4º - Etapa 

 Execução da 2ª etapa de terraplenagem da barragem margem direita; 
 Conclusão da casa de força; 
 Concretagem das ogivas; 
 Remoção das ensecadeiras de proteção da casa de força; 
 Enchimento do reservatório. 

 

O Desenho CAS-V-34-200.001-DE do Anexo 4-1 apresenta as quatro fases da 
sequência construtiva da UHE Castanheira. 

 

g) Empreendimentos Associados e Decorrentes 

Não há previsão de empreendimentos associados ou decorrentes da UHE 
Castanheira, à exceção da Linha de Transmissão, apresentada neste capítulo, no 
item i e dos acessos mencionados no capitulo 4.3. 

 

h) Localização do Empreendimento 

O aproveitamento hidrelétrico Castanheira está localizado no rio Arinos, a 120 km 
de sua foz no rio Juruena, município de Juara, estado do Mato Grosso  
(Mapa 4.2-1). As coordenadas geográficas do eixo da casa de força são: 11º04’39” 
S e 57º45’26” W. O Mapa 4.2-1 a seguir apresenta a localização da UHE 
Castanheira. 
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O rio Arinos nasce no tabuleiro de um contraforte da Serra Azul, a 400 metros de 
altitude e flui no sentido sul-norte por, aproximadamente, 725 km até desaguar na 
margem direita do rio Juruena. Seu principal afluente é o rio dos Peixes localizado 
na margem direita nas imediações de sua foz. 

A bacia hidrográfica do rio Arinos possui cerca de 59.000 km² de área, abrangendo 
14 municípios, sendo Juara o mais extenso e populoso.  

A malha rodoviária na região do empreendimento é pouco densa e distribuída de 
maneira irregular devido às barreiras constituídas pela transposição de extensas 
planícies fluviais, mas é estruturada por rodovias federais, estaduais e locais, 
descritas a seguir: 

 Rodovia federal BR-364 - na porção sul da bacia hidrográfica do rio Arinos; 

 Rodovia federal BR-163 - corta o extremo sudeste e segue a leste da bacia 
hidrográfica no sentido norte; 

 Rodovia estadual MT-220 - cruza a região no sentido Leste-Oeste e interligada 
à BR-163 em Sinop; percorre a extremidade norte do Planalto dos Parecis, 
cruzando os rios Arinos e dos Peixes, interligando-se a oeste à MT-170; 

 Rodovias estaduais MT-325, MT-160, MT-338 e MT-220 - constituem um anel 
que interliga a região do eixo do empreendimento e as cidades de Porto dos 
Gaúchos e Novo Horizonte do Norte. 

 Outras vias não pavimentadas de circulação menos abrangente. 

 

A barragem situa-se cerca de 500 m a montante de uma ilha fluvial do rio Arinos e o 
acesso ao local do empreendimento, pela margem esquerda, será realizado por 
estradas não pavimentadas que ligam Juara, distante cerca de 50 km, conforme 
descrito a seguir.  

A partir de Cuiabá (MT) segue-se pela rodovia federal BR-364 até a cidade de 
Campo Novo dos Parecis, em percurso de, aproximadamente, 560 km. Deste ponto 
continua-se por cerca de 260 km para o norte, pela rodovia estadual pavimentada 
MT-170, até a bifurcação com a rodovia MT-220. A partir desta bifurcação segue-se 
para leste por aproximadamente 150 km pela rodovia estadual MT-220, até a 
bifurcação com a rodovia MT-325. Deste ponto segue-se para leste, pela rodovia 
estadual MT-410, até a cidade de Juara (MT), em percurso de aproximadamente  
50 km. 

O acesso até atingir a região do empreendimento, a partir da cidade de Juara (MT) 
tem um percurso de aproximadamente 50 km. Este acesso será realizado pela 
margem esquerda do rio Arinos através de via existente que deve ser 
retificada/melhorada. Vide Desenho CAS-V-38-000.002-DE no Anexo 4-1.   
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Mapa 4.2-1 - Localização do Empreendimento (A3). 
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Mapa 4.2-1 - Localização do Empreendimento (A3). 
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i) Descrição da linha de transmissão 

A alternativa selecionada consiste numa solução que determina o ponto de conexão 
na SE Seccionamento da LT 230 kV Brasnorte – Juína, distante cerca de 108,55 km 
da UHE Castanheira, devendo neste trecho ser construído um circuito simples 
integrando a usina até a subestação, formando o circuito 230 kV Castanheira - SE 
Seccionamento da LT 230 kV Brasnorte – Juína.  

A LT deverá ser construída com estruturas metálicas treliçadas, dos tipos 
autoportantes e estaiadas. 

A LT terá dois cabos para-raios, sendo que será utilizado de um lado um cabo 
OPGW, ao longo de toda a linha. Do outro lado, nas regiões próximas as SEs será 
utilizado um cabo CAA-EF e no restante da linha um cabo de Aço EAR. O Desenho 
CAS-V-37-400.001-DE apresenta o Arranjo da Linha de Transmissão em planta. 

O corredor estudado entre a SE Castanheira – Seccionamento da LT 230 kV 
Brasnorte – Juína, com 10 km de largura e eixo de aproximadamente 100 km de 
extensão, localiza-se no estado de Mato Grosso. As inflexões no corredor foram 
feitas para evitar ou minimizar as interferências em remanescentes de vegetação 
nativa, no reservatório da UHE Castanheira e seguir em paralelo à linha de 
distribuição 138 kV Fazenda Cortez – Juara. 

Para localização do ponto de seccionamento da LT 230 kV Brasnorte - Juína 
utilizou-se as coordenadas da torre sugerida para o seccionamento, a menor 
distância até a SE Castanheira e, na medida do possível, evitar ou minimizar as 
possíveis interferências socioambientais. 

A partir da SE planejada Castanheira, no município de Juara, o corredor segue no 
sentido sul, desvia parcialmente do reservatório da UHE Castanheira, cruza o rio 
Doutor Serapião e segue rumo ao cruzamento das rodovias estaduais MT-325 e 
MT-220. Nesse trecho, o corredor abrange áreas utilizadas para agricultura, 
entremeadas com remanescentes de vegetação nativa das fitofisionomias floresta 
ombrófila aberta e floresta ombrófila densa (associada ao rio Doutor Serapião), e 
áreas de tensão ecológica. 

Em seguida, o corredor deflete à direita para seguir em paralelo à linha de 
distribuição 138 kV Fazenda Cortez – Juara e à rodovia estadual MT-220, cruza o 
rio do Sangue e segue rumo ao ponto de seccionamento da LT 230 kV Brasnorte - 
Juína. O uso do solo nesse trecho é predominantemente agrícola, com 
remanescentes de floresta ombrófila densa ao longo do rio Juruena e áreas de 
tensão ecológica. 

As unidades de relevo predominantes ao longo do corredor são planaltos e baixos 
platôs. No entorno da SE Castanheira ocorrem colinas amplas e suaves, e ao longo 
dos rios Doutor Serapião e do Sangue as planícies fluviais ou flúvio-lacustres. A 
altitude no corredor varia de 200 a 300 m, sendo os locais mais baixos encontrados 
ao longo do rio do Sangue e do reservatório da UHE Castanheira. 
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De acordo com a base de dados consultada, na área do corredor SE Castanheira - 
Seccionamento da LT 230 kV Brasnorte - Juína não há registro de unidade de 
conservação, terra indígena, terra quilombola, caverna ou projeto de assentamento. 

Do ponto de vista socioambiental considera-se a alternativa SE Castanheira - 
Seccionamento da LT 230 kV Brasnorte - Juína como a mais adequada, pelo fato 
de apresentar a menor extensão para conexão da usina ao SIN; pela possibilidade 
de compartilhar mais de 50% da faixa de servidão da linha de distribuição 138 kV 
Fazenda Cortez - Juara, o que poderá reduzir a supressão de vegetação; por contar 
com apoio rodoviário, tendo em vista que cerca de dois terços do corredor seguem 
paralelo à MT-220; e, consequentemente, pela menor interferência em áreas com 
vegetação nativa.  

 

j) Relato Sumário do Projeto 

 Matérias primas necessárias 

 

Quadro 4.2-2 - Quantitativo dos materiais por estrutura. (continua...) 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE 

ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS   
 

     CASA DE FORÇA E TOMADA D’ÁGUA   
 

          Escavação   
 

               Comum m³ 163.076,50 

               Em Rocha a céu aberto m³ 111.865,50 

          Enrocamento Compactado1 m³ 31.169,50 

          Concreto    

               Cimento t 39.735,46 

               Concreto sem cimento m³ 131.098,01 

               Armadura t 8.615,12 

     DESVIO DO RIO    

          ENSECADEIRA SEGUNDA FASE – MONTANTE CASA DE FORÇA    

               Solo Compactado m³ 32.815,00 

               Enrocamento Compactado m³ 4.585,00 

               Transição Compactada m³ 406,00 

          ENSECADEIRA SEGUNDA FASE – JUSANTE CASA DE FORÇA    

               Solo Compactado m³ 47.615,00 

               Enrocamento Compactado m³ 4.797,00 
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Quadro 4.2-2 - Quantitativo dos materiais por estrutura. (continua...) 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE 

               Transição Compactada m³ 331,00 

          ENSECADEIRA SEGUNDA FASE - MONTANTE    

               Solo Lançado m³ 45.198,50 

               Solo Compactado m³ 392.350,50 

               Enrocamento Lançado m³ 37.127,00 

ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS   
 

               Transição Lançada m³ 3.383,00 

               Transição Compactada m³ 3.045,00 

          ENSECADEIRA SEGUNDA FASE - JUSANTE    

               Solo Lançado m³ 47.762,50 

               Solo Compactado m³ 12.827,00 

               Enrocamento Lançado m³ 45.971,50 

               Enrocamento Compactado m³ 26.512,00 

               Transição Lançada m³ 3.012,00 

               Transição Compactada m³ 2.043,00 

    BARRAGEM    

       BARRAGEM DE TERRA    

          Escavação 
 

 

               Comum m³ 106.116,50 

          Aterro compactado m³ 618.403,00 

          Transições m³ 13.601,50 

          Filtro Horizontal m³ 22.619,50 

          Filtro Vertical m³ 11.938,50 

          Proteção de taludes    

               Talude de montante m3 18.081,00 

     VERTEDOURO    

       VERTEDOURO COM MUROS    

          Escavação    

               Comum m³ 200.880,00 

               Em rocha a céu aberto m³ 47.759,00 

          Concreto    

               Cimento t 25.655,25 

               Concreto sem cimento m³ 75.710,56 

               Armadura t 4.814,41 

           Equipamento de Fechamento    
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Quadro 4.2-2 - Quantitativo dos materiais por estrutura. (continuaação) 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE 

               Comportas Segmento ton 218,40 

               Comporta ensecadeira montante ton 124,85 

               Comporta ensecadeira jusante ton 118,95 

               Pórtico un 1 

ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS   
 

     TOMADA D'ÁGUA    

          TOMADA D'ÁGUA    

               Equipamento de Fechamento    

                    Comporta ensecadeira ton 242,50 

                    Grades  ton 273,00 

                    Pórtico un 1 

          CANAL DE ADUÇÃO    

               Escavação    

                    Comum m³ 1.082.334,00 

                    Em rocha a céu aberto m³ 110.848,00 

          CANAL DE FUGA    

               Escavação    

                    Comum m³ 1.189.117,00 

                    Em rocha a céu aberto m³ 107.049,00 

TURBINAS E GERADORES    

     Comporta vagão ton 781,20 

     Turbinas un 3 

     Geradores un 3 

DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA    

     Ponte rolante un 1 

     Pórtico rolante  un 1 

Fonte: Relatório Final dos Estudos de Viabilidade da UHE Castanheira. 
 

 Cronograma de Implantação da UHE Castanheira 

O cronograma físico da UHE Castanheira prevê um prazo global de implantação de 
40 meses e foi montado considerando-se a obtenção de LI para canteiro e início das 
obras em julho do Ano 1. Os prazos foram estimados considerando a assinatura do 
contrato de concessão em janeiro do Ano 1. 

Quando da obtenção da LI já deverão estar contratados os projetos executivos, os 
fornecimentos e a construção e montagem para permitir o início imediato dos 
serviços, de modo que a mobilização e instalação de canteiro serão iniciadas 
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imediatamente, juntamente com o início dos projetos executivos, os projetos de 
equipamentos e os projetos ambientais e sua implantação. 

No Ano 1 serão feitas basicamente as escavações em solo e em rocha na margem 
esquerda. Os fornecedores das turbinas e geradores deverão dar prioridade à 
definição da geometria e cargas dos equipamentos para permitir a execução dos 
projetos de escavação da casa de força. 

No Ano 2 serão executadas as obras de concreto, principalmente da casa de força 
e vertedouro, ao mesmo tempo em que as máquinas de terraplenagem ociosas 
serão transferidas para a margem direita, para escavação da barragem. 

O desvio do rio está previsto para meados do Ano 3, através do fechamento das 
ensecadeiras de segunda fase e, antes do qual, deverão ter sido removidos os 
septos na entrada do canal de adução/aproximação e na saída canal de 
fuga/restituição, bem como a execução das ensecadeiras de proteção da Casa de 
Força. 

Logo após o desvio, será completada a barragem de terra no leito do rio. 

Os projetos ambientais deverão ser implantados em tempo hábil para que se possa 
obter a Licença de Operação até março do Ano 4 e assim permitir o enchimento do 
reservatório. O tempo previsto para o enchimento do reservatório é de 10 dias. 

As montagens eletromecânicas ficarão concentradas entre final do Ano 2 e início do 
Ano 4. 

Prevê-se o início da operação da primeira unidade a partir de junho do Ano 4, e a 
motorização completa (3 unidades) em outubro do mesmo ano. 

O cronograma físico de construção da UHE Castanheira é apresentado na  
Figura 4.2-1 a seguir. 
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Figura 4.2-1 - Cronograma da UHE Castanheira. (A3) 
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Figura 4.2-1 - Cronograma da UHE Castanheira. (A3) 
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k) Flutuação do nível do reservatório 

A UHE Castanheira terá operação a “fio d’água”, ou seja, não haverá reserva 
significativa de água para a regularização de vazões. Entretanto, a regra operativa 
da UHE Castanheira prevê variações de até 1 m, de modo a compensar as 
variações diárias na geração de energia. Desta forma, em condições normais de 
operação, o nível do reservatório oscilará entre as cotas 229 e 230 m. Além disso, 
em situações de cheia poderá haver sobre-elevação do nível d’água, que no caso 
correspondente à descarga decamilenar (10.000 anos), que foi o evento extremo 
simulado para fins de dimensionamento das estruturas, a cota chegaria até o valor 
máximo de 233 m. 

 

4.3 - INFRAESTRUTURA DE APOIO À OBRA 

a) Centros Administrativos e Alojamentos 

A área de vivência deverá ser composta por: 

 Hotel/Pousada; 

 Alojamentos; 

 Centro de lazer dos trabalhadores, com localização de fácil acesso dos 
alojamentos, contendo salões de TV, salões de jogos diversos, lanchonetes, 
salões de estar, lojas de conveniência, etc.; 

 Refeitório central localizado próximo à área de lazer, com cozinha, despensa e 
salões de refeição; 

 Ambulatório localizado nas proximidades do centro de lazer contendo salas 
para consultas, salas de primeiros socorros, quartos de internação, etc. O 
atendimento hospitalar será prestado nos hospitais conveniados de Sinop; 

Nos pátios externos serão construídos campos de futebol e quadras poliesportivas; 

Nas frentes de trabalho serão instalados sanitários de campo, convenientemente 
localizados para que a distância a percorrer seja de no máximo 200 m. 
Eventualmente, poderão ser usados conjuntos de sanitários químicos. 

 

 Energia Elétrica e Iluminação 

A energia elétrica necessária à execução da obra será fornecida pela CEMAT. A 
partir da subestação do canteiro de obras, serão construídas redes de energia na 
tensão de 13,8 kV, para atendimento das instalações do canteiro e dos escritórios e 
acampamento. 
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A geração de energia elétrica de emergência será feita através de grupos geradores 
diesel, instalados próximos aos pontos de consumo em baixa tensão. Esses 
geradores terão potência compatível com as cargas consideradas essenciais. 

 

 Telecomunicações 

Deverá ser solicitada à Concessionária de telefonia local, a construção de linha 
telefônica até o local da obra, para atendimento às necessidades de comunicação 
(telefone, internet, etc). 

 

 Água Industrial, Tratada e Potável 

O fornecimento de água poderá ser feito a partir da captação no rio Arinos através 
de estação de captação e bombeamento de água bruta que será conduzida por 
uma adutora para um reservatório junto à estação de tratamento de água. A água 
destinada ao consumo humano deverá ser purificada dentro dos padrões de 
potabilidade exigido pelos órgãos de saúde. 

 

 Proteção Contra Incêndio 

O canteiro de obras será dotado de sistema de proteção contra incêndio, composto 
pelos seguintes elementos: 

 Redes de hidrantes de coluna, dispostas nas proximidades das instalações 
do canteiro e edificações do acampamento, com pressão suficiente para 
garantir as vazões mínimas requeridas nos bocais dos hidrantes; 

 Um conjunto de extintores portáteis padronizados segundo as normas da 
ABNT. 

Todos os hidrantes e extintores serão localizados e demarcados segundo os 
padrões das respectivas normas técnicas. 

 

 Esgotos Sanitários 

O esgoto sanitário dos escritórios, refeitórios, sanitários, alojamentos e outros serão 
coletados e terão um tratamento em nível secundário através de sistema de fossa 
séptica e filtros, ou sistema de ETE compacta, para permitir o lançamento dos 
efluentes ao curso d’água dentro das condições permitidas pela legislação 
ambiental. 
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 Drenagem de Águas Pluviais 

Toda a área do canteiro será provida de sistema de drenagem de águas pluviais, 
com sistema de valetas a céu aberto, projetadas para evitar erosão do terreno e 
tanques de decantação para evitar carreamento de materiais sólidos ao leito do rio. 

Todos os taludes serão protegidos por valetas de crista e de pé para coleta das 
águas e prevenção de erosões. 

Essas providências serão extensivas às áreas de empréstimos e áreas de bota-fora. 

Nas oficinas e em especial nas áreas de lavagem e lubrificação e posto de 
abastecimento, será previsto sistema de separação de óleo para evitar o 
lançamento desse material à rede de drenagem. 

 

 Resíduos Sólidos 

A Construtora deverá implantar um sistema de gerenciamento de resíduos da obra, 
englobando plano de redução, de reutilização e de reciclagem de resíduos, visando 
a redução de desperdícios e de impactos ambientais e ainda com vantagens 
econômicas. 

O aterro sanitário para disposição dos resíduos sólidos não recicláveis deverá ser 
convenientemente localizado, implantado de modo a evitar a contaminação do solo 
e de águas subterrâneas e devidamente monitorado ao longo do tempo, de acordo 
com as normas vigentes. 

 

b) Estradas de Acesso e de Serviços 

O acesso terrestre até o local do empreendimento é feito por rodovia pavimentada 
de Cuiabá (MT) até Juara (MT), em um percurso de, aproximadamente, 820 km.  

Partindo de Cuiabá (MT) pela rodovia federal BR-364 até a cidade de Campo Novo 
do Parecis, em um percurso de, aproximadamente, 560 km. A partir deste ponto 
continua-se, para o norte, pela rodovia estadual pavimentada MT-170, até a 
bifurcação com a rodovia MT-220, em um percurso de, aproximadamente, 260 km. 
A partir desta bifurcação segue-se, para o leste, pela rodovia estadual MT-220, até 
a bifurcação com a rodovia MT-325, em um percurso de, aproximadamente,  
150 km. A partir deste ponto segue-se para leste, pela rodovia estadual MT-325, até 
a cidade de Juara (MT), em um percurso de aproximadamente 50 km. 

Por via aérea, a melhor opção, por voo comercial, é a cidade de Juara (MT), em 
linha vinda de Cuiabá. 
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O acesso até atingir a região do empreendimento, a partir da cidade de Juara (MT) 
tem um percurso de aproximadamente, 50 km. Este acesso será realizado pela 
margem esquerda do rio Arinos através de via existente que deve ser 
retificada/melhorada. O Desenho CAS-V-38-000.002-DE (Anexo 4-1) apresenta a 
localização destes acessos. 

A partir dos estudos de remanso da UHE Castanheira verificou-se que a 
implantação do reservatório provocará a necessidade de relocação da Balsa 
(situada na seção RR-08) e da Ponte da rodovia MT-410 (situada na seção RR-13). 
Esses estudos consideraram os critérios da Agência Nacional de Águas-ANA, que 
estabelecem a necessidade de relocação ou proteção da infraestrutura afetada pelo 
reservatório na ocorrência de cheias com tempo de recorrência (TR) de 100 anos 
ou mais. 

No local próximo à balsa estão previstas sobreelevações do nível d’água de 
aproximadamente 4 m, com relação às condições naturais, considerando a 
ocorrência de vazões com TR maior que 100 anos. Desta forma, em atendimento 
aos critérios da ANA para relocação de infraestrutura, haverá a necessidade de 
transferir os atracadouros da balsa para uma região mais elevada. 

Na seção sob a Ponte da MT-410, o nível d’água do rio em condições naturais 
atinge a cota 234,15 m para uma vazão com TR de 100 anos. Na condição com 
reservatório o nível alcançará a cota 234,27 m para essa mesma vazão, resultando 
em uma sobreelevação de 0,12 m. Considerando que o tabuleiro desta ponte situa-
se na cota 234,79 m e que o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes - DNIT recomenda a manutenção de uma folga para o nível d’água de 
1 m ou mais no caso de rios navegáveis, será necessária a relocação ou 
reconstrução da ponte em cota mais elevada. 

Os dados apresentados no quadro a seguir indicam os níveis d’água na condição 
natural e de reservatório para a vazão média de longo termo (MLT) e para vazão 
com TR de 100 anos. 

 

Quadro 4.3-1 - Níveis d’água na condição natural e de reservatório para a vazão média de longo termo 
(MLT) e para vazão com TR de 100 anos. 

SEÇÃO 

NÍVEIS D’ÁGUA (m) 

MLT (851 m³/s) TR = 100 anos (2.749 m³/s) 

Natural Reserv. Natural Reserv. 

RR-08 (Balsa) 222,94 230,03 226,03 230,33 

RR-13 (MT-410) 231,01 231,39 234,15 234,27 
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 Acesso à Obra e Plano Viário 

O plano viário deverá ser elaborado para atendimento do fluxo de veículos e 
equipamentos na área do canteiro de obras e frentes de serviços. Deverá ser 
previsto um sistema de sinalização e de orientação tendo em conta o volume de 
tráfego esperado. 

 

 Vias de Serviço 

O canteiro de obras será localizado na margem esquerda do rio Arinos, como 
mostrado no Desenho CAS-V-31-240.001-DE (Anexo 4-1). O deslocamento de 
equipamentos, trabalhadores e de pessoal técnico entre as margens do rio Arinos 
será através da ponte de serviço construída a jusante do empreendimento, logo a 
montante da ilha fluvial. 

Serão executadas as vias internas destinadas basicamente a: 

 acessos para áreas de bota-fora nas duas margens; 

 acessos de jazidas de solo e de rocha para estoque e para as frentes de 
trabalho; 

 acessos das áreas de escavação de rocha para depósitos; 

 acessos internos do canteiro - industrial, administrativo e área de vivência; 

 acessos do canteiro às frentes de serviço, para cada etapa da obra; 

 acessos às jazidas de areia. 

 

Os acessos são provisórios e de caráter bastante dinâmico, devendo atender às 
necessidades para cada etapa de cada estrutura. 

As vias internas de caráter definitivo, para a manutenção e operação da usina, 
deverão ser objeto do projeto executivo da obra. 

 

c) Canteiros de Obras 

As instalações temporárias serão localizadas, basicamente, na margem esquerda, 
onde se concentram as obras principais da Casa de Força e Vertedouro. 

As instalações temporárias serão constituídas basicamente de: 
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 Canteiro Industrial; 

 Canteiro Administrativo. 

 

 Canteiro de Obra Principal: 

A seguir, é descrito o estudo dos itens principais das instalações industriais, cujas 
localizações estão apresentadas no Desenho CAS-V-31-240.001-DE (Anexo 4-1). 

 Central de concreto; 

 Central de britagem; 

 Pátio de armação; 

 Pátio de carpintaria; 

 Pátio de fabricação de pré-moldados; 

 Pátio de manuseio e estocagem de estruturas tubulares para escoramento e 
cimbramento; 

 Central e rede de distribuição de ar comprimido. 

 

 Canteiro Administrativo: 

O canteiro administrativo será composto por: 

 Escritório administrativo da Construtora; 

 Escritório da Fiscalização; 

 Escritórios de campo móveis, em contêineres metálicos; 

 Almoxarifados cobertos e áreas de estocagem descobertas. 

 

 Canteiro Eletromecânico: 

A oficina para fabricação de peças fixas e tubulações embutidas no concreto 
primário, será instalada conforme apresentado no Desenho CAS-V-31-240.001-DE 
(Anexo 4-1). Essa oficina será utilizada posteriormente como estoque de matéria 
prima e materiais e oficina de manutenção da montagem. 
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Será instalada ainda oficina com máquinas operatrizes e um almoxarifado coberto e 
fechado. 

Para a montagem elétrica será previsto um almoxarifado coberto e fechado. 

Deverá ser prevista a instalação de um almoxarifado climatizado para estocagem de 
painéis, instrumentos, etc. 

Os materiais elétricos diversos serão estocados ao tempo em pátio encascalhado. 

 

d) Áreas de Empréstimo e Bota-Fora 

O Quadro 4.3-2 apresenta a origem e destino dos materiais escavados e o Desenho 
CAS-V-31-240.002-DE (Anexo 4-1) apresenta de maneira esquemática o fluxo de 
materiais para execução da UHE Castanheira. 

 

Quadro 4.3-2 - Origem e destino dos materiais. 

ORIGEM DESTINO 

Área de Empréstimo 02 

Barragem 

Ensecadeira de Montante 

Ensecadeira de Jusante 

Escavação Comum Obrigatória Bota Fora 

Escavação de Rocha Obrigatória 

Concreto da Casa de Força e Vertedouro 

Barragem 

Ensecadeira de Montante 

Ensecadeira de Jusante 

Jazidas de Areia 
Concreto da Casa de Força e Vertedouro 

Filtro da Barragem 

 

As áreas de empréstimos e de bota fora estão localizadas no entorno do 
empreendimento conforme ilustra o Desenho CAS-V-31-240.002-DE (Anexo 4-1). 
Os principais dados dessas áreas são apresentados no Quadro 4.3-3. 

 
Quadro 4.3-3 - Dados das áreas de empréstimo e bota fora. 

DADOS VALORES UNIDADES 

Área de empréstimo (terra) MD 2.240.000 m3 de corte 

Bota fora (margem direita) 116.728 m3 

Bota fora (margem esquerda) 2.898.948 m3 
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e) Mão de Obra Necessária 

Com base nos histogramas dos serviços principais, prevê-se um pico de mão de 
obra da ordem de 1.500 pessoas no período de construção da estrutura de concreto 
da Casa de Força e Vertedouro na margem esquerda, antes do desvio do rio. Fora 
desse período, estima-se contingente da ordem de 500 a 700 pessoas. A mão de 
obra especializada e de nível médio deverá ser mobilizada de outros centros, caso 
não haja mão de obra na região, alojando-se o pessoal casado em casas nos 
centros urbanos próximos e os solteiros em alojamento na obra. O histograma de 
trabalhadores envolvidos ao longo do período de construção está apresentado na 
Figura 4.3-1. 

As cidades que poderão abrigar os trabalhadores na região estão indicadas no 
Quadro 4.3-4. 

 

 
Figura 4.3-1 - Histograma de mão de obra prevista para a fase de 

construção da UHE Castanheira. 
 

Quadro 4.3-4 - Cidades na região que poderão abrigar os trabalhadores. 

CIDADE DISTÂNCIA DA OBRA POPULAÇÃO 

Juara 55 km 32.791 hab 

Novo Horizonte do Norte 85 km 3.749 hab 

Porto dos Gaúchos 105 km 5.449 hab 

Fonte: IBGE 
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f) Áreas de Supressão de Vegetação para Implantação de Infraestrutura 

Durante a etapa de implantação será realizada a remoção da cobertura vegetal em 
áreas destinadas basicamente ao canteiro de obras, vias de acesso, áreas de 
empréstimo, bota-fora, terraplanagem, obras do barramento em geral e por fim, 
para a limpeza da bacia de acumulação.  

Para a implantação da infraestrutura de apoio, é prevista a supressão de vegetação 
em fragmentos de menor magnitude sendo que, grande parte destas estruturas foi 
alocada em áreas de pastagem ou vegetação em estágio inicial de regeneração. As 
estruturas do barramento, reservatório e áreas de empréstimo, irão demandar a 
interferência sobre remanescentes em estágio médio e avançado de regeneração. 

O mapeamento da vegetação indicou a intervenção em 294 hectares de vegetação 
caracterizada como Floresta Ombrófila Densa Aluvial e 4.252 hectares de Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana. As demais áreas intervencionadas são 
caracterizadas como campos antrópicos e somam 3.258 hectares. 

O estudo de modelagem da qualidade da água do reservatório apontou a 
necessidade de realizar a limpeza em 40,6% da área alagada pelo reservatório, 
perfazendo um total de 3.108 hectares, com o intuito de diminuir a biomassa vegetal 
a ser degradada, para manutenção da qualidade da água do futuro reservatório.  

A área a ser alagada contempla formações florestais e pastagens dispostas ao 
longo do reservatório. Destes 3.108 hectares, 1.800 hectares correspondem à área 
de formações florestais e deverá ser totalmente suprimida (desmatada). 

 

g) Estimativa de escavações e volume de empréstimo 

O estudo de balanceamento de materiais foi efetuado com a maximização do 
aproveitamento dos materiais escavados, como material de construção e, a 
minimização dos materiais considerados inservíveis, para a otimização do 
empreendimento, sempre considerando a qualidade dos materiais disponíveis. 

Como resultado dos estudos de balanceamento, tem-se: 

 

 Rocha 

Disponibilidade de rocha - O volume total de escavação obrigatória em rocha é de 
aproximadamente 380.000 m3, volumes medidos no corte. 

Demanda de rocha - A demanda de rocha para agregados graúdos para concreto e 
materiais para enrocamentos e transições foi estimada, para melhor precisão e 
facilidade de cálculos, em toneladas conforme detalhado com os respectivos 
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consumos e pesos específicos no Quadro 4.3-5, resultando em aproximadamente 
1.011.900 t, contemplando perdas de 20%. Este número corresponde a 
aproximadamente 386.210 m3 de rocha no corte, com massa específica de  
2,62 t/m3. 

 

Quadro 4.3-5 - Demandas de Rocha. 

DEMANDAS DE ROCHA VOLUME DE 
SERVIÇOS (m3) 

MASSA 
ESPECÍFICA (t/m3) 

TOTAL DE 
ROCHA (t) 

Concretos (agregado graúdo) 206.809 2,15 444.638 

Enrocamento lançado 83.099 2,10 174.507 

Enrocamento compactado 85.145 2,10 178.803 

Transições lançadas 6.395 2,00 12.790 

Transições compactadas 19.427 2,00 38.853 

Diversos + Perdas (20%)   168.645 

Total Geral   1.011.869 

    

  MASSA 
ESPECÍFICA (t/m3) VOLUME (m3) 

Volume equivalente em rocha de corte  2,62 386.210 

 

A rocha, como material de construção, será suprida da seguinte forma: 

 da escavação obrigatória da margem esquerda (377.522 m³ corte) será 
transportada para o estoque de rocha da central de britagem (n° 18 do  
Desenho CAS-V-31-240.002-DE) e estoque de enrocamento (n° 21 do 
Desenho CAS-V-31-240.002-DE) ambos na margem esquerda, visto que 
durante a fase de escavação não há previsão de uso significativo de rocha para 
concretos e enrocamentos; 

 a demanda adicional de aproximadamente 10.000 m³ corte poderá ser explorada 
na região do canal de fuga aprofundando seu fundo caso necessário. 

 

Todo o material rochoso da escavação obrigatória, não adequado e não utilizado 
para uso como material de construção em concretos e barragem será transportado 
para a área de bota-fora na margem esquerda. 

 

 Solo 

Disponibilidade de solo - O volume total de escavação obrigatória comum é de 
aproximadamente 2.750.000 m3

corte; este material não será utilizado para a 
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execução das estruturas e será destinado aos bota foras previstos nas duas 
margens. Apesar deste material apresentar características que possibilitariam sua 
utilização, optou-se pela não adoção dos mesmos em função da incompatibilidade 
do cronograma entre a escavação e a execução do aterro. 

Demanda de solo - A demanda de solo nas barragens de terra e enrocamento e 
ensecadeiras foi estimada, em aproximadamente 1.420.000 m3

aterro medida no 
aterro, conforme Quadro 4.3-6. 

 

Quadro 4.3-6 - Demandas de Solo. 

DEMANDAS DE SOLO VOLUME DE 
SERVIÇOS (m3) 

MASSA 
ESPECÍFICA (t/m3) 

TOTAL DE SOLO 
(t) 

Solo compactado de barragem de terra 618.403 1,85 1.144.046 

Solo lançado ensecadeiras 92.961 1,70 158.034 

Solo compactado ensecadeiras 485.608 1,85 898.374 

Diversos + Perdas (20%)   211.282 

Total Geral   2.411.735 

    

  MASSA 
ESPECÍFICA (t/m3) VOLUME (m3) 

Volume equivalente em área de 
empréstimo  1,70 1.418.667 

 

O solo adequado para construção de maciços será suprido pela área de 
empréstimo AE-02, localizada na margem direita, cerca de 3 km a montante do 
eixo. Essa área de empréstimo tem capacidade estimada para atender uma 
demanda de aproximadamente 2.240.000 m3 de corte. 

 

 Areia 

Demanda de areia - A demanda de areia para agregados miúdos para concreto e 
materiais para filtro foi estimada, para melhor precisão e facilidade de cálculos, em 
toneladas conforme detalhado com os respectivos consumos e pesos específicos 
no Quadro 4.3-7, resultando em aproximadamente 460.000t, contemplando perdas 
de 20%. Este número corresponde a aproximadamente 290.000 m3 de areia nas 
jazidas, com massa específica de 1,6 t/m3. 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 38/40 
 

 

Quadro 4.3-7 - Demandas de Areia. 

DEMANDAS DE AREIA VOLUME DE 
SERVIÇOS (m3) 

MASSA 
ESPECÍFICA (t/m3) 

TOTAL DE AREIA 
(t) 

Concretos (agregado miúdo) 206.809 1,60 330.894 

Filtros para barragem 34.558 1,60 55.293 

Diversos + Perdas (20%)   77.237 

Total Geral   463.424 

    

  MASSA 
ESPECÍFICA (t/m3) VOLUME (m3) 

Volume equivalente em jazida  1,60 289.640 

 

A areia adequada para construção dos filtros da barragem e para agregado miúdo 
do concreto será suprido pelas jazidas localizadas a jusante do eixo, adjacentes ao 
rio Arinos. Essas jazidas tem capacidade estimada para atender uma demanda de 
aproximadamente 450.000 m3. 

 

4.4 - JUSTIFICATIVAS PARA O EMPREENDIMENTO 

São apresentadas a seguir as justificativas técnicas, econômicas e socioambientais 
para a proposição do empreendimento, levando em conta a importância da 
operação da UHE Castanheira em conjunto com outras hidrelétricas existentes ou 
previstas. A descrição do item foi baseada no Plano Decenal de Energia – PDE 
2023 (MME), no Estudo de Viabilidade da UHE Castanheira e nos Estudos de 
Inventário Hidrelétrico da Bacia do rio Juruena. 

A implantação da UHE Castanheira deve ser vista no contexto do planejamento 
energético brasileiro, que leva em conta as projeções de consumo e de atendimento 
das demandas do mercado nacional por diversas alternativas tecnológicas 
disponíveis para a geração de energia. Essas projeções são verificadas nos 
estudos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsável pelo 
planejamento energético do país. 

É, portanto, no contexto do planejamento energético brasileiro que se inserem os 
aspectos relativos à viabilidade econômica e ambiental desta usina, diante do 
conjunto de empreendimentos planejados para o aumento da oferta de energia 
elétrica. Ressalta-se ainda que na fase de planejamento são avaliadas e propostas 
as melhores alternativas de expansão energética para mitigação das mudanças 
climáticas, conforme Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC, lei 
12.187/09). Neste contexto o Decreto 7.390 de 2010 estabelece que o plano setorial 
de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas na área de energia é o Plano 
Decenal de Expansão de Energia – PDE. 
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Historicamente a geração hidráulica tem papel preponderante na matriz elétrica 
nacional, especialmente devido a suas características de renovabilidade e ao 
elevado potencial disponível no país. Embora nos últimos anos outras fontes 
renováveis de energia tenham aumentado a participação na matriz, a 
hidroeletricidade ainda mostra-se essencial em função da demanda projetada de 
energia elétrica e das necessidades técnicas de expansão do Sistema Interligado 
Nacional (SIN). 

O PDE 2023 projeta uma evolução da capacidade instalada do SIN de 124.796 MW 
em dez/2013 para 195.883 MW em dez/2023, o que representa incremento de 57%, 
conforme Figura 4.4-1. Desse total, a hidroeletricidade representa cerca de 31.000 
MW (aproximadamente 43% da expansão). Dentre os projetos indicados, encontra-
se a UHE Castanheira, com entrada em operação prevista para o horizonte 
decenal. 

 

Figura 4.4-1 - Evolução da capacidade instalada hidrotérmica do SIN - PDE 2023. 

 
Assim, embora se tenha registrado maior diversificação dessa matriz nos últimos 
anos, o aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro, no qual se inclui a UHE 
Castanheira é de importância estratégica para o atendimento satisfatório das 
necessidades de desenvolvimento socioeconômico do país. 

Além dos benefícios diretos como a produção de energia para o SIN, que poderá 
contribuir positivamente para o controle de tensão (importante recurso operativo 
para a região), o empreendimento trará benefícios indiretos, como a dinamização 
socioeconômica da região, a qual será beneficiada pelos impostos da geração de 
energia e pela Compensação Financeira a ser paga ao Estado e aos Municípios 
atingidos pelo reservatório. A existência do reservatório também propiciará novas 
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oportunidades de turismo e lazer, como também poderá viabilizar a navegação, com 
a possível implantação de eclusa na barragem. 

Sob o aspecto de interferências no meio ambiente e sobre as populações, deve-se 
ressaltar que a Castanheira situa-se em uma região bastante antropizada, ocupada 
basicamente pela pecuária extensiva de gado de corte, com baixa população 
residente. Dessa forma, embora a área inundada pelo reservatório seja 
considerável, atingindo 94,7 km² para o nível d’água máximo normal, ou 0,68 
km²/MW instalado, as áreas de vegetação nativa atingidas e a população 
diretamente afetada são relativamente pequenas, especialmente se comparado a 
outros empreendimentos hidrelétricos. 

Ressalta-se ainda que o empreendimento não atinge áreas protegidas, tais como 
Unidades de Conservação e Terras Indígenas e não interfere em equipamentos 
sociais. 

Os estudos de engenharia e de impactos ambientais permitiram estimar, para a 
UHE Castanheira, um investimento de R$ 1.472.342x103 (data base junho/2015), 
incluídos as obras associadas e os juros durante a construção. Considerando a 
energia firme adicionada ao SIN pela UHE Castanheira e levando em conta os 
custos de investimento e de operação e manutenção, resulta um índice  
custo-benefício de 177,66 R$/MWh. 

 



ID Nome da Tarefa

1 1. MARCOS

2 ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO
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5 - ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

5.1 - ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

Os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental da UHE Castanheira e 
suas alternativas tecnológicas devem ser vistos sob o prisma do planejamento 
energético nacional, cuja atribuição é dada à Empresa de Pesquisa Energética - 
EPE, empresa pública federal criada pela Lei 10.847/04. 

Destaca-se nesse contexto o Plano Decenal de Energia - PDE, elaborado pela EPE 
e publicado anualmente pelo Ministério de Minas e Energia - MME, após processo 
de consulta pública. O PDE leva em conta premissas de desenvolvimento 
econômico do país elaborando projeções de demanda e oferta de energia elétrica e 
combustíveis para atendimento ao mercado brasileiro no horizonte de 10 anos. 

O planejamento do setor elétrico comporta todo um processo, que inclui o potencial 
energético que no caso da hidroeletricidade é feito por meio dos Estudos de 
Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas, passa pelos estudos de viabilidade 
técnico-econômica e ambiental (EVTE e EIA/RIMA) e culminam com a contratação 
de energia do projeto por meio de leilões em ambiente regulado  
(Ambiente de Contratação Regulada - ACR) ou no mercado livre  
(Ambiente de Contratação Livre - ACL).  

A análise das alternativas tecnológicas para o aproveitamento em questão deve ser 
vista dentro desse contexto e o ponto de partida para realizar essa análise é 
entender a Matriz Energética Nacional e as necessidades energéticas do país, seja 
na perspectiva histórica seja no prognóstico. 

A eletricidade produzida no Brasil é predominantemente de origem hidrelétrica. De 
acordo com o Balanço Energético Nacional - BEN ano base 2013 (EPE, 2014), 
cerca de 68% do total da capacidade instalada no país é hidrelétrica, o que 
corresponde a mais de 86 GW, contra cerca de 29% de termelétricas, ou 36,5 GW. 
As fontes eólica e solar, estão crescendo, mas ainda apresentam baixa 
participação. Em 2013, essas duas fontes respondiam respectivamente por 1,7% e 
0,004% da capacidade instalada. 

Segundo o PDE 2023, a estratégia de expansão do parque gerador na próxima 
década continua tendo a hidroeletricidade como a principal fonte de geração. No 
total, espera-se expandir o parque hidrelétrico em cerca de 30 GW distribuídos 
entre 32 projetos de UHE, dentre os quais um deles é justamente a UHE 
Castanheira. Ou seja, a UHE Castanheira consta no PDE 2023 como um projeto 
previsto para entrada em operação no horizonte decenal e assim contribuir para a 
oferta de energia elétrica que será utilizada para o atendimento a demanda de 
energia do país. 

Mesmo contando com 30 GW adicionais em projetos hidroelétricos, o PDE 2023 
também conta com a contratação de várias outras fontes de energia, renováveis e 
não renováveis, com destaque para quase 30GW entre projetos eólicos, pequenas 
centrais hidrelétricas - PCHs, térmicas a biomassa e de energia solar. Estão 
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previstos também cerca de 9 GW de termelétricas movidas a combustível fóssil, 
preferencialmente gás natural. 

Se por um lado esse panorama revela que o Brasil possui a vantagem de dispor de 
uma grande diversidade de recursos energéticos, com destaque para as fontes 
renováveis, também revela a necessidade de expressiva expansão do parque de 
geração nos próximos 10 anos para atendimento da demanda de energia elétrica. 

Nesse sentido, é preciso considerar que cada fonte de energia apresenta vantagens 
e desvantagens para o sistema elétrico, bem como cada fonte terá suas implicações 
socioambientais específicas. Parte-se do princípio que não há fonte de energia livre 
de impactos ambientais, assim como não é possível preencher todo o sistema 
elétrico apenas com uma única fonte de energia por questões de segurança 
energética e modicidade tarifária.  

Assim, o mix de geração apresentado no cenário do PDE 2023 é analisado sob 
todas essas vertentes técnicas, econômicas e ambientais, chegando-se à indicação 
da melhor alternativa de expansão do sistema. Igualmente importante é o fato do 
cenário de demanda do PDE já prever diversas ações de eficiência energética. 

Vale destacar, entretanto, que parte do cenário do PDE é considerada 
determinativa, por já estar contratada nos leilões de energia e outra parte é 
considerada indicativa, ou seja, baseada no resultado das simulações energéticas e 
a sua execução dependerá dos resultados dos leilões de energia dos próximos 
anos. 

A evolução da capacidade instalada por fonte de geração no PDE 2023 pode ser 
verificada no Quadro 5.1-1 a seguir (considera a importação da energia de Itaipu).  
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Quadro 5.1.1 - Evolução da Capacidade de geração de energia elétrica segundo o PDE 2023. 

 
 

Observando os dados do Quadro 5.1-1, nota-se que mesmo com a expansão de 
30GW no horizonte decenal, a hidroeletricidade perderá cerca de 9% de 
participação na capacidade instalada do SIN, chegando a 2023 respondendo por 
60% da capacidade. Por outro lado, as demais fontes renováveis deverão crescer 
em termos de participação na capacidade instalada, chegando a 24% em 2023. 

É preciso observar, entretanto, que as diferentes fontes de energia cumprem papéis 
distintos na operação de sistemas hidrotérmicos. A fonte eólica, embora importante 
no cenário de expansão do PDE, não oferece segurança energética ao sistema, 
pois está sujeita a variabilidade do regime de ventos que podem sofrer bruscas 
mudanças em questão de horas ou minutos. Já a biomassa derivada da cana-de-
açúcar (bagaço) está disponível apenas no período de safra e assim, o sistema 
elétrico fica sujeito à mesma sazonalidade. 

As termelétricas a combustível fóssil, por outro lado, cumprem papel fundamental 
na segurança do sistema atuando quando a energia de base hídrica não está 
disponível ou quando é necessário armazenar água nos reservatórios das 
hidrelétricas. Porém, o custo do combustível faz com que esta opção normalmente 
custe mais caro que as demais opções. As termelétricas podem atuar em regime 
complementar ou em regime de base. No primeiro caso, são usinas capazes de 
responder rapidamente a necessidade de despacho. No segundo caso, as usinas 
não possuem a mesma capacidade e funcionam mais eficientemente quando 
operando com elevado fator de capacidade, como é o caso das usinas 
termonucleares e as usinas a carvão mineral. Além disso, as termelétricas possuem 
maior flexibilidade locacional podendo ser instaladas próximas aos centros de carga 
diminuindo a necessidade de instalações de linhas transmissão, o que evita o 
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impacto socioambiental da instalação dessas linhas e as perdas de energia. Do 
ponto de vista ambiental, a principal questão relacionada às usinas termelétricas é a 
queima de combustíveis fósseis, responsável por emissões de poluentes locais 
(MP, SO2, NOx) e gases de efeito estufa, bem como os impactos relacionados à 
obtenção do combustível (exploração e produção - E&P de petróleo e gás, 
refinarias, mineração de carvão, etc.). 

Já as hidrelétricas apresentam como principais vantagens o baixo custo de geração 
e a flexibilidade operativa. As UHEs a fio d’água, como é o caso da UHE 
Castanheira, também estão sujeitas a variações sazonais, embora estas ocorram 
de forma mais gradual ao longo do ano, permitindo um melhor planejamento da 
operação do sistema. As hidrelétricas de uma forma geral são capazes de 
responder rapidamente a necessidade de despacho. É importante mencionar 
também o domínio completo da tecnologia hidrelétrica pelo país, o que não 
acontece com as versões mais atualizadas das alternativas de geração térmicas, 
bem como eólica e solar. 

As características das diferentes fontes expostas acima evidenciam a complexidade 
do planejamento energético nacional. Os resultados do PDE 2023 mostram que a 
solução indicada para o Brasil é a diversificação da matriz, utilizando ao máximo o 
seu potencial para as fontes renováveis de energia, sem abrir mão da segurança 
energética e da modicidade tarifária.  

Os resultados mostram também que o Brasil não poderá prescindir de seu potencial 
hidrelétrico no médio prazo. A UHE Castanheira faz parte dessa estratégia. 

No caso especifico da UHE Castanheira, a EPE realizou os estudos de inventário 
da bacia do rio Juruena, da qual faz parte a bacia do rio Arinos, onde a UHE 
Castanheira foi definida como um empreendimento viável sob aspectos técnicos, 
econômicos e ambientais. 

Prevendo-se a necessidade futura de demanda de energia elétrica no país, a 
construção da UHE Castanheira está alinhada não apenas com as políticas de 
expansão energética do país, mas também com a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima (PNMC, lei 12.187/09), o que justifica sua implantação. 

 

5.2 - ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

5.2.1 - Histórico do empreendimento 

A primeira avaliação do potencial energético do rio Arinos foi realizada nos Estudos 
de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena, elaborados pela EPE entre 2006 
e 2009, com contratação da empresa CNEC Engenharia S.A. Estes estudos 
resultaram na escolha da melhor alternativa de partição de queda, do ponto de vista 
energético, econômico e ambiental para a bacia do rio Juruena e englobaram além 
do curso principal, seus principais afluentes, entre eles o rio Arinos, onde está 
localizado o sítio da UHE Castanheira. 
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O Relatório Final dos Estudos de Inventário foi submetido à análise da ANEEL em 
2010, tendo sido aprovado por esta agência em dezembro de 2011, quando foi 
estabelecida a partição de quedas do rio Juruena e seus principais afluentes. Foram 
definidos 22 aproveitamentos hidrelétricos para o rio Juruena e seus afluentes. Na 
bacia do Arinos constam três aproveitamentos: AHE Castanheira (ARN 120), AHE 
Travessão dos Índios (ARN -26) e Apiaká-Kayabi (PEX-093), no rio dos Peixes. 

No âmbito dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio 
Juruena foi realizada também a Avaliação Ambiental Integrada - AAI, com o objetivo 
principal de se avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos dos impactos 
socioambientais decorrentes da implantação do conjunto de aproveitamentos 
hidrelétricos previstos para a bacia hidrográfica. 

Em 2013 foram iniciados, também pela EPE, os Estudos de Viabilidade Técnico-
Econômica e Ambiental, elaborados concomitantemente ao presente EIA. O 
objetivo principal dos Estudos de Viabilidade é possibilitar a avaliação da 
exequibilidade do Empreendimento sob o ponto de vista técnico, econômico e 
socioambiental. 

 

5.2.2 - Estudos de Inventário 

Em termos metodológicos os Estudos de Inventário estabelecem as alternativas de 
divisão de quedas mais adequadas para o aproveitamento do potencial energético 
de uma bacia hidrográfica, de forma a constituírem as bases para definição da 
alternativa locacional de uma usina hidrelétrica. 

Assim, as características técnicas principais em termos de localização, queda e 
arranjos gerais da UHE Castanheira foram definidas nos documentos que compõem 
os “Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena”, bacia inserida 
quase que integralmente no Estado do Mato Grosso e com pequena parcela no 
Estado do Amazonas, num total de 190.931 km². 

Os estudos demandaram 36 meses de execução (setembro-2006 a setembro-2009) 
e mais dois anos até a aprovação da ANEEL, definindo-se um potencial 
inventariado de 8.946 MW (após parecer da agência), realizável com um conjunto 
de 22 aproveitamentos em cascata, sendo 7 no rio Juruena, 2 no rio Arinos, 1 no rio 
dos Peixes, 4 no rio Juína e 3 no rio Papagaio, 3 no rio Buriti, 1 no rio Sacre e 1 no 
rio do Sangue. 

Entre esses aproveitamentos foi definida a UHE Castanheira, a ser implantada na 
cota 230,00 m, contando com uma barragem de terra. A Casa de Força seria 
composta por 3 turbinas do tipo Bulbo, totalizando potência de 192 MW. Ainda 
segundo os estudos de inventário o reservatório desta usina teria área alagada total 
de cerca de 119 km². 

Os Estudos de Inventário compreenderam diversos estudos específicos, 
destacando-se: 
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Estudos Cartográficos - Estabeleceram a base cartográfica para os trabalhos de 
inventário. Assim, a restituição estereofotogramétrica, na escala 1:10.000, com 
curvas de nível a cada 5,0 m, cobriu uma área de interesse de 11.300 km². Para as 
áreas dos sítios dos aproveitamentos a restituição foi feita na escala 1:5.000, com 
curvas de nível a cada 2,5 m. 

Estudos Hidrometeorológicos – Estabeleceram para cada local de aproveitamento a 
definição da curva-chave do canal de fuga, série de vazões médias mensais, 
vazões extremas (máximas e mínimas), curvas de permanência de vazões médias 
mensais; assoreamento e vida útil. 

Estudos Geológicos-Geotécnicos – Elaboraram os mapas geológicos locais a partir 
de fotointerpretações e da avaliação superficial das áreas do entorno dos sítios, 
através de reconhecimento e delimitação dos diversos litotipos existentes no local, 
de seus respectivos solos de alteração e materiais transportados, assim como do 
levantamento das jazidas de areia, áreas de empréstimo e potenciais pedreiras. 
Contemplaram os sítios investigados e as respectivas seções geológicas dos eixos 
dos barramentos, com indicação das investigações executadas. 

Estudos Ambientais – Compreenderam o diagnóstico socioambiental da bacia, a 
identificação de áreas similares e a avaliação de suas sensibilidades e a avaliação 
de impactos de cada um dos aproveitamentos e das alternativas de divisão de 
queda. Foi elaborada também a Avaliação Ambiental Integrada – AAI, que avalia os 
efeitos cumulativos e sinérgicos do conjunto de aproveitamentos selecionado, 
considerando diferentes cenários de desenvolvimento da bacia hidrográfica, e 
propõe diretrizes e recomendações para a implantação dos aproveitamentos. 

 

a) Estudos Preliminares de Divisão de Queda 

Na fase de Estudos Preliminares, foram considerados 31 locais de aproveitamentos, 
sendo 12 no rio Juruena, 3 no rio Arinos, 1 no rio dos Peixes, 4 no rio Juína, 6 no rio 
Papagaio, 3 no rio Buriti, 1 no rio Sacre e 1 no rio do Sangue, para a composição de 
alternativas de divisão de queda. A partir desses 31 locais de aproveitamentos, foi 
possível compor 16 alternativas de divisão de quedas. 

Para cada um dos aproveitamentos considerados nas alternativas, foram 
elaborados arranjos preliminares com o objetivo de permitir a quantificação das 
obras civis e dos equipamentos, e, consequentemente, a estimativa dos custos 
associados.  

Além disso, cada aproveitamento teve seu Índice Custo-Benefício Energético (ICB) 
calculado e comparado com o Custo Unitário de Referência (CUR) adotado para 
esta fase dos Estudos Preliminares [143,70 R$/MWh].  

Na sequência foram também avaliados os impactos socioambientais dos 
aproveitamentos sobre os seis componentes-síntese foco das análises ambientais, 
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o que permitiu a composição do índice de impacto negativo produzido pelas 
alternativas sobre o sistema ambiental. 

Nesta etapa, foram definidos dois possíveis eixos para aproveitamento do potencial 
hidráulico do rio Arinos no trecho referente à UHE Castanheira: ARN 120 e ARN 76. 
O eixo ARN 120 é exatamente o da UHE Castanheira e o ARN 76, denominado 
Sebastião, seria localizado mais a jusante, englobando potencial maior, mas 
também com maiores custos e impactos socioambientais. Ambos tiveram a cota 
máxima definida para a elevação 230 m, mas o primeiro contava com uma queda 
bruta de 15 m e o segundo de 21 m, com maior área alagada. Por meio de análise 
multiobjetivo, todas as alternativas que apresentavam o eixo ARN 076 foram 
descartadas já nos estudos preliminares e somente as que contemplavam o ARN 
120 tiveram a avaliação aprofundada nos estudos finais. 

 

b) Estudos Finais de Divisão de Queda 

Na fase dos Estudos Finais a comparação e a seleção de alternativas objetivaram 
escolher a melhor alternativa de divisão de queda da bacia, considerando o critério 
de maximização da eficiência econômico-energética em conjunto com a 
minimização dos impactos socioambientais negativos e levando em conta, 
adicionalmente, os impactos socioambientais positivos oriundos da implantação dos 
aproveitamentos hidrelétricos na bacia. 

Os trabalhos desta fase foram subsidiados pelos levantamentos complementares 
nas áreas de cartografia, hidrologia, geologia e meio ambiente. 

A alternativa de aproveitamento hidroenergético selecionada nos estudos finais do 
inventário da bacia do rio Juruena apresenta uma potência instalada total de 8.467 
MW. Essa alternativa, para a qual se realizou a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) 
da bacia, é composta por 13 aproveitamentos, sendo 5 deles no curso principal, rio 
Juruena, 1 no rio Arinos (UHE Castanheira), 1 no rio dos Peixes, 2 no rio Papagaio 
e 4 no rio Juína. 

O Mapa Alternativa Final de Divisão de Quedas e Planta de Localização dos 
Aproveitamentos, apresentado no Anexo 5-1 deste EIA, mostra a localização dos 13 
aproveitamentos selecionados pelo Estudo de Inventário, sendo que o 
aproveitamento de Castanheira está identificado como ARN-120. 

 

c) Escolha do Barramento 

Os estudos de alternativas de aproveitamento foram conduzidos em duas etapas: 
identificação das alternativas de eixos para o barramento e, a seguir, das 
alternativas de arranjo para o eixo escolhido. Em cada etapa foi analisado um leque 
considerável de alternativas possíveis, dentro dos condicionantes locais e dos 
critérios técnicos e econômicos básicos. 
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Em relação ao arranjo selecionado e no âmbito dos Estudos Finais foram 
elaborados estudos e investigações complementares, simulações energéticas para 
a definição do nível d’água máximo normal do reservatório, da motorização mais 
adequada e do deplecionamento do reservatório, estudos de engenharia relativos 
ao projeto civil e eletromecânico, bem como relativos ao planejamento construtivo, à 
quantificação de volumes e serviços, concluindo com os custos de implantação do 
empreendimento. 

 

5.2.3 - Alternativas locacionais de eixo da UHE Castanheira 

A partir da alternativa apresentada nos Estudos de Inventário e de posse de nova 
base topográfica a laser, iniciou-se a análise para definição do eixo mais adequado 
para o barramento da UHE Castanheira, visando a otimização do arranjo. 

Vislumbraram-se cinco alternativas de barramento no entorno da região proposta no 
inventário. 

Foram realizadas visitas de campo aos eixos pré-selecionados, para os quais foram 
avaliados aspectos geológicos, geotécnicos, topográficos e hidrológicos de toda a 
região onde estes se inserem, confirmando suas posições e ajustando os 
levantamentos iniciais. 

O Desenho CAS-V-00-240.001-DE apresentado no Anexo 5-1, mostra a localização 
das 5 (cinco) alternativas de eixo estudadas para UHE Castanheira. 

 

a) Alternativa 01 

Um possível eixo de barramento foi denominado alternativa 01, localizado logo a 
jusante do eixo do inventário, conforme apresentado na Figura 5.2.3-1. 

 

 
Figura 5.2.3-1 - Alternativa 01 – planta. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 9/22 
 

Nesta alternativa de eixo a extensão da obra seria de aproximadamente 1.265,00 
m, sendo 190 metros na margem esquerda, 275,00 m no leito do rio e 800,00 m na 
margem direita. 

A margem esquerda apresenta uma região com vegetação densa e declividade 
acentuada da ordem de 11%. Nos 100,00 m iniciais próximos ao rio Arinos o terreno 
caracteriza-se por estar sujeito à inundação em épocas de cheia. 

A margem direita apresenta uma região descampada onde predomina pastagem 
para criação de gado. A declividade desta margem é mais suave da ordem de 
2,50%. Próximo ao rio Arinos existe um talvegue natural que drena uma área de 
aproximadamente 1,50 km². 

As Figuras 5.2.3-2 e Figura 5.2.3-3 ilustram as características do eixo da alternativa 01. 

 

 
Figura 5.2.3-2 - alternativa 01 – vista da margem direita em direção ao rio. 
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Figura 5.2.3-3 - alternativa 01 – vista do rio em direção a margem esquerda. 

 

b) Alternativa 02  

O eixo da alternativa 02 refere-se ao eixo indicado nos Estudos de Inventário. A 
Figura 5.2.3-4 apresenta a localização deste eixo. 

 

 
Figura 5.2.3-4 - Alternativa 02 – planta. 

 

Nesta alternativa de eixo a extensão da obra seria de aproximadamente 1.460,00 
m, sendo 170 m na margem esquerda, 260,00 m no leito do rio e 1.030,00 m na 
margem direita. 
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A margem esquerda apresenta uma região com vegetação densa e declividade 
acentuada da ordem de 12%. Nos 70,00 m iniciais próximos ao rio Arinos essa 
região está sujeita à inundação em épocas de cheia. A margem direita apresenta 
uma região descampada onde predomina pastagem para criação de gado, a 
declividade desta margem é mais suave, da ordem de 2%. 

As Figuras 5.2.3-5 e Figura 5.2.3-6 apresentam algumas características da região 
do eixo da alternativa 02. 

 

 
Figura 5.2.3-5 - alternativa 02 – vista do rio em direção à margem direita. 
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Figura 5.2.3-6 - alternativa 02 – vista do rio em direção à margem esquerda. 

 

c) Alternativa 03 

Foi identificado um possível eixo alternativo - alternativa 03 - cerca de 1,00 km a 
montante do eixo do inventário, conforme apresentado na Figura 5.2.3-7. 

 

 
Figura 5.2.3-7 - alternativa 03 – planta. 

 

Nesta alternativa de eixo a extensão da obra seria de aproximadamente 2.005,00 
m, sendo 505 m na margem esquerda, 360,00 metros no leito do rio e 1.140,00 m 
na margem direita. 
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A margem esquerda apresenta uma região com vegetação esparsa numa faixa de  
100,00 m paralela ao rio Arinos. Após essa faixa existem pastagens para criação de 
gado.  A declividade desta margem é moderada, da ordem de 4%. 

O rio Arinos na região do eixo da alternativa 3 apresenta uma ilha fluvial em sua 
parte central com aproximadamente 100,00 m de largura.  

No leito do rio, a montante do eixo existe afloramentos de rocha que foram 
identificados no mapeamento geológico e nas visitas de campo. 

A margem direita apresenta uma região com vegetação esparsa numa faixa de 
300,00 m paralela ao rio Arinos. Após essa faixa existem pastagens para criação de 
gado. A declividade desta margem é baixa, da ordem de 2%. Próximo ao rio Arinos 
existe um talvegue natural que drena uma área de aproximadamente 2,00 km². 

As Figura 5.2.3-8 e 5.2.3-9 apresentam algumas características da região do eixo 
da alternativa 03. 

 

 
Figura 5.2.3-8 - Alternativa 03 – vista da margem direita em direção ao rio. 
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Figura 5.2.3-9 - Alternativa 03 – Leito do Rio, Ilha Central e Margem esquerda – vista de 

montante para jusante. 
 

d) Alternativa 04 

Foi identificado um possível eixo alternativo - alternativa 04 - cerca de 2,00 km a 
montante do eixo do inventário, conforme apresentado na Figura 5.2.3-10. 

 

 
Figura 5.2.3-10 - alternativa 04 – planta. 
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Nesta alternativa de eixo a extensão da obra seria de aproximadamente 1.980,00 
m, sendo 340,00 metros na margem esquerda, 200,00 metros no leito do rio e 
1.440,00 m na margem direita. 

A margem esquerda apresenta uma região descampada onde predomina pastagem 
para criação de gado. A declividade desta margem é moderada da ordem de 6%. 
Nesta margem foram identificados afloramentos de rocha. 

O leito do rio nessa região apresenta um ligeiro estrangulamento, foram 
identificados afloramentos de rocha na região a montante. 

A margem direita apresenta uma região com vegetação esparsa numa faixa de 
300,00 m paralela ao rio Arinos. Após essa faixa existem pastagens para criação de 
gado. A declividade média desta margem ao longo do eixo é baixa, da ordem de 
1,4%.  

As Figuras 5.2.3-11 e Figura 5.2.3-12 apresentam algumas características da região 
do eixo da alternativa 04. 

 

 
Figura 5.2.3-11 - Alternativa 04 – vista do rio em direção à margem direita. 
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Figura 5.2.3-12 - Alternativa 04 – vista da margem esquerda em direção ao rio. 

 

e) Alternativa 05 

Foi identificado um possível eixo - alternativa 05 - cerca de 2,20 km a montante do 
eixo do inventário, conforme apresentado na Figura 5.2.3-13. Essa alternativa 
apresenta os mesmos pontos de fechamento que a alternativa 04, no entanto, 
desenvolve a estrutura da barragem de maneira linear entre esses dois pontos. 

 

 
Figura 5.2.3-13 - Alternativa 05 – planta. 
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Nesta alternativa de eixo a extensão da obra seria de aproximadamente 1.680,00 
m, sendo 260 m na margem esquerda, 200,00 m no leito do rio e 1.220,00 m na 
margem direita. 

A margem esquerda apresenta uma região descampada onde predomina pastagem 
para criação de gado. A declividade desta margem é moderada da ordem de 7,5%. 
A montante do eixo foram identificados afloramentos de rocha. 

O leito do rio nessa região apresenta um ligeiro estrangulamento com afloramentos 
de rocha na região logo a montante. 

A margem direita apresenta uma região com vegetação esparsa numa faixa de 
250,00 m paralela ao rio Arinos. Após essa faixa existem pastagens para criação de 
gado. A declividade média desta margem ao longo do eixo é baixa, da ordem de 
1,6%. Nos 400,00 m iniciais próximos ao rio Arinos essa região apresenta uma 
planície na cota 217,00 m que deve sofrer inundações em épocas de cheia. 

As Figuras 5.2.3-14 e Figura 5.2.3-15 apresentam algumas características da região 
do eixo da alternativa 05. 

 

 
Figura 5.2.3-14 - Alternativa 05 – vista da margem esquerda. 
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Figura 5.2.3-15 - Alternativa 05 – vista do rio em direção a margem direita. 

 

f) Seleção da alternativa de eixo 

A partir da avaliação das características topográficas, ambientais, geológicas e 
geotécnicas das cinco alternativas pode-se verificar que o posicionamento do 
circuito hidráulico de geração e do vertedouro na margem esquerda é o mais 
adequado, por ser esta margem mais íngreme e com maiores elevações que a 
outra margem, proporcionando melhor posicionamento da tomada d’água e da casa 
de força. No entanto, com o objetivo de validar essa premissa foi estudada uma 
variante da alternativa 02 (alt. 02A), na qual as estruturas de concreto foram 
previstas para a margem direita. 
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Quadro 5.2.3-1 - Análise Comparativa das Alternativas para Escolha do Barramento com Base nos 
Custos de Implantação. 

PARÂMETRO 
ALTERNATIVAS DE EIXO 

1 2 3 4 5 02A 

Energia Firme 
Agregada ao 
Sistema (MW 

médios) 
105,95 105,95 105,95 103,92 103,92 105,95 

C
U

ST
O

 D
IR

ET
O

 E
 IN

D
IR

ET
O

 (R
$ 

10
³) 

Terrenos, 
relocações e 
ações 
socioambientais 

154.554,91 153.970,39 152.575,96 151.295,82 150.830,36 153.970,39 

Estruturas e 
outras 
benfeitorias 

201.810,25 208.802,80 228.581,26 206.913,12 205.594,90 234.957,60 

   Benfeitorias na 
área da usina 1.200,53 1.202,96 1.205,39 1.207,81 1.210,24 1.212,66 

   Casa de força 185.660,81 192.132,97 210.443,93 190.378,41 189.155,41 216.340,67 

   Eventuais 14.948,91 15.466,87 16.931,94 15.326,90 15.229,25 17.404,27 

Barragens e 
adutoras 402.532,76 387.014,74 426.111,06 350.506,96 348.746,48 392.819,13 

   Desvio do rio 47.267,69 44.954,02 50.479,04 29.859,50 27.676,12 42.396,32 

   Barragens e 
diques 20.205,39 24.352,20 34.080,83 20.341,08 21.360,76 21.916,98 

   Vertedouros 116.973,94 106.505,12 133.005,22 108.642,09 108.812,32 142.773,86 

   Tomada  
d'água  e 
adutoras 

188.268,50 182.535,63 176.982,18 165.700,82 165.064,21 156.634,26 

   Eventuais 
obras civis 24.058,12 22.908,64 25.804,66 20.204,36 20.073,95 23.338,60 

   Eventuais 
equipamentos 5.759,12 5.759,12 5.759,12 5.759,12 5.759,12 5.759,12 

Turbinas e 
geradores 240.698,55 240.698,55 240.698,55 240.698,55 240.698,55 240.698,55 

Equipamento 
elétrico acessório 46.791,80 46.791,80 46.791,80 46.791,80 46.791,80 46.791,80 

Diversos 
equipamentos da 
usina 

33.354,08 33.354,08 33.354,08 33.354,08 33.354,08 33.354,08 

Estradas de 
rodagem, de 
ferro e pontes 

17.175,78 17.175,78 17.175,78 17.175,78 17.175,78 17.175,78 

Custo direto total 1.096.918,13 1.087.808,14 1.145.288,48 1.046.736,11 1.043.191,95 1.119.767,33 

Custos indiretos 197.445,26 195.805,47 206.151,93 188.412,50 187.774,55 201.558,12 

 TOTAL 1.294.363,40 1.283.613,61 1.351.440,40 1.235.148,61 1.230.966,50 1.321.325,45 

Fonte: EPE/ENGEVIX - Estudos de Viabilidade da UHE Castanheira, Relatório Final, Volume 1, 2015. 
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Analisando-se as informações apresentadas no quadro acima (Quadro 5.2.3-1), 
com base nos custos de implantação nota-se que as Alternativas 4 e 5 apresentam-
se como as mais atrativas para o detalhamento dos estudos de viabilidade.  

O local escolhido para o estudo das alternativas de eixo da UHE Castanheira é 
dominado por formações de Floresta Ombrófila Aberta Submontana. A Floresta 
Ombrófila Densa Aluvial também se apresenta, mas restrita a uma franja nas 
margens e na cobertura vegetal das ilhas sobre as quais será construída a usina. 

Aspectos ambientais foram levados em consideração para a diferenciação das 
alternativas estudadas, entre eles (i) a intervenção ou supressão de área de 
Preservação Permanente – APP na região do eixo, (ii) o tamanho do reservatório 
formado e (iii) a interferência do reservatório com áreas florestais. Considerando 
que nenhuma das alternativas estudadas possui desvio de rio ou captura tributários, 
estas características não foram levadas em conta na diferenciação entre elas. 

A partir da avaliação dos critérios constata-se que: 

 as alternativas 4 e 5 apresentam o tamanho do reservatório cerca de 4,00 
km² menor do que as demais; 

 o trecho de rio inundado das alternativas 4 e 5 é cerca de 2km menor quando 
comparadas às outras alternativas estudadas; 

 interferência em APP é menor para as alternativas 4 e 5, diminuindo em 
cerca de 115 hectares; 

 as alternativas 3, 4 e 5 se distanciam de um remanescente florestal 
localizado a jusante na margem esquerda; 

Assim, do ponto de vista ambiental, as alternativas 4 e 5 podem ser consideradas 
as melhores.  

Após seleção destas alternativas de eixo, foram realizadas investigações 
geológicas-geotécnicas adicionais na região selecionada com o objetivo de 
caracterizar melhor as feições geológicas dos sítios. A análise de todos os dados 
disponíveis possibilitou avaliar a melhor posição das estruturas optando-se por 
detalhar a alternativa final como sendo uma pequena variação da alternativa 4, 
deslocando levemente o eixo da barragem na margem direita para montante com o 
objetivo de diminuir os quantitativos da barragem. A seguir a Figura 5.2.3-16 
apresenta foto aérea da região da alternativa selecionada. 
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Figura 5.2.3-16 – Foto aérea da região do eixo selecionado para a UHE Castanheira. 

 

As análises técnicas, econômicas e ambientais permitiram destacar as seguintes 
conclusões sobre o empreendimento: 

 O local selecionado para a implantação da obra apresenta características 
topográficas, geológico-geotécnicas de fundação e materiais naturais de 
construção favoráveis à implantação do aproveitamento; 

 A concepção do arranjo e das estruturas é típica de vales abertos, e 
corresponde a soluções clássicas de engenharia com grande aplicação em 
território brasileiro; 

 O reservatório inundará uma área de 94,7 km², correspondente à superfície do 
reservatório, partindo-se do N.A. máximo normal, igual a 230,00 m, na seção 
do barramento. Cabe registrar que desta área de inundação, 19,2 km² 
correspondem à calha do rio e ilhas existentes no trecho; 

 O arranjo permite construir, sem simultaneidade com a obra da barragem, a 
eclusa e os canais de navegação para o comboio tipo de 145,00 m x 21,34 m, 
com 3,00 m de calado; 

 A construção da UHE Castanheira até a geração da primeira unidade deverá 
ser realizada num prazo de 36 meses. A partir desta data uma nova unidade 
deverá entrar em operação a cada dois meses, até completar-se a 
motorização total; 
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 A capacidade de geração da usina caracteriza-se pela potência instalada de  
140 MW, em 3 unidades geradoras, com produção de 98,43 MW médios de 
energia firme no sítio do barramento; 

 O investimento total previsto para o aproveitamento, considerando-se os 
juros durante a construção e a LT, é de R$ 1.472.342.000,00 referentes a 
junho de 2015. 
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6 - ÁREA DE INFLUÊNCIA PRELIMINAR 

As áreas de influência de qualquer projeto, por definição, são as áreas onde 
incidem os impactos socioambientais do empreendimento. Contudo, para a sua 
identificação e avaliação, primeiramente é necessário conhecer a região de 
inserção do mesmo, sob os aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico. 
Neste sentido, faz-se necessária a delimitação de um recorte espacial para a área 
de estudos, que neste caso foi definida preliminarmente como área de influência 
preliminar.  

Para determinar a área de influência preliminar do empreendimento foram 
consideradas as orientações do Termo de Referência emitido pela SEMA/MT, bem 
como as informações levantadas durante a campanha de reconhecimento de 
campo, realizada na região onde se pretende instalar a UHE Castanheira. As áreas 
de influência direta e indireta definidas a priori tiveram como objetivo delimitar a 
abrangência dos estudos socioambientais, para a elaboração do diagnóstico dos 
meios físico, biótico e socioeconômico. Considerou-se ainda que as áreas 
estudadas deveriam ser suficientemente amplas para subsidiar e contemplar os 
efeitos da implantação do empreendimento durante a etapa de avaliação dos 
impactos ambientais.  

Neste contexto, são apresentadas a seguir as delimitações preliminares das áreas 
de influência direta, indireta e de abrangência regional definidas para a elaboração 
dos estudos socioambientais da UHE Castanheira. 

Importante destacar que estas áreas de influência definidas preliminarmente serão 
revistas, ajustadas e confirmadas após o capítulo de identificação e avaliação de 
impactos ambientais, a fim de se manter a coerência metodológica que define área 
de influência como sendo a região espacial onde incidem os impactos do 
empreendimento1.  

 

6.1 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

Preliminarmente a Área de Influência Direta (AID) para os estudos dos meios 
físico e biótico considerou o conjunto das áreas onde ocorrerão intervenções e 
ações diretas relacionadas às obras para construção e atividades na fase de 
operação, correspondendo às seguintes áreas: área da barragem; área de 
inundação do reservatório na sua cota máxima de montante (NA de 230 m) e sua 
Área de Preservação Permanente (APP) de 100 m, em projeção horizontal; as 
áreas de canteiro de obras, bota-fora, empréstimo, alojamentos e demais estruturas 
de apoio às obras e trecho de 2 km de rio a jusante do eixo do barramento. 

                                                 
1 As áreas de influência sobre os Povos e Terras Indígenas serão resultantes do Estudo do Componente 
Indígena – ECI, de responsabilidade da EPE, que será realizado a partir do Termo de Referência emitido 
pela Fundação Nacional do Índio – Funai. 
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Para os estudos socioeconômicos, foi incluída a sede urbana do município de 
Juara, pois deverá servir como núcleo principal de apoio às obras. 

O Mapa 6.1-1 apresenta a visualização da Área de Influência Direta delimitada para 
a realização dos estudos socioambientais da UHE Castanheira, dos meios físico e 
biótico e do meio socioeconômico. 

 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 3/12 

 

Mapa 6.1-1 - Área de Influência Direta (AID) preliminar para os estudos socioambientais dos meios 
físico, biótico e socioeconômico da UHE Castanheira. 
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Mapa 6.1-1 - Área de Influência Direta (AID) para os estudos socioambientais dos meios físico, biótico e 
socioeconômico da UHE Castanheira. 
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6.2 - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Na Área de Influência Indireta (AII), estão as áreas potencialmente sujeitas aos 
impactos indiretos desencadeados pelo planejamento, construção e operação da 
UHE Castanheira. Para sua delimitação, em caráter preliminar, foram consideradas 
as características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem 
estudados. 

Para a delimitação da AII para os meios físico e biótico foram consideradas as 
características relativas à bacia de contribuição do reservatório e a conectividade 
dos remanescentes contíguos ao reservatório com matrizes existentes na bacia de 
contribuição, um trecho a jusante da afluência do rio dos Peixes e outro trecho a 
montante da área de remanso do reservatório. Assim, os estudos da AII para os 
meios físico e biótico incluíram parte da bacia hidrográfica do rio Arinos, 
correspondendo à porção norte da bacia e baixo trecho do rio a partir do limite do 
município de Porto dos Gaúchos. Os sistemas aquáticos inseridos nesta área foram 
objeto da caracterização dos meios físico e biótico aquáticos, enquanto a porção 
terrestre foi objeto da caracterização dos componentes físicos e bióticos dos 
ecossistemas terrestres. 

Para o meio socioeconômico, a AII englobou os municípios que terão terras 
alagadas com a formação do futuro reservatório da UHE Castanheira, a saber, 
Juara e Novo Horizonte do Norte, bem como o polo municipal de atração à região 
com destaque para Juara, e secundariamente Porto dos Gaúchos. O município de 
Porto dos Gaúchos foi acrescentado inicialmente à AII por abrigar os festivais de 
pesca de Porto dos Gaúchos/Vale do Arinos, devido a possibilidade de impacto 
sobre o recurso pesqueiro na região destes eventos e devido a seu potencial como 
fornecedor de serviços e locais de moradia aos trabalhadores.  

O Mapa 6.2-1 apresenta a visualização da AII definida para os estudos 
socioambientais dos meios físico e biótico e do meio socioeconômico da UHE 
Castanheira. 
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Mapa 6.2-1 - Área de Influência Indireta (AII) para os estudos socioambientais dos meios físico, biótico e 
socioeconômico da UHE Castanheira. 
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Mapa 6.2-1 - Área de Influência Indireta (AII) para os estudos socioambientais dos meios físico, biótico e 
socioeconômico da UHE Castanheira. 
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6.3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (AAR) 

A área da bacia hidrográfica do rio Arinos foi a delimitação utilizada para os estudos 
socioambientais da Área de Abrangência Regional (AAR) da UHE Castanheira.  
Esta delimitação regional foi proposta para que os estudos subsidiassem o 
entendimento dos efeitos da implantação da usina para a bacia como um todo, bem 
como foi utilizada para efeito de distinção de impactos cumulativos, com objetivo de 
situar no contexto da bacia hidrográfica os eventuais impactos cumulativos 
decorrentes dos diversos aproveitamentos hidrelétricos inventariados e/ou 
propostos. 

Assim, os corpos d’água que compõem a bacia hidrográfica do rio Arinos foram 
objeto da caracterização dos meios físico e biótico aquáticos, enquanto a porção 
terrestre foi objeto da caracterização dos componentes físicos e bióticos presentes 
nos ecossistemas terrestres. 

Para a delimitação da AAR do meio socioeconômico, também foi considerado o 
recorte geográfico delimitado pela bacia hidrográfica do rio Arinos. Porém, os 
indicadores socioeconômicos não obedecem aos limites geográficos de uma bacia 
hidrográfica, mas sim aos limites municipais. Desta forma, a AAR para o meio 
socioeconômico considerou os limites dos municípios inseridos total ou 
parcialmente nos limites da bacia hidrográfica. Assim sendo, foram identificados 14 
municípios que atendem ao critério estabelecido, listados a seguir: 

 

1. Diamantino; 

2. Itanhangá; 

3. Juara; 

4. Lucas do Rio Verde; 

5. Nobres; 

6. Nortelândia; 

7. Nova Bandeirantes; 

 

 

 

 

 

8. Nova Maringá; 

9. Nova Mutum; 

10. Novo Horizonte do Norte; 

11. Porto dos Gaúchos; 

12. São José do Rio Claro; 

13. Tabaporã; 

14. Tapurah. 
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Dentre estes, os cinco municípios pertencentes à Microrregião Geográfica Arinos 
foram utilizados para dar ênfase nas “relações socioeconômicas entre os municípios, 
redes de influência das cidades e os recortes político-administrativos relevantes”. São 
eles: Juara; Nova Maringá; Novo Horizonte do Norte; Porto dos Gaúchos e; Tabaporã. 
As microrregiões são definidas pelo IBGE a partir das suas especificidades quanto à 
organização de espaço, incluindo a estrutura econômica, a dinâmica de uso do 
território e as relações sociais e econômicas locais. O Mapa 6.3-1 apresenta a 
visualização da AAR para os meios físico e biótico e para o meio socioeconômico. 
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Mapa 6.3-1 - Área de Abrangência Regional (AAR) para os estudos socioambientais dos meios físico, 
biótico e socioeconômico da UHE Castanheira. 
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Mapa 6.3-1 - Área de Abrangência Regional (AAR) para os estudos socioambientais dos meios físico e 
biótico da UHE Castanheira. 
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