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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento contempla o resultado das atividades referentes ao Estudo 

de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Terminal Portuário 

Paratudal (TPP), e integra o rol de documentos a serem compartilhados com a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). 

O objeto deste estudo é a implantação de um Terminal de Uso Privado (TUP), 

denominado Terminal Portuário Paratudal a ser implantado em área de 100 ha arrendada 

na Fazenda Atoledal. O TPP estará localizado no município de Cáceres (MT), na margem 

esquerda do Rio Paraguai , KM 2.059,5 e tem como objetivo a movimentação de cargas 

originadas e/ou destinadas ao estado de Mato Grosso por meio do Rio Paraguai  desde o 

município de Cáceres (MT) até Corumbá (MS), percorrendo 670 km pela Hidrovia do Rio 

Paraguai . As categorias de carga movimentadas pelo Terminal serão grãos, carga geral a 

granel ou unitizadas, contêineres e fertilizantes. 

A estrutura geral do trabalho mantém alinhamento com o Plano de Trabalho 

elencado no Termo de Referência, o qual se divide em cinco produtos a serem 

compartilhados, a saber: 

Volume 1 – Descrição do empreendimento 

• Identificação do Empreendedor; 

• Dados do Empreendimento; 

• Área de Estudo e áreas de influência; 

• Inserção Regional e legislação Ambiental. 

 

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 

• Diagnóstico Ambiental do Meio Físico. 

 

Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

• Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico. 

 

Volume 4 – Diagnóstico Ambiental do Meio Socioecônomico 

• Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; 

• Passivos Ambientais; 

• Síntese da Situação Ambiental da região. 
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Volume 5 – Avaliação de Impactos Ambientais 

• Análise dos Impactos Ambientais; 

• Áreas de Influência do Empreendimento; 

• Análise dos Impactos Cumulativos e Sinérgicos; 

• Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais; 

• Alternativas Tecnológicas; 

• Prognóstico Ambiental; 

• Análise de Risco; 

• Resultados. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR, EMPRESA CONSULTORA E EQUIPE 

TÉCNICA 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

QUADRO 1.1 – DADOS DO EMPREENDEDOR. 

Nome: Companhia de Investimentos do Centro Oeste S.A. 

CNPJ: 08.729.408/0001-00 

Endereço: R Colombo, 231 - Centro - Corumbá, MS - CEP: 79303-090 

Telefone e fax: (67) 3231-9078     (67) 3231-3667 

Representante Legal: Faine Pinto de Arruda Assy 

CPF: 256.396.171-87 

Endereço: R Colombo, 231 - Centro - Corumbá, MS - CEP: 79303-090 

Telefone e fax: (67) 99987-3865     (67) 3231-3667 

E-mail: luiz.assy@gmail.com 

Pessoa de Contato: Claudio Padilha 

CPF: 141.322.558-67 

Endereço: R Cuiabá, 1207-Centro- Corumbá, MS- CEP 79.330-070 

Telefone e fax: (67) 99614-5459 

E-mail: claudio.padilha@grupocentrooeste.com 

Fonte: UFPR/ITTI, 2018, elaborado a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 

 

1.2 DADOS DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

 

O Quadro 1.2 apresenta a equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração dos 

estudos. 
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QUADRO 1.2 – EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR RESPONSÁVEL PELO ESTUDO. 

NOME 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

REGISTRO PROFISSIONAL 

Coordenador Geral 
Eduardo Ratton  

Engenharia Civil 
M. Sc. Geotecnia 
Dr. Geotecnia 

CREA: PR 7657/D 
CTE SEMA-MT: 5407 
IBAMA: 274192 
ART: 20193288706 

Coordenador Temático – Meio Físico 
Philipe Ratton 

Engenharia Civil 
M. Sc. e Doutorando Eng. de Recursos Hídricos 
e Ambiental  

CREA: PR 108813/D 
CTE SEMA-MT: 5486 
IBAMA: 3616532 
ART:20193290450 

Coordenador Temático – Meio Biótico 
Durval Nascimento Neto Ciências Biológicas 

Biologia 
M.Sc. Agronomia 
Doutorando Geologia Ambiental 

CRBio: 28816/07-D 
CTE SEMA-MT: 5413 
IBAMA: 23928291 
ART: 2018/03201; 2018/03156 

Coordenador Temático – Meio Socioeconômico 
Flávia Aline Waydzik 

Engenharia Civil 
Esp. em Engenharia Logística 
Mestranda em Engenharia da Produção  

CREA: PR 141030/D 
CTE SEMA-MT: 5408 
IBAMA: 608000 
ART: 20193425592 

Alessandra Costa Gosch 
Engenharia Civil 
Esp. Análise Ambiental 
Mestranda em Meio Ambiente Urbano de 
Industrial  

CREA: PR 164597/D 
CTE SEMA-MT: 5485 
IBAMA: 6578289 
ART: 20193314820 

Alexandre Samuel Ramalho 
Engenharia Civil 
Esp. Pontes e Grandes Estruturas Viárias 
Mestrando em Geotecnia  

CREA: PR 169037/D 
CTE/SEMA: 6034 
IBAMA: 59245875 
ART: 20193428737 

Amanda Christine Gallucci Silva 

Engenharia Civil 
Mestranda Engenharia Geotécnica  

CREA: PR – 170306/D 
CTE SEMA-MT: 5829 
IBAMA: 7001469 
ART: 20193428494 

André Furtini Silva 
Adm. de Empresas 
Esp. Gestão de Projetos  

CRA: PR 28827 
CTE SEMA-MT: 5421 
IBAMA: 6243097 

Bruno Palermo Crespi 

Ciências Biológicas 
Esp. Gestão Ambiental 

CRBio: 01 056105/01-D 
CTE SEMA-MT: 5467 
IBAMA: 1833711 
ART: 2018/05304 

Donizeti Antonio Giusti 
CREA: SP 63947/D 
CTE: SEMA-MT:6039 
IBAMA: 5533790 
ART: 20193317714 

Geólogo 
M. Sc. Geociências 
Dr. Geociências e Meio Ambiente 

Dyeison Cesar Mlenek Engenharia Cartográfica e Agrimensura 
Mestrando em Eng. Florestal 
Eng. de Segurança do Trabalho  

CREA: PR 162790/D 
CTE SEMA-MT: 5419 
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NOME 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

REGISTRO PROFISSIONAL 

IBAMA: 6445305 
ART: 20193298787 

Fábio Augusto Martins Miguel 

Ciências Biológicas 
CRBio: 01 089598/01-D 
CTE SEMA-MT: 5465 
IBAMA: 5586935 
ART: 2019/05174 

Fernando Augusto Medeiros 

Ciências Biológicas 
CRBio: 01 068795/01-D 
CTE SEMA-MT: 5464 
IBAMA: 4451004 
ART: 2019/05154 

Frederico Alcântara Menezes 
Ciências Biológicas 
Esp. Biologia Animal 
M.Sc. Biologia Animal 

CRBio: 01 086614/01-D 
CTE SEMA-MT: 5472 
IBAMA: 5593134 
ART: 2019/05173 

Henrique Guarneri 

Engenharia Ambiental 
M. Sc. Eng. de Recursos Hídricos e Ambiental  

CREA: PR 150.339/D 
CTE SEMA-MT: 5484 
IBAMA: 4752282 
ART: 20193424863 

Jairo Alves Júnior 

Ciências Biológicasa 
Esp. Gestão Ambiental 

CRBio: 01 072533/01-D 
CTE SEMA-MT: 5463 
IBAMA: 3150657 
ART: 2018/05302; 2019/05143 

Jhonatan Tílio Zonta 

Engenharia Ambiental 
M. Sc. Engenharia Geotécnica  

CREA: PR 132986/D 
CTE SEMA-MT: 5415 
IBAMA: 5472763 
ART: 20193291421 

João Vinicius Sachet 
Engenharia Ambiental e de Segurança do 
Trabalho 
Mestrando em Ciências Ambientais 
Tecnólogo em Química Ambiental   

CREA: PR 117954/D 
CTE SEMA-MT: 5417 
IBAMA: 5442933 
ART: 20193309231 

Leonardo de Marino Treml 

Engenharia Florestal 
Esp. Análise Ambiental  

CREA: PR 154075/D 
CTE SEMA-MT: 5418 
IBAMA: 62688572 
ART: 20193453685 

Lucas Batista Crivellari 
CRBio: 66372/07-D 
CTE SEMA-MT: 5831 
IBAMA: 4907298 
ART: 2019/01270 

Ciências Biológicas 
M.Sc. Zoologia 
Dr. Zoologia 

Lucas Monteiro Dildey 

Direito 
Engenharia Civil 
Esp. Direito Ambiental  

OAB: 86707/PR 
CREA: PR 170418/D 
CTE SEMA-MT: 5487 
IBAMA: 9713681 
ART: 20193289230 

Marina de Souza  
Ciências Biológicas 
Esp. Análise Ambiental  

CRBio: 108126/07-D 
CTE SEMA-MT: 5414 
IBAMA: 6533946 
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NOME 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

REGISTRO PROFISSIONAL 

ART: 2018/03155 

Marcelo Kauffmann Gurtler Bighellini 

Ciências Biológicas 
CRBio: 01 056792/01-D 
CTE SEMA-MT: 5461 
IBAMA: 4543264 
ART: 2018/05305 

Renata Correia 

Engenharia Ambiental 
M. Sc. Eng. de Recursos Hídricos e Ambiental  

CREA: PR 144081/D 
CTE SEMA-MT: 5416 
IBAMA: 6166842 
ART: 20193417204 

Rodrigo Santiago Oliveira Carvalho 

Ciências Biológicas 
CRBio: 01 097521/01-D 
CTE IBAMA-MT: 5466 
IBAMA: 5734672 
ART: 2018/02814; 2019/05171 

Ruy Alberto Zibetti Direito 
Esp. Direito Ambiental e Gestão Portuária 
Esp. em Direito Marítimo e de Navegação 
Dr. em Direito Internacional 

OAB 17951/ PR 
CTE SEMA-MT: 5488 
IBAMA: 5361722 

Sandra Martins Ramos 
CRBio: 66547/07-D 
CTE SEMA-MT: 5830 
IBAMA: 2443871 
ART: 2019/01392 

Ciências Biológicas 
M. Sc. Ecologia 
Dr. Geologia 

Suzete Macedo dos Santos 

Ciências Biológicas 
Esp. Meio Ambiente 

CRBio: 01 086222/01-D 
CTE SEMA-MT: 5468 
IBAMA: 4987649 
ART: 2019/05218 

ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS 

Ana Maria Gonçalvez Chaves 
IBAMA: 7362716 

Ciências Biológicas 

Ana Paula Calliari 
IBAMA: 7361862 

Engenharia Civil 

Flavia Cristina Arenas 
IBAMA: 6079670 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 
Esp. Análise Ambiental 

Geisy Kellen Plodowski 
IBAMA: 7362716 

Ciências Biológicas 

Jéssica Miranda dos Santos 
IBAMA: 7248823  

Geologia 
M. Sc. Neotectônica  

Larissa Milena Pinto Parra 
IBAMA: 7255923  

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 

Luiz Henrique Bossola 
IBAMA: 7297742 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 

Maria Clara Suguinoshita 
IBAMA: 7248048  

Engenharia Civil 

Rafaela Marrino Fernandes 
IBAMA: 7247289  

Engenharia Civil 

Renata da Silva Schibelbein 
IBAMA: 7256055 

Ciências Biológicas 

Sophia Ribas Teixeira 
IBAMA: 7247468  

Engenharia Civil 

Vinícius Morais Coutinho 
IBAMA: 7297742 

Engenharia Florestal 
M. Sc. Engenharia Florestal 
Doutorando em Manejo Florestal 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 
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1.3 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 

 

QUADRO 1.3 – DADOS DA EMPRESA CONSULTORA. 

Nome: Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná - FUPEF 

CNPJ: 75.045.104/0001-11 

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 1995 Curitiba/PR 

Telefone e fax: (41) 3121-4222 

Representante Legal: Dartagnan Baggio Emerenciano 

CPF: 088.855.679-91 

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 1995 Curitiba/PR 

Telefone e fax: (41) 3121-4222 

E-mail: fupef.dartagnan@gmail.com 

Pessoa de Contato: Prof. Eduardo Ratton 

CPF: 354.092.589-91 

Endereço: Departamento de Transportes – UFPR 

Telefone e fax: (41) 3361-3226  

E-mail: ratton.eduardo@gmail.com 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1.1 Objetivos 

 

O Terminal Portuário Paratudal (TPP) é um dos componentes de um sistema 

logístico amplo que tem por objetivo conectar e integrar o estado de Mato Grosso, em 

particular sua região Sudoeste e mais especificamente o município de Cáceres (MT), à 

Hidrovia dos rios Paraguai e Paraná (HPP). Para tanto, o Terminal Portuário Paratudal foi 

projetado e dimensionado para movimentar cargas originadas ou destinadas ao estado de 

Mato Grosso através do Rio Paraguai , podendo receber grãos, carga geral solta ou em 

contêineres e fertilizantes a granel ou unitizado e estando apto a efetuar operações de 

embarque e/ou desembarque de barcaças fluviais e caminhões, bem como a 

armazenagem destes produtos. 

O sistema logístico em questão é composto por dois terminais portuários, sendo 

um deles o próprio Terminal Portuário Paratudal e o outro, o Terminal Portuário Paraíso, 

localizado no distrito de Porto Esperança, no município de Corumbá (MS). Integra este 

sistema logístico, ainda, uma frota de comboios fluviais especificamente dimensionados 

para operar no Tramo Norte do Rio Paraguai  exclusivamente entre estas duas 

instalações portuárias, onde buscou -se dimensionar as composições das embarcações 

de modo a atender as especificidades do rio, e não o contrário.  

Adicionalmente, o TPP também promoverá o serviço de abastecimento de óleo 

diesel dos empurradores da frota envolvida no transporte fluvial, sem a previsão de 

estruturas para armazenagem de combustível, ocorrendo este abastecimento diretamente 

de caminhões solicitados quando necessários. Além disso, será executada a limpeza de 

barcaças quando necessário como é o caso, por exemplo, de barcaças que cheguem ao 

terminal com fertilizantes para serem decarregados e carreguem grãos em seguida. 
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2.1.2 Dados técnicos do empreendimento e previsão das etapas de execução 

 

QUADRO 2.1 – DADOS TÉCNICOS DO EMPREENDIMENTO. 

Nome: Terminal Portuário Paratudal LTDA 

CNPJ 24.389.456/0001-53 

Endereço: 
Fazenda Atoledal, margem esquerda do Rio Paraguai , SN, km 2.095,5 
CEP: 78200-000 

Bairro/distrito Zona Rural / Cáceres (MT) 

Telefone e fax: (65) 3223-0701 /(65) 3223-4460 

Representante Legal: Faine Pinto de Arruda Assy 

CPF: 256.396.171-87 

Endereço: R Colombo, 231 - Centro - Corumbá, MS - CEP: 79303-090 

Telefone e fax: (67) 99987-3865     (67) 3231-3667 

E-mail: luiz.assy@gmail.com 

Pessoa de Contato: Claudio Padilha 

CPF: 141.322.558-67 

Endereço: R Cuiabá, 1207-Centro- Corumbá (MS)- CEP 79.330-070 

Telefone e fax: (67) 99614-5459 

E-mail: claudio.padilha@grupocentrooeste.com 

Área estimada 100 ha 

Atividades econômicas 
secundárias 

Armazéns gerais; Carga e descarga; Depósito de mercadorias para 
terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis; outras sociedades de 
participação, exceto holdings 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Elaborado a partir de informações do empreendedor. 

 

A previsão para a obtenção da Licença Ambiental Prévia (LP) está estimada para 

o mês de dezembro de 2019, e para o mês de julho de 2020 estão previstas a assinatura 

do contrato de adesão com a ANTAQ e obtenção das Licenças de Instalação e conclusão 

do projeto executivo do terminal. 

A Tabela 2.1 apresenta a previsão das etapas de execução do projeto para as 

fases nomeadas como A, B e C, com o último horizonte considerando o ano de 2025. 
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TABELA 2.1 – PREVISÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO. 

Fase A 

Data Estimativa de movimentação 

2021 600.000 t de grãos e 300.000 t de fertilizantes 

2022 1.250.000 t de grãos e 600.000 t de fertilizantes 

Fase B 

Data Estimativa de movimentação 

2023 
início de transporte de carga geral, com 2.500.000 t de grãos, 1.200.000 t de fertilizantes 
e 150.000 t de carga conteinerizada 

2024 3.200.000 t de grãos, 1.600.000 t de fertilizantes e 150.000 t de carga conteinerizada 

Fase C 

Data Estimativa de movimentação 

A partir de 2025 5.000.000 t de grãos, 2.500.000 t de fertilizantes e 250.000 t de carga conteinerizada 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Elaborado a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 

 

2.1.3 Empreendimentos associados e decorrentes  

 

Os empreendimentos associados e decorrentes ao projeto são aqueles atraídos 

pela sua implantação. Alguns dos empreendimentos associados e decorrentes que 

podem ser destacados, além dos demais componentes do sistema logístico ao qual o 

Terminal Portuário Paratudal encontra-se vinculado, são: a ampliação da BR-174/MT e 

também a previsão de implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de 

Cáceres (MT). 

A ampliação da BR-174/MT é um projeto que potencializa a viabilidade da 

construção do TPP e também da ZPE, visto que será necessária infraestrutura adequada 

para a movimentação de cargas que o empreendimento atrairá. A ampliação tem como 

objetivo a pavimentação de aproximadamente 60 km da rodovia federal BR-174/MT, que 

liga o município de Cáceres (MT) a margem esquerda do Rio Paraguai , localizado na 

fazenda Santo Antônio das Lendas, propriedade vizinha ao local do empreendimento do 

Terminal (Fazenda Atoledal). 

Já a ZPE se caracteriza como uma zona especial aduaneira para o comércio 

internacional, com a finalidade de instalação de empresas exportadoras. Essas empresas 

recebem benefícios de ordem fiscal e administrativa para instalação no município. No 

caso da ZPE de Cáceres, esta foi aprovada pelo Decreto nº 99.043/1990, sendo que a 

administração municipal atual pretende priorizar a implantação da ZPE para atrair 

investimentos estrangeiros para a região. 

Ambos os empreendimentos são mencionados, com mais detalhes, no item 

5.3.3.2 nomeado Vetores de Crescimento Econômico do Volume 4 deste EIA. 



                                                                                                                                                     
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

25 

O empreendimento também atrairá, em sua operação, um fluxo de pessoas em 

função do escoamento de cargas, o que incentivará o setor terciário devido a demanda de 

serviços como hotéis, restaurantes, mercados, postos de gasolina, transporte rodoviário 

de cargas para atender a demanda do TPP, entre outros. Outras atividades serão atraídas 

devido ao transporte de cargas através do TPP, como, por exemplo, os bancos 

fornecedores de linhas de crédito, as indústrias de insumos agrícolas (fertilizantes, 

herbicidas, inseticidas, sementes selecionadas para plantio entre outros), indústria de 

tratores e peças. 

 

2.1.4 Planta baixa e planialtimétrica 

 

Os dados referentes a Planta baixa e planialtimétrica do empreendimento 

encontram-se no Anexo 1 deste Volume. 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

A área disponível para a implantação do Terminal Portuário Paratudal está 

localizada no estado de Mato Grosso, a aproximadamente 60 km de distância do 

município de Cáceres (MT) pela BR-174/MT. 

O acesso fluvial é realizado pela margem esquerda do Rio Paraguai , de 

coordenadas UTM (N=8.154.521,666 m; E=418.597,181 m). A área do Terminal está 

localizada a aproximadamente 142 km a jusante da cidade de Cáceres (MT) pelo Rio 

Paraguai . 

A seguir, apresenta-se a localização do empreendimento (Figura 2.1) contendo os 

seguintes aspectos relevantes: malha viária existe, hidrografia, limites municipais, 

concentrações populacionais/áreas urbanas, propriedades rurais, unidades de 

conservação, unidades de uso sustentável e cavidades naturais. Não foram identificadas 

terras indígenas, tão pouco a incidência de comunidades tradicionais nesta região. 
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FIGURA 2.1 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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2.3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O TPP será composto por duas áreas de operação portuária, o Terminal de Grãos 

(TEG) e o Terminal de Carga Geral e Contêineres (TCGC). A Figura 2.2 ilustra de forma 

simplificada o layout do Terminal e suas principais instalações fixas. 

 

FIGURA 2.2 – LAYOUT BÁSICO DO TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL (TPP). 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Elaborado a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 

 

A área de operação de grãos terá um berço de atracação formado por dolfins 

metálicos, onde as barcaças serão posicionadas para as operações de carga/descarga. 

Para maior segurança dos profissionais envolvidos na operação, o acesso às barcaças 

será feito a partir de flutuantes conectados a dois dolfins com livre movimentação vertical 

para o acompanhamento da variação do nível de água. O acesso desde terra a estes 

flutuantes será realizado por passarela metálica. Sendo assim, a estrutura sobre água do 

TEG será composta por: 



                                                                                                                                                     
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

28 

• três torres com carregadores articulados com capacidade total de 1500t/h; 

• dois guinchos elétricos para movimentação de barcaças; 

• seis flutuantes de apoio a operação de carregamento; 

• uma passarela de acesso construída em material metálico. 

 

A capacidade nominal de movimentação, para o horizonte de 2025, será de 5 

milhões de toneladas/ano operacional para a movimentação de grãos no estado de Mato 

Grosso. 

A área de operação de carga geral, outros granéis sólidos e contêineres possui 

um berço de atracação formado por dolfins metálicos, onde as barcaças serão 

posicionadas para carga/descarga. Os equipamentos de operação de carga e descarga 

estarão posicionados em um cais de concreto suspenso instalado sobre estacas. 

Também nesta área, o acesso de pessoal às barcaças será feito a partir de flutuantes 

conectados a dois dolfins com livre movimentação vertical para o acompanhamento da 

variação do nível de água. O acesso desde terra a estes flutuantes se fará por passarela 

metálica. Sendo assim, a estrutura sobre água deste terminal será composta por: 

• um cais de concreto suspenso por estacas de 100 m de comprimento; 

• um guindaste sobre esteiras 165 m com acessórios para descarga de 

granéis sólidos e contêineres; 

• uma moega dupla móvel; 

• dois guinchos elétricos para movimentação de barcaças; 

• quatro flutuantes de apoio a operação de carregamento e descarregamento. 

 

Opcionalmente, durante a Fase A de operação do TPP, a movimentação de 

fertilizantes se fará através de esteira transportadora até o armazém. Também, no cais de 

graneis, será instalada unidade de remoção de resíduos de fertilizantes de modo a deixar 

o porão de cada barcaça completamente limpo de resíduos antes de efetuar o 

carregamento de grãos. Ainda, junto ao cais do terminal, será instalado um Ponto de 

Abastecimento normatizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). Este ponto de apoio fará o abastecimento dos empurradores da 

frota e contará com piso impermeabilizado, canaletas de drenagem e caixa de separação 

de água e óleo. 
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A capacidade nominal de movimentação, para o horizonte de 2025, está estimada 

em 2.500.000 de toneladas de fertilizantes ao ano, além de 250 mil toneladas/ano 

operacional para a movimentação carga geral e carga em contêineres, originadas ou 

destinadas ao estado de Mato Grosso. 

O TPP terá acesso por terra a partir do município de Cáceres (MT) pela rodovia 

BR-070/MT até o km 721,5, continuando por um percurso de aproximadamente 60 km 

pela BR-174/MT até chegada à entrada da Fazenda Atoledal. Desse ponto em diante, o 

trajeto se dará por aproximadamente 6 km dentro da propriedade, em acesso a ser 

construído, interligando a BR-174/MT à portaria do Terminal. 

As instalações do Terminal serão compostas por uma retroárea e uma área 

pretendida para instalações físicas sobre a água, sendo estas instalações descritas a 

seguir: 

 

Recepção rodoviária, descarga e armazenagem 

• uma guarita de recepção/portaria; 

• um estacionamento para até 304 carretas rodoviárias bi-trem; 

• um galpão para coleta e análise de amostra de grãos para seis carretas; 

• quatro unidades de balança rodoviária com capacidade de 100 t; 

• quatro unidades de Tombador Hidráulico com capacidade de 100 t; 

• duas unidades de Elevadores de canecas de 1000 a 1.500 t/h; 

• quatro unidades de silo metálico (10.000 t) perfazendo-se 40.000 t de 

capacidade estática de armazenamento. 

 

Expedição por via fluvial 

• uma unidade de balança de fluxo de 1.500 t/h; 

• correia transportadora industrial em galeria fechada e carregador de 

barcaças de 1.500 t/h. 

 

Instalações administrativas e afins 

• escritório administrativo com 335 m²; 

• estacionamento para oito veículos; 

• prédio para refeições, recreação e estadia de pessoal administrativo e 

operacional com 155 m²; 
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• prédio com instalação exclusiva para uso da alfandega com 150m² contendo 

área administrativa, estacionamento para dois veículos e galpão de 

armazenagem e mercadorias aprendidas; 

• galpão para oficina de manutenção com 200 m²; 

• prédio com 90 m² abrigando a subestação elétrica e gerador de emergência 

com capacidade de 1 MVA; 

• estação de tratamento de água com capacidade para 25 m³/dia; 

• estação de tratamento de esgoto sanitário, para águas servidas com 

capacidade para 8.000 litros/dia; 

• um sistema autônomo de combate a incêndio;  

• uma sala de comando com 24 m²; 

• um Ponto de abastecimento para embarcações da frota padrão ANP com 

piso de concreto impermeabilizado, canaletas de drenagem, caixa separadora 

de água e óleo e cobertura metálica. Não há tanque de armazenagem sendo o 

combustível escoado por gravidade diretamente do caminhão para o 

empurrador; 

• dois prédios com 150 m² cada para sala de convivência de motoristas 

destinado ao apoio, contendo sanitários, cozinha e área de estar. 

 

Área pretendida para instalações sobre água 

Deverão ser ocupados sobre a água as instalações de acostagem, berços de 

atracação de ambos os terminais e seus respectivos acessos. As instalações de 

acostagem serão compostas por dolfins construídos em tubos metálicos. Essas estruturas 

formarão os berços de atracação para embarque e desembarque das cargas do Terminal. 

Os acessos serão por passarelas metálicas e escadas quando necessário. 

A área arrendada, onde será implantado o TPP, possui 1.000.000 m², onde serão 

utilizados cerca de 13 ha de área útil, sendo essa área toda aterrada para garantir o nível 

das instalações acima da cota de inundação do Rio Paraguai , considerando as 

informações fluviométricas disponíveis na região. 

 

a. rota logística 

A rota logística possui algumas particularidades em relação a este 

empreendimento, uma vez que foi constatado que não se pretende realizar trocas 
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comerciais a partir deste porto diretamente com o mercado externo, bem como inexiste a 

previsão de embarcações advindas de outras nações transitando por esta rota. Em 

verdade, o comércio internacional será efetivado a partir de operações de transbordo nas 

instalações portuárias em Corumbá (MS), no distrito de Porto Esperança, ou, no caso de 

transporte de contêineres, em outro terminal a jusante do TPP, em águas que admitem 

um trânsito mais facilitado pela Hidrovia. No trecho em questão, dadas suas 

peculiaridades, prevê-se a especialização da navegação onde somente irão transitar 

embarcações de frota própria do empreendedor, devidamente especificadas, adaptadas e 

dimensionadas para operar com segurança neste trecho da HPP. 

A rota logística a ser adotada será do local de instalação do TPP, na fazenda 

Atoledal, até o distrito de Porto Esperança, no município de Corumbá (MS), onde se situa 

o terminal de recepção, carregamento e transbordo de cargas, também em processo de 

licenciamento, conforme se verifica da Figura 2.3. Pode ocorrer, no caso de contêineres, 

que o transbordo seja feito em terminais ao sul de Corumbá (MS), como em Assunção, no 

Paraguai, por exemplo. 

 

b. turnos de operação 

A recepção de grãos e a expedição de fertilizantes sempre operará em 

revezamento de três turnos oferecendo serviços 24 horas por dia, sete dias por semana 

durante os 300 dias anuais de operação do TPP, de modo a otimizar o tempo dos 

caminhões e permitir um rápido retorno das embarcações atracadas. 

Os turnos de operação na carga e/ou descarga de barcaças obedecerá à previsão 

de demanda a ser atendida em cada fase, como segue: 

• Fase A: 1 turno de 10h/dia, durante 5 dias por semana, em 300 dias por ano; 

• Fase B: 1 turno de 10 h/dia, durante 7 dias por semana, em 300 dias por ano; 

• Fase C: 2 turnos de 10h/dia, durante 7 dias por semana, em 300 dias por ano. 
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FIGURA 2.3 – ROTA LOGÍSTICA DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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2.3.1 Cronograma das fases de planejamento, instalação e operação e tecnologias 

adotadas 

 

O cronograma de processos previstos para a implantação do Terminal Portuário 

Paratudal é apresentado na Tabela 2.2. O mesmo contempla os prazos estimados de 

cada atividade a ser desenvolvida, desde o planejamento até a última fase de operação. 

 

TABELA 2.2 – CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DO TPP. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Planejamento                                 

Instalação                                 
Operação Fase A                                 

Operação Fase B                                 

Operação Fase C                                 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). Elaborado a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 

 

A partir deste cronograma, depreende-se que a fase de Planejamento iniciada em 

2018, compreenderá também o ano de 2019, consistindo da obtenção dos respectivos 

licenciamentos ambientais.  

Vencida esta etapa, a Fase de Instalação está prevista para 18 meses, 

consistindo da construção da via de acesso e das estruturas necessárias do terminal para 

operacionalizar a Fase A, a qual compreende o transporte exclusivamente de grãos, 

conforme exposto na Tabela 2.1. Para tanto, serão concluídas as estruturas indicadas 

como de Fase A no Anexo 1 como, por exemplo, a construção das vias internas, as 

estruturas de saneamento e as estruturas administrativas.  

Todavia, é necessária a realização de obras preliminares na área do porto, que 

consistirão do aterramento da área de sua implantação e da rota de acesso, conforme 

valores a serem especificados no item referente a “Terraplenagem” desta seção. A altura 

de aterro será de 2 metros em relação a cota do terreno para a área do porto, com o 

intuito de não sofrer alterações prejudiciais conforme o regime periódico de cheias e 

estiagens, típico do pantanal mato-grossense. Assim, mesmo em períodos de cheias, o 

porto estará apto a operar, uma vez que a cota do terreno será elevada para 105,00 

metros e 105,60 metros, em coordenadas ortométricas, respectivamente para as áreas de 

circulação e áreas de instalações, tendo em vista que os estudos hodiernos apontam que 

as cheias não ultrapassam 105,15 m, considerando o pior cenário, com um tempo de 

recorrência de 50 anos, e interpolando dados referentes as altitudes pluviométricas das 
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estações de Cáceres e Descalvados e considerando, ainda, os dados das Referências de 

Nível RRNN B01, de altitude ortométrica de 103,21 m; e RRNN B02, de altitude 

ortométrica de 104,12 m. A localização destes pontos de medição pode ser identificada na 

Figura 2.4. 

 

FIGURA 2.4 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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O aterro utilizará material arenoso, sendo á área central preenchida com material 

de granulometria entre 0,6 mm e 1 mm, enquanto que as bordas do aterro consistirão de 

material granulométrico de 1,5 mm até 2 mm de diâmetro, com o intuito de que este não 

venha a se desconstituir nos períodos de cheia do rio. Em relação a via de acesso, os 

cortes e aterros obedecem a uma geometria elaborada segundo o Manual de Projetos de 

Rodovias Rurais do DNIT (DNIT, 1999), publicação IPR 706, sendo que os aterros para a 

planície de inundação serão efetivados com o intuito de superarem a cota identificada no 

período de cheias. Por fim, é importante ressaltar a possibilidade de execução de bermas 

de equilíbrio para os aterros da via de acesso, os quais serão devidamente 

dimensionados no projeto executivo do TPP. 

Por se tratar de material arenoso, a alternativa de compactação utilizada 

consistirá de rolos vibratórios, sendo que as camadas de aterro não devem superar a 

espessura de 0,30 m e, para as camadas finais, esta espessura não deve ser superior a 

0,20 m, em conformidade com a Norma DNIT 108/2009-ES (DNIT, 2009). 

Ademais, com as obras de terraplenagem devidamente concluídas, serão 

construídas as estruturas de operação do porto para cumprir com a estimativa de 

movimentações anuais correspondentes desta fase. Desta forma, a Fase de Instalação 

compreenderá a conclusão das seguintes estruturas: 

• área para o terminal de grãos e instalação inicial para descarga de fertilizantes; 

• moega, correia transportadora e galpão para armazenagem de fertilizantes com 

recarga para caminhões; 

• via de Acesso; 

• 100 vagas de estacionamento; 

• guarita da balança; 

• guarita da entrada; 

• um espaço de convivência dos motoristas; 

• estacionamento social coberto; 

• área de estadia dos funcionários; 

• duas balanças rodoviárias; 

• prédio administrativo; 

• sistema de exautão de poeira; 

• um galpão e laboratório para classificação dos produtos; 

• um silo metálico; 
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• dois elevadores de canecas; 

• uma balança de fluxo; 

• um galpão de cobertura para tombadores e moegas; 

• um tombador Saur 100 T e moega; 

• subestação e gerador de emergência; 

• oficina de manutenção; 

• obras de seis correias transportadoras, sendo que três serão concluídas; 

• plataforma flutuante; 

• sistema de combate a incêndios; 

• dolfin tubular; 

• guincho e movimentação das barcaças; 

• sala de comando; 

• estação de tratamento de água; 

• estação de tratamento de esgoto; 

• alambrado de tela metálica com mourão de concreto; 

• ponto de abastecimento da frota; 

• passarela metálica; 

• passarela metálica dolfins. 

 

Após a conclusão da Fase de Instalação, o porto passará a operar com a 

capacidade correspondente a da Fase de Operação A. Nesta fase, de duração estimada 

de 24 meses, ocorrerá a operação do porto concomitantemente com a execução de obras 

complementares, sobretudo visando iniciar as operações com carga geral. Neste sentido, 

serão concluídas as seguintes estruturas; 

• 100 vagas de estacionamento; 

• um galpão e laboratório para classificação do produto; 

• um silo metálico; 

• um galpão de cobertura de tombadores e moegas; 

• um tombador Saur 100 T e moega; 

• obras de três correias metálicas, com a conclusão de uma; 

• sistema de combate a incêndios; 

• dolfin tubular; 

• cais de carga geral e contêineres; 
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• início das obras da área de contêineres e de carga geral, bem como do galpão de 

carga geral/outros graneis. 

 

Na Fase de Operação B, segundo a TABELA 2.1, será incrementada a 

capacidade de transporte de grãos, bem como se dará início ao transporte de carga geral. 

Neste contexto, ocorrerão ainda a finalização de algumas obras remanescentes, para que 

o porto atinja sua capacidade máxima de operação referente a Fase de Operação C. 

Portanto, serão concluídas as seguintes obras: 

• 104 vagas de estacionamento, totalizando 304 vagas; 

• um espaço de convivência para motoristas, totalizando dois; 

• prédio da Receita Federal Brasileira; 

• duas balanças rodoviárias Toledo, totalizando quatro; 

• um galpão e laboratório para classificação do produto, totalizando três; 

• dois silos metálicos, totalizando quatro; 

• um galpão para cobertura de tombadores e moegas, totalizando três; 

• um tombador Saur 100 T e moega, totalizando três; 

• finalização de três correias transportadoras, totalizando sete; 

• sistema de combate a incêndios; 

• dolfin tubular; 

• conclusão da área de contêineres e de carga geral; 

• conclusão do galpão de carga geral/outros graneis. 

 

Com isto, o terminal portuário estará apto a operar em sua capacidade máxima, 

iniciando assim a Fase de Operação C. Desta forma, restará somente a execução de 

medidas de manutenção, como: 

• reavaliação periódica da integridade estrutural do porto, averiguando a existência 

de eventuais patologias; 

• obras de manutenção do pavimento das vias internas no porto, bem como da via 

de acesso; 
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2.3.2 Mapeamento geológico e levantamento topográfico 

 

A compartimentação geotectônica da Área de Estudo engloba as rochas do 

domínio estrutural Alto Jauru, localizado regionalmente no extremo sudeste do Cráton 

Amazonas. Caracterizado por uma associação de rochas plutônicas do tipo Tonalito-

Trondhjemito-Granodiorito (TTG) e rochas metavulcanossedimentares. A associação 

plutônica é constituída por ortognaisses, migmatito e intrusões tonalíticas, granito e 

monzogranito sin a tardicinemáticos, além de granitos não deformados mais jovens e sills 

máficos que fazem parte dos complexos Alto Guaporé e Serra do Baú (1,79 - 1,75 Ga). A 

associação metavulcanossedimentar é representada pelos litotipos do Grupo Alto Jauru 

estruturados segundo um trend NW-SE. 

A Figura 2.5 apresenta o mapa geológico da Área Diretamente Afetada e da Área 

de Influência Direta do empreendimento. Demais detalhes sobre e geologia da região 

encontram-se expostos no Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico, 

contemplado pelo Item 5.1.4 deste Termo de Referência. 

Em relação a topografia do local proposto para o empreendimento, esta pode ser 

observada na Figura 2.6. A região possui pequenas diferenças de altitudes, variando em 

máximo de aproximadamente 0,7 metros entre os pontos extremos.  
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FIGURA 2.5 – MAPA GEOLÓGICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 2.6 – TOPOGRAFIA DA ÁREA PROPOSTA PARA O EMPREENDIMENTO. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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2.3.3 Supressão de vegetação 

 

Conforme exigido no item 5.2.2 do Termo de Referência, foi realizado o Inventário 

Florestal da área compreendida pelo empreendimento. O inventário florestal é uma 

técnica fundamental ao bom conhecimento do potencial dos recursos existentes em uma 

determinada área. O inventário florestal permite a obtenção e a geração de informações 

precisas e fidedignas acerca dos recursos florestais, com vistas a melhor conservar ou 

manejar esses recursos. 

Na Figura 2.7 é possível verificar a distribuição das unidades amostrais na área 

alvo do inventário florestal/florístico. Na área de acesso à área portuária as unidades 

amostrais foram divididas em 3 diferentes populações (A, B e C). As unidades amostrais 

alocadas na área portuária, por sua vez, constituem uma única população (D). 

A população A contempla 3 unidades amostrais (1 a 3) em uma área de 14,56 ha; 

a população B contempla 21 unidades amostrais (4 a 24) em uma área de 88,17 ha; a 

população C considera 13 unidades amostrais (25 a 37) em uma área de 56,35 ha; a 

população D, por sua vez, abrange 37 unidades amostrais (38 a 74) em uma área de 

141,90 ha. 
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Figura 2.7 – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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A amostragem na população A evidenciou a presença de 1 espécie arbórea 

(Pterogyne nitens), indicando inexpressiva diversidade no local. A comunidade arbórea 

apresenta em média 150 ind.ha-1, que representam área basal média de 1,79 m².ha-1. Em 

média, a comunidade arbórea apresenta volume de material lenhoso igual a 5,66 m³.ha-1. 

A população é caracterizada como área antropizada (Ap), coberta 

majoritariamente por pastagem cultivada, de acordo com IBGE (2012). 

Em relação à fisionomia/estágio sucessional, das 3 unidades avaliadas, 2 

apresentaram fisionomia herbácea e 1 unidade apresentou fisionomia herbáceo-arbórea 

em estágio inicial. 

Considerando uma possível supressão da vegetação, o volume de material 

lenhoso a ser removido será de 9,79 m³ considerando a área de supressão de 1,73 ha. 

A amostragem na população B evidenciou a presença de 48 espécies arbóreas, 

distribuídas em 25 famílias botânicas. Essa riqueza de espécies, associada a um índice 

de Shannon (H’) de 3,13, indicam expressiva diversidade no local. A comunidade arbórea 

apresenta em média 1.238,10 ind.ha-1, que representam área basal média de 40,41 

m².ha-1. Em média, a comunidade arbórea apresenta volume de material lenhoso igual a 

148,64 m³.ha-1. 

A população B é caracterizada como área de Savana Florestada (Sd), de acordo 

com IBGE (2012). Attalea phalerata, Inga vera, Ficus adhatodifolia, Nectandra hihua, 

Copernicia alba, Tabebuia aurea, Sapium obovatum e Calophyllum brasiliense são as 

espécies arbóreas de maior importância. 

Em relação à fisionomia/estágio sucessional, das 21 unidades avaliadas, 2 

apresentaram fisionomia herbácea, 3 apresentaram fisionomia herbáceo-arbórea e 16 

apresentaram fisionomia arbórea formada por floresta primária antropizada. 

Considerando uma possível supressão da vegetação, o volume de material 

lenhoso a ser removido será de 1.709,40 m³ considerando a área de supressão de 11,50 

ha. 

A amostragem na população C evidenciou a presença de 3 espécies arbóreas, 

distribuídas em 3 famílias botânicas. Essa riqueza de espécies, associada a um índice de 

Shannon (H’) de 0,73, indicam baixa diversidade no local. 

A comunidade arbórea apresenta em média 16,67 ind.ha-1, que representam área 

basal média de 0,91 m².ha-1. Em média, a comunidade arbórea apresenta volume de 

material lenhoso igual a 2,95 m³.ha-1. 
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A população C é caracterizada como área de Savana/Formações Pioneiras 

(SPt(StPa)), de acordo com IBGE (2012). Triplaris gardneriana é a espécie arbórea de 

maior importância. 

Em relação à fisionomia/estágio sucessional, das 13 unidades avaliadas, 5 

apresentaram fisionomia herbácea, 5 apresentaram fisionomia herbáceo-arbustiva e 3 

apresentaram fisionomia herbáceo-arbórea em estágio inicial. 

Considerando uma possível supressão da vegetação, o volume de material 

lenhoso a ser removido será de 21,72 m³ considerando a área de supressão de 7,35 ha. 

A amostragem na população D evidenciou a presença de 17 espécies arbóreas, 

distribuídas em 11 famílias botânicas. Essa riqueza de espécies, associada a um índice 

de Shannon (H’) de 1,90, indicam moderada diversidade no local. 

A comunidade arbórea apresenta em média 340,54 ind.ha-1, que representam 

área basal média de 3,55 m².ha-1. Em média, a comunidade arbórea apresenta volume de 

material lenhoso igual a 11,41 m³.ha-1, obtendo valores de 4,24 m³.ha-1 de material 

lenhoso no estrato 1 e 87,17 m³.ha-1 no estrato 2. 

A população D é caracterizada como uma área de ecótono entre 

Savana/Formações Pioneiras (SPt(StPa)) e Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa), 

de acordo com IBGE (2012). Banara arguta, Triplaris gardneriana, Laetia americana, 

Cassia grandis e Inga vera são as espécies arbóreas de maior importância. 

Em relação à fisionomia/estágio sucessional, das 37 unidades avaliadas, 13 

apresentaram fisionomia herbácea, 10 apresentaram fisionomia herbáceo-arbustiva, 8 

apresentam fisionomia herbáceo-arbórea em estágio inicial, 2 apresentam fisionomia 

arbórea em estágio inicial e 4 apresentaram fisionomia arbórea em estágio médio. 

Considerando uma possível supressão da vegetação, o volume de material 

lenhoso a ser removido nos estratos 1 e 2 será de 61,42 m³ e 433,22 m³, 

respectivamente, considerando a área de supressão de 14,48 ha para o estrato 1 e 4,97 

ha para o estrato 2, conforme apresentados na Figura 2.8. 
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FIGURA 2.8 – QUANTITATIVO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO POR POPULAÇÃO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Conforme determinado no Termo de Referência deste estudo, não serão 

admitidas estruturas em APP, salvo sistemas de transportes de carga, arcadouros e piers. 

Para o presente empreendimento, conforme depreende-se do Anexo 1, constata-se que a 

estrutura sobre o aterro está afastada em 100 metros da margem do rio, respeitando 

assim a preservação da Área de Preservação Permamente referente a área marginal do 

rio. Nesta região, serão implantadas somente estruturas de tranbordo das cargas, bem 

como os respectivos arcadouros. 

Ademais, é importante ressaltar que a área de implantação do porto já se 

encontra significativamente antropizada, o que minimiza consideravelmente a supressão 

que ocorrerá nesta região em virtude das obras do porto. 

 

2.3.4 Obras provisórias 

 

Obras provisórias são aquelas necessárias para possibilitar a implantação de um 

empreendimento como por exemplo desvio de tráfego, caminhos de serviço, corta-rios e 

concordância com vias locais. O TPP, por estar localizado dentro da área privada, onde 

acontecerão as principais interferências iniciais, não necessitará de obras provisórias que 

antecedam o empreendimento. 

 

2.3.5 Terraplenagem e pavimentação 

 

A terraplenagem necessária para construção do empreendimento pode ser 

dividida em duas etapas, sendo uma delas a construção do acesso que liga a BR-174/MT 

até a portaria do TPP e a segunda a construção de toda a estrutura portuária. 

Considerando o acesso até a portaria do TPP, os volumes de corte e aterro 

previstos são de aproximadamente 34.143 m³ e 37.894 m³, respectivamente, o que 

resulta em uma diferença de 3.751 m³, necessitando assim, de material de empréstimo. 

Em relação a área a ser construída a estrutura do TPP, constatou-se a 

necessidade de realização de aterro, a fim de garantir que o nível das instalações do 

terminal encontre-se acima da cota de inundação, identificada em estudo das informações 

fluviométricas. Essa área de aterro, medida em área de platô, equivale a 130.838 m², 

porém, quando consideradas as áreas de talude, essa área de aterro aumenta para 

146.050 m², resultando em um volume de aterro de 360.382 m³. 
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Considerando os volumes do acesso rodoviário e da área das instalações, 

obteve-se um volume de aterro de 398.276 m³ e um volume de corte de 34.143 m³. Caso 

seja verificada a viabilidade da utilização do material de corte para o aterramento, ainda 

será necessário o volume 364.133 m³ de empréstimo para o aterro. 

Para tanto, com vista à utilização nos serviços de terraplenagem, pavimentação e 

construção das estruturas em concreto, foram estudadas as áreas na AID que 

apresentassem potencial de utilização de material para o empreendimento (Figura 2.9). 

Dessa maneira, foram apontadas as possíveis áreas de empréstimos, jazidas de brita e 

areia. Além disso, poderá ser utilizado o material proveniente da dragagem da região do 

terminal para obtenção de areia para o aterro, na hipótese de ser verificado que este 

material é adequado para esta finalidade. 

Cabe ressaltar que as áreas para exploração de materiais foram indicadas por 

meio de uma análise preliminar, com base na caracterização geológica, pedológica e 

morfológica dos locais. Além disso, para a análise preliminar foi considerada, através de 

consulta no ao Sistema de Informação Geográfica da Mineração (SIGMINE), do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a inviabilidade de se utilizar áreas 

que já foram concedidas para lavra ou pesquisa. As áreas que demonstram potencial, 

como jazidas de material para construção civil e/ou como caixas de empréstimo para as 

obras de terraplenagem, bem como possíveis áreas de bota-fora, encontram-se 

destacadas no mapa da Figura 2.9. 
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FIGURA 2.9 – ÁREAS POTENCIAIS DE EMPRÉSTIMO E JAZIDAS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 
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O termo “jazida” denomina todo depósito natural de material capaz de fornecer 

matéria-prima para obras de engenharia. É identificada, de forma preliminar, a 

potencialidade de utilização do material com base nas informações geológicas e 

pedológicas. Posteriormente, para reconhecimento do local como jazida, deve ser 

determinado o volume total do material e a sua caracterização, por meio de ensaios 

laboratoriais.  

A partir disto, indica-se como possível lugar para exploração de material (jazida), 

para utilização como brita, a região que é conhecida por unidade geomorfológica 

Província Serrana, indicadas por meio do número 2 na Figura 2.9, a qual encontra-se na 

parte periférica das escarpas, devido a maior facilidade no acesso.  

A Província Serrana foi formada por meio de dobramentos tectônicos e é 

constituída por rochas do Grupo Alto Paraguai. As rochas são formadas de estruturas 

calcárias e dolomitos intensamente dobrados. Na parte inferior encontram-se calcários 

margosos com intercalações de siltitos, argilitos calcíferos e calcários calcíticos e 

dolomíticos e apresenta essas estruturas muito dissecadas pela erosão. Já a parte mais 

central, é formada por dolomitos com intercalações subordinadas de arenitos, siltitos e 

argilitos calcíferos com níveis de sílex e concreções silicosas, e mantém mais imposições 

de estruturais originais, ou seja, menos dissecadas. 

Por meio da consulta ao SIGMINE, foram identificados processos minerários de 

extração de material (mármore e calcário) para a utilização na construção civil em áreas 

na região sul da Província Serrana. Dessa forma, pode-se supor também o uso de outras 

áreas no entorno do empreendimento para possível exploração de materiais a serem 

utilizados na construção das estruturas e pavimentação.  

O processo de intemperização, deu origem ao solo neossolo litólico, esse tipo de 

solo é característico de área não inundável, de alta profundidade, bem drenados e estão 

em contato com a rocha intemperizada. 

Desse modo, dentro do contexto de jazidas, são apontadas como possibilidade 

para exploração as parcelas com características mais próximas da rocha sã, ou seja, os 

horizontes de saprolização e camadas de solo com granulometria maior. A camada 

constituída por rocha inalterada ou rocha pouco ou moderadamente fraturada também é 

indicada, em combinação com processo de britagem.  

Para a exploração de areia, foram indicados os locais de acumulação de material 

arenoso, no leito do rio, nas adjacências do TPP, como representado na área número 1 

na Figura 2.9. Visando utilizar um buffer de dois quilômetros do Terminal, e, tendo como 
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base a retirada de até 0,80 cm em profundidade, é previsto utilizar cerca de 160.000 m³ 

de material dragado do leito do rio. Em consequência à dinâmica das águas do Rio 

Paraguai , existe a tendência de recuperação natural da área após ser utilizada como 

jazida. Esta alternativa deverá observar a qualidade do material dragado para a sua 

utilização como aterro, bem como deverão ser obtidas as autorizações relativas à 

Resolução nº 454/2012. 

Na hipótese de se optar pela sugestão indicada no número 3 da Figura 2.9, 

sugere-se as porções mais intemperizadas e mais ao sul da Província Serrana (Figura 

2.10) para utilização de material de empréstimo do aterro de elevação do Terminal 

Portuário Paratudal, e do aterro necessário para as obras de terraplanagem do acesso.  

 

FIGURA 2.10 – ESCARPA DA PROVÍCIA SERRANA E REGIÃO ONDE OCORRE O NEOSSOLO 
LITÓLICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Como supracitado, o solo da região é caracterizado pelo neossolo litólico. O 

neossolo litólico é pouco desenvolvido, ou seja, guarda características da rocha sã, 

apresentando, desse modo, boas propriedades resistentes. Esse tipo de solo também é 

caracterizado por apresentar porções variadas de materiais com granulometria distintas, 

como: areia, silte e argila. Considerando uma profundidade de 2,5 m, caso parte do 

material utilizado para aterro seja provindo do leito do rio (equivalente à 160.000 m³, 
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região representada pelo número 1 na Figura 2.9), será explorada uma área equivalente à 

81.653 m². Do contrário, se todo material de aterro seja de origem do neossolo litólico 

(região representada pelo número 2 na Figura 2.9), será necessário explorar uma área de 

145.653 m².  

Próximas as áreas indicadas para empréstimo de solo, há regiões que 

caracterizam a exploração pretérita de material para os mesmos fins (Figura 2.11). Tais 

ocorrências foram representadas pelo número 4 na Figura 2.9. 

 

FIGURA 2.11 – POSSÍVEL CAIXA DE EMPRÉSTIMO NÃO CONFORMADA ENCONTRADA NA AID.  

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Desse modo, para reconhecimento definitivo da ocorrência de material como 

jazida, é necessário realizar caracterização do material e do volume disponível através de 

prospecção e ensaios geotécnicos.  

Recomenda-se que, para confirmação do potencial de utilização dos materiais 

pedológicos e litológicos sugeridos, sejam realizados: 

 

a) inspeção expedita no campo;  

b) sondagens e coleta de amostras;  

c) ensaios de laboratório. 
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Os ensaios em laboratório necessários para determinação da potencialidade do 

material de empréstimo são:  

• análise granulométrica por peneiramento simples; 

• análise granulométrica por sedimentação; 

• limite de liquidez;  

• limite de plasticidade;  

• ensaios de compactação; 

• ensaios de índice de Suporte Califórnia – ISC. 

Os ensaios em laboratório necessários para determinação da potencialidade de 

areais são: 

• análise granulométrica por peneiramento simples; 

• análise granulométrica por sedimentação; 

• teor de matéria orgânica; 

• equivalente de areia. 

 

Os ensaios em laboratório necessários para determinação da potencialidade de 

pedreiras são: 

• abrasão Los Angeles; 

• índice de forma; 

• adesividade. 

 

Também é previsto para o TPP uma região destinada ao bota-fora de material 

excedente, caso exista, representada pelo número 5 da Figura 2.9. Foi estimada, 

considerando uma área de 45.000 metros quadrados e a realização de um aterro com 

dois metros e meio de altura, a capacidade de 112.500 m³. Porém, é esperado que todo o 

material de corte seja utilizado em compensações laterais de aterro.  

Em relação a procedência dos materiais a serem utilizados para a pavimentação, 

constata-se a possibilidade de se explorar as jazidas de areia e brita identificadas na 

Figura 2.9, para a obtenção de agregados. Em relação a emulsão asfática, deve ser 

considerado que este insumo transpassa por diversos procedimentos industriais, o que o 

torna de difícil obtenção. Neste sentido, é necessário obter este material de distribuidores 

específicos, localizados, em geral, em grandes centros urbanos. Portanto, foram 

identificados fornecedores no município de Cuiabá, como é o caso da Asfaltos Único, bem 
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como em seu município vizinho, em Várzea Grande, como é o caso da EMAM Asfaltos, 

ambas localizadas a cerca de 300 km do empreendimento. 

 

2.3.6 Implantação de Obras de Arte Especiais (OAEs) e Obras de Arte Correntes (OACs) 

 

Este tópico objetiva abordar questões atinentes a interação entre o 

empreendimento e áreas ambientalmente sensíveis, as quais encontram-se presentes na 

área do empreendimento.  

As áreas ambientalmente sensíveis, ou ambientalmente frágeis, são aquelas 

caracterizadas por um ecossistema complexo, o qual a antropização pode causar 

alterações irreversíveis. Desse modo, caso sejam ocupadas, esta deve ser realizada de 

maneira adequada, ou seja: sem causar riscos à vida dos moradores locais e ao meio 

ambiente (MELO; SANTOS e MAGALHÃES, 2012).  

O Código Florestal Brasileiro, disciplinado na Lei nº 12.651/2012, determina como 

áreas ambientalmente frágeis como: Áreas de Preservação Permanente (APP) e as Áreas 

de Reserva Legal. 

Desse modo, entende-se como áreas ambientalmente sensíveis, locais como: 

Áreas de Preservação Permanete – APPs (margens dos rios, dos lagos, das lagoas, das 

represas; no entorno de nascentes e olho d’água e na superfície das encostas íngremes, 

das restingas, das dunas e dos manguezais), áreas de terrenos alagadiços, terrenos com 

declividade igual ou superior a 30% e terrenos onde as condições geológicas não 

aconselham a edificação. 

A utilização de Obras de Arte Correntes (OACs) se fará necessária como solução 

tecnológica para superar áreas de várzea. Estas regiões são caracterizadas por serem 

ambientalmente sensíveis, por apresentarem condições que permitem a reprodução de 

diversas espécies, sobretudo peixes e anfíbios. 

Neste diapasão, a utilização de bueiros se fará necessária para o escoamento da 

água nestas regiões, evitando ou minimizando as interferências nas atividades biológicas 

que ocorrem nestas regiões. A drenagem deverá seguir orientações do Manual de 

Drenagem de Rodovias do DNER que estabelece procedimentos e dimensionamento dos 

dispositivos de drenagem superficial, do pavimento, subterrânea ou profunda além de 

drenagem para travessia urbana, prevendo elementos como sarjetas, galerias, bocas-de-

lobo e poços de visita conforme necessidade do projeto. 
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Outra região ambientalmente sensível refere-se as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e as Áreas de Reserva Legal. Conforme mencionado no item 2.3.3 

deste volume, não haverá a interferência em Áreas de Reserva Legal, bem como para as 

APPs, pois serão construídas estruturas suspensas apenas para viabilizar o transbordo 

das cargas das áreas de atracação até a estrutura do porto, conforme planta baixa 

constante no Anexo 1. 

 

2.4 JUSTIFICATIVAS PARA O EMPREENDIMENTO 

 

O estado de Mato Grosso é referência nacional no setor agropecuário e, de 

acordo com dados disponíveis no sistema AliceWeb, do Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o estado exportou cerca de 42 milhões de 

toneladas no ano de 2017, representados principalmente por produtos como carne, milho, 

madeira, açúcar, algodão, soja e seus derivados (BRASIL, 2018). 

O destaque nas exportações mato-grossenses são os grãos. As commodities soja 

e milho, juntas, foram responsáveis pela movimentação de 36,29 milhões dos 42 milhões 

de toneladas exportadas. A exportação de soja contabilizou em torno de 43% do total 

destinado ao mercado externo, caracterizando Mato Grosso como um dos maiores 

exportadores nacionais (BRASIL, 2018).  

Os números expressivos da participação mato-grossense nas exportações 

brasileiras são resultado da expansão da produção agrícola do país em direção aos 

estados da região Centro-Oeste. Inicialmente concentrada nas regiões Sul e Sudeste, 

áreas destinadas a agropecuária aumentaram sem a ampliação da infraestrutura de 

transporte. A interiorização da produção resultou  no distanciamento das localidades de 

produção das zonas de exportação (CNT, 2015) e levando em consideração a previsão 

do ministério da agricultura para a expansão da produção de grãos do estado até 2028, 

da ordem de 2,5 a 3 milhões de toneladas ao ano, o sistema logístico de integração aos 

terminais de exportação com certeza deverá sofrer intensa pressão. 

Atualmente o escoamento da produção agrícola do estado de Mato Grosso e sua 

integração aos terminais de exportação se faz através do modal rodoviário, conectando as 

diversas regiões produtoras do estado tanto diretamente aos portos da costa brasileira 

como também ao modal ferroviário e hidroviário interior, sendo a este ultimo através dos 

portos fluviais do arco norte (Porto Velho, Miritituba e Santarém). Além dos elevados 

custos logísticos e de perdas da produção devido a má qualidade da malha rodoviária 
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brasileira, a implantação eficiente deste sistema logístico vem exigindo o aporte de 

vultuosos recursos por parte do poder público como exemplifica a Figura 2.12 a seguir. 

 

FIGURA 2.12 – RECURSOS ESTIMADOS PARA MALHA DE TRANSPORTE NACIONAL. 

 

Fonte: Movimento Pró-Logística (2015). 

 

Neste contexto a região sudeste do estado, em particular o Município de Cáceres 

situa-se em uma posição desvantajosa para poder integrar-se às alternativas existentes, 

dadas às maiores distancias percorridas 

Embora banhado pelo Rio Paraguai , o estado de Mato Grosso nunca foi 

integrado à Hidrovia dos rios Paraguai e Paraná de modo satisfatório. A implantação do 

Terminal Portuário Paratudal como parte de um sistema logístico eficiente, que conectará 

e integrará o estado de Mato Grosso à HPP, oferecerá uma alternativa logística positiva 

para o escoamento das cargas do estado e região, apoiando a consolidação da Zona de 

Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres (MT), que é um projeto de longa data 

planejado pelo governo estadual de Mato Grosso. A conexão da área produtora do estado 
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do Mato Grosso à Hidrovia dos rios Paraguai e Paraná permitirá a integração econômica 

e eficiente desta região à ferrovia, na região de Porto Esperança no município de 

Corumbá/MS, como também à Argentina, hoje um notável processador de grãos e aos 

portos argentinos e uruguaios de exportação. 

Deste modo pretende-se oferecer ao Município de Cáceres e à região sudoeste 

do estado do Mato Grosso uma alternativa eficiente e economicamente competitiva para o 

escoamento de sua produção e que também é ambientalmente vantajosa, uma vez que 

fomenta o modal hidroviário, menos poluidor quando comparado ao transporte rodoviário 

e ferroviário; e ainda mais econômico, devido a maior capacidade de carregamento de 

cargas quando comparado a outros meios de transporte. 

Importante ressaltar que o sistema logístico proposto contempla a adaptação das 

embarcações às condições impostas pela via navegável, ou seja, o Rio Paraguai  em seu 

tramo norte, tendo sido promovidos e desenvolvidos os estudos necessários e suficientes 

visando viabilizar o atendimento aos volumes esperados de transporte de cargas dentro 

deste conceito de adaptação das embarcações ao rio. De modo nenhum e em nenhuma 

circunstancia admite-se uma reedição do malfadado projeto governamental da década de 

90 que envolvia diversas e fortes intervenções no Tramo Norte do Rio Paraguai  como 

retificação de canais e derrocamento, po exemplo, cujo objetivo básico era o de fazer 

obras e não o de integrar o estado de Mato Grosso à Hidrovia dos rios Paraguai e Paraná 

e que foi sepultado após forte reação da sociedade civil incluindo este empreendedor.  

Ressalte-se que a alternativa logística proposta resulta de avaliações decorrentes 

da experiência do empreendedor e de sua equipe técnica na navegação no Tramo Norte 

do Rio Paraguai  desde 1988, tendo neste período desenvolvidos diversos procedimentos 

de operação e navegação na via como por exemplo o projeto, construção e adoção dos 

empurradores de proa. O posicionamento do Terminal Portuário Paratudal foi outros 

resultados de observações, estudos e experiências desenvolvidas desde 1988 uma vez 

que sua seleção obedeceu a critérios de minimização de pontos sujeitos à dragagem de 

manutenção que a AHIPAR - Administração da Hidrovia do Rio Paraguai  vem 

executando corriqueiramente no Tramos Norte do Rio Paraguai   desde 1980.  

Portanto, estes foram os motivos que levaram este empreendedor a propor a 

construção do Terminal Portuário Paratudal, que implicará em benefícios ao estado de 

Mato Grosso, sobretudo na região de Cáceres (MT). O empreendimento contribuirá com o 

desenvolvimento econômico, ao facilitar os mecanismos para a exportação, e social, com 

a geração de emprego e renda. 
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2.5 INFRAESTRUTURA DE APOIO À OBRA 

 

Para a implantação do Terminal Portuário Paratudal, que é composto pela 

movimentação de grãos, carga geral, outros granéis sólidos e contêineres, é necessário 

instalar uma infraestrutura de apoio para a construção e operação. 

Desse modo, o empreendimento contará com dois canteiros de obras, um 

provisório e outro permanente. O primeiro será destinado às obras para viabilização do 

acesso ao TPP pela BR-174/MT e a fase inicial de terraplenagem, necessária para a 

implantação do Terminal. O segundo canteiro é destinado à continuação das obras de 

terraplenagem e à implantação das infraestruturas portuárias. Os canteiros podem ser 

observados nas pranchas em anexo (Anexo 2 e Anexo 3).  

Os lugares selecionados para implantação dos canteiros de obras constituem-se 

em áreas que a vegetação já foi suprimida por atividades não correlacionadas com o 

empreendimento. 

 

2.5.1 Canteiros de obras 

 

Em relação às estruturas de apoio, primeiramente será implantado o canteiro de 

obras das atividades relacionadas ao acesso, pequeno e provisório, com 

aproximadamente 4.760 m². A NBR 12.284/1991 indica as principais estruturas que 

devem estar contidas em um canteiro de obras. Desse modo, de acordo com as 

necessidades do empreendimento, serão necessárias as seguintes áreas operacionais: 

escritório, almoxarifado, refeitório de cozinha, alojamento, banheiro e vestiário, oficina, 

garagens, ambulatório, lavador, local para equipe de topografia, posto de combustível, 

área de recreação, guarita e residências provisórias. 

Após o término de execução da via de acesso, será desativado o canteiro 

provisório e, concomitantemente às obras de terraplenagem, será instalado um segundo 

canteiro. Esse, por sua vez, será a estrutura de apoio para as três fases de implantação 

do empreendimento, sendo necessário realizar manutenções periódicas.   

O canteiro permanente contempla aproximadamente 5.760 m², contendo as 

seguintes áreas operacionais: escritório, almoxarifado, depósito de cimento, central de 

armaduras, refeitório de cozinha, alojamento, banheiro e vestiário, oficina, garagens, 

ambulatório, elevador, equipe de topografia, posto de combustível, carpintaria, área de 

recreação, guarita e residências.  
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Este canteiro sofrerá alterações de mobilização e desmobilização durante as 

diferentes etapas de implantação do Terminal, Fases A, B e C, conforme descritas na 

Tabela 2.1. Concluindo-se a Fase C, ocorrerá a desmobilização total do canteiro de obras, 

e na sequência, a conformação e recuperação das áreas degradadas. As diferentes fases 

de construção foram representadas em cores diferentes, conforme apresentado na planta 

de detalhamento do canteiro permanente (Anexo 3). 

 

2.5.2 Diretrizes de infraestrutura básica 

 

Para a operação do canteiro de obras, algumas estruturas básicas devem ser 

instaladas. Para tanto, apresenta-se uma estimativa da quantidade de trabalhadores ao 

longo da implantação do Terminal (Fase A) e das fases de ampliação (Fase B e Fase C). 

Destaca-se que as estimativas apresentadas nesse item consideraram, para a Fase A, os 

serviços de terraplenagem (via de acesso e aterro de elevação), juntamente com as 

atividades de construção. 

 

TABELA 2.3 – ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS MOBILIZADOS DURANTE A 
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL. 

Implantação/Ampliação Fase A Fase B Fase C 

Terraplenagem 20 10  8  

Dragagem para obtenção de material de aterro 8  -   -  

Construção 33 18 12 

Total por fase 61 18 12 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  Elaborada a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 

 

Tratando-se da infraestrutura básica, a demanda de água destinada ao consumo 

dos trabalhadores da implantação e da ampliação portuária, bem como a geração de 

efluentes e resíduos, é apresentado por meio das Tabela 2.4, Tabela 2.5 e Tabela 2.6.  

O cálculo da estimativa de consumo de água foi realizado considerando os 

trabalhadores alojados provisoriamente, resultando em 80l/dia para cada trabalhador 

(NORTE ENERGIA, 2011). Considerou-se, também, a geração de resíduos sólidos como 

1,05kg/dia/trabalhador (BARBOSA, 2016) e a geração de efluentes como 80% do valor 

consumido de água.  
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TABELA 2.4 – DEMANDA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA OS TRABALHADORES DAS OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO. 

Implantação/Ampliação 
N° 

trabalhadores 
Consumo de água 
(l/dia/trabalhador) 

Consumo 
total (l/dia) 

Geração 
total (m³/s) 

IMPLANTAÇÃO PORTUÁRIA 

Fase A 53 80 4240 0,000049 

AMPLIAÇÃO PORTUÁRIA 

Fase B 28 80 2240 0,000026 

Fase C 20 80 1600 0,000019 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Elaborada a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 

 

TABELA 2.5 – ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS DURANTE AS OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO. 

Implantação/Ampliação 
N° 

trabalhadores 
Geração de efluentes 

(l/dia/trabalhador) 
Geração total 

(l/dia) 
Geração 

total (m³/s) 

IMPLANTAÇÃO PORTUÁRIA 

Fase A 53 64 332 0,000039 

AMPLIAÇÃO PORTUÁRIA 

Fase B 28 64 1152 0,000021 

Fase C 20 64 768 0,000015 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Elaborada a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 

 

TABELA 2.6 – ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE AS OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO. 

Implantação/Ampliação N° trabalhadores 
Geração de resíduos 

(l/dia/ trabalhador) 
Geração total 

(Kg*funcionários/dia) 

IMPLANTAÇÃO PORTUÁRIA 

Fase A 53 1,05 55,65 

AMPLIAÇÃO PORTUÁRIA 

Fase B 28 1,05 29,4 

Fase C 20 1,05 21,0 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Elaborada a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 

 

Considerações do abastecimento de água:  

• o fornecimento de água poderá ser feito através de estação de captação e 

bombeamento, utilizando a água do Rio Paraguai  . A água destinada ao consumo 

humano será tratada e tornada potável conforme os padrões de potabilidade 

exigidos pelos órgãos de saúde pública. Desse modo, é previsto uma estação 

provisória de tratamento de água  
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• será solicitada outorga de direito de uso junto ao órgão responsável Agência 

Nacional de Águas (ANA). 

Considerações da geração de efluentes líquidos: 

• para emissão de efluente no corpo hídrico deverá ser atendida a Resolução 

CONAMA nº 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, onde os efluentes somente poderão ser lançados após o devido 

tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos 

na Resolução e em outras normas aplicáveis. 

• os efluentes das instalações sanitárias serão recolhidos através de rede coletora e 

encaminhados para tratamento, que poderá ser em lagoa de estabilização, antes 

de serem lançados no Rio Paraguai  , a jusante do acampamento. 

 

Considerações da geração de resíduos sólidos: 

• os resíduos sólidos gerados durante a implantação e operação do porto deverão 

ser separados para devida destinação, acondicionados em sacos plásticos e 

posteriormente encaminhados ao ponto de coleta de resíduos municipal que possui 

coleta seletiva.  

• os óleos lubrificantes e demais resíduos líquidos especiais, resultantes de lavagem 

e manutenção de equipamentos, deverão ser armazenados em tambores para 

posterior envio à sede de Cáceres-MT, onde será providenciada destinação final 

adequada. 

 

Considerações do consumo de energia: 

• prevê-se que a energia elétrica necessária será fornecida por gerador com 

capacidade para 1 MVA. Sendo que esse, posteriormente à implantação da 

subestação elétrica, terá a finalidade de gerador de emergência do 

empreendimento. 

 

2.6 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR 

 

A infraestrutura complementar é aquela destinada a dar suporte a operação do 

Terminal, como os estacionamentos, a área destinada a atendimento dos motoristas e os 

locais de armazenagem dos containers, grãos e fertilizantes. 
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A quantidade de rotatividade diária prevista de carretas bi-trem é de, no máximo, 

300 veículos. O cálculo foi realizado a partir da capacidade nominal de movimentação do 

Terminal Portuário Paratudal, de 5 milhões de toneladas/ano, operando 300 dias ao ano, 

ou 16,67 mil toneladas por dia. O estacionamento dimensionado possui vagas para 304 

carretas bi-trem, capacidade a fim de suportar também o tráfego de outros veículos de 

apoio.  

A infraestrutura básica para atendimento dos motoristas, por sua vez, 

compreende dois prédios com 150 m² cada, com sala de convivência, sanitários e 

cozinha. 

A armazenagem de cargas também faz parte da infraestrutura complementar do 

Terminal Um pátio de armazenagem com capacidade para 960 TEU’s será destinado as 

cargas gerais, e um galpão coberto, com área de 4.000 m² para a armazenagem de 

fertilizantes e 4 silos metálicos, com 10.000 toneladas de capacidade estática de 

armazenamento cada um, destinados para a armazenagem de grãos. 

 

2.7 ÓRGÃO FINANCIADOR/VALOR DO INVESTIMENTO 

 

O valor estimado do investimento para cada fase consta da Tabela 2.7: 
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TABELA 2.7 – ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

ITEM DESCRIÇÃO TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL - VALORES EM REAIS - JULHO DE 
2019 

OBSERVAÇÕES 

FASE A FASE B FASE C TOTAL 

1 ESTRADA DE ACESSO R$ 13.608.816,52 R$ 9.200.923,19 R$ 0,00 R$ 22.809.739,71 Com sondagem e projeto 

2 FUNDAÇÕES R$ 10.818.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.818.000,00 
Inclui sondagem e 
estacas 

3 ATERRO R$ 5.920.313,75 R$ 1.986.607,53 R$ 2.152.401,11 R$ 10.059.322,39 Inclui compactação 

4 EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS R$ 29.439.940,01 R$ 3.606.000,00 R$ 7.627.378,08 R$ 40.673.318,09 
Inclui mão de obra de 
instalação 

5 AUTOMAÇÃO E CONTROLE R$ 1.622.700,00 R$ 0,00 R$ 1.622.700,00 R$ 3.245.400,00 Inclui eletrecidade 

6 AR COMPRIMIDO R$ 1.658.760,00 R$ 0,00 R$ 1.658.760,00 R$ 3.317.520,00 Inclui retirada de pó 

7 INSTALAÇÕES EM GERAL R$ 8.557.870,15 R$ 5.606.497,85 R$ 946.436,31 R$ 15.110.804,31   

8 LINHA DE TRANSMISSÃO R$ 3.245.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.245.400,00 
Inclui sobrestação e 
projeto elétrico 

9 
PROJETO, CONTROLE E 
GERENCIAMENTO DA OBRA 

R$ 3.743.590,02 R$ 1.020.001,43 R$ 700.383,77 R$ 5.463.975,22 
Hidráulica, drenagem, 
água, esgoto, etc. 

10 TOTAL R$ 78.615.390,45 R$ 21.420.030,00 R$ 14.708.059,27 R$ 114.743.479,72   

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Elaborada a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 
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Para os investimentos requeridos para a Fase A, o empreendedor pretende 

utilizar a linha de crédito disponibilizada pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste 

(FCO) para empreendimentos de infraestrutura na região, complementada por recursos 

próprios. A linha de financiamento hidroviário abrangendo instalações portuárias e 

equipamentos de navegação fluvial e aplicável a Cáceres e Corumbá é oferecida pelo 

FCO/Banco do Brasil, nas seguintes condições: 

• Prazo: investimento fixo + giro associado: até 15 anos, incluindo período de 

carência de até 5 anos, podendo ser elevado para até 20 anos no caso de projetos 

estruturantes; 

• Nível de assistência: Cáceres (MT) e Corumbá (MS) até 90% do investimento; 

• Taxa de juros: TLP Pré + IPCA, calculado mensalmente de acordo com as 

resoluções vigentes; 

• Garantias: 130% a 150% do valor financiado, a critério do Banco do Brasil. 

 

Para financiar a implantação das Fases B e C, pretende-se utilizar recursos 

gerados pelo empreendimento operando na capacidade estabelecida para a operação na 

Fase A. 

 

2.7.1 Estudo de viabilidade do empreendimento 

 

Conforme já mencionado no item 2.1 Apresentação, deste Volume 1, o Terminal 

Portuário Paratudal é um dos componentes de um empreendimento mais amplo, 

constituído por dois terminais e uma frota de embarcações fluviais, que visa integrar 

economicamente o estado de Mato Grosso à Hidrovia dos rios Paraguai e Paraná, 

permitindo a exportação da produção do estado e consequentemente a importação de 

insumos e outros produtos de consumo, utilizando a própria hidrovia ou suas conexões 

intermodais.  

Trata-se de uma alternativa competitiva para atendimento da demanda gerada no 

estado de Mato Grosso, particularmente da sua região sudoeste conforme mostra a 

Figura 2.13 a seguir. 
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FIGURA 2.13 – CORREDORES DE EXPORTAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATO GROSSO. 

 

Fonte: Adaptado de Secretaria de Estado de Transportes – MT (2017). 

 

Nesta linha, não existem duvidas quanto à viabilidade sob o ponto de vista 

econômico do sistema logístico em que o empreendimento em exame é parte, uma vez 

que, o uso da Hidrovia permite o acesso aos portos de exportação e importação a um 

frete da ordem de 15% a 25% inferior ao frete rodoviário praticado entre a região de 

influencia do Terminal Portuário Paratudal, em um raio de 200 km a 400 km do terminal, e 

o porto de Santos, cujo comportamento é mostrado na Figura 2.14. 
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FIGURA 2.14 – VALORES PARA FRETE RODOVIÁRIO ENTRE CAMPONOVO PARCIS – MT ATÉ 
PORTO DE SANTOS. 

 
Fonte: IMEA (2019). 

 
Cabe aqui destacar que a competitividade da utilização da alternativa logística 

pela Hidrovia se intensifica pela existência de cargas de retorno. 

Diante do exposto, a viabilidade do empreendimento em exame, por estar 

atrelada aos outros dois componentes deste sistema logístico, depende 

fundamentalmente da capacidade de cumprimento da estimativa de movimentação de 

cargas de que trata a Tabela 2.1.  

Tendo detectado que o aspecto crítico para atender a esta estimativa de 

movimentação de projeto residiria na capacidade de transporte por via fluvial entre os dois 

portos, o empreendedor submeteu o problema ao centro de Tecnologia Mecânica, Naval e 

Elétrica (CTMNE) do IPT – Instituto de Pesquisas do Estado de São Paulo S.A. que, em 

conjunto com o Laboratório de Engenharia Naval e Oceânica, deste mesmo Instituto,  

após 02 anos de estudos e análises, elaborou o projeto de navegação que se constitui um 

anexo a este Estudo de Impactos Ambientais e que demonstra a sustentabilidade do 

transporte fluvial para atendimento da demanda em questão e, em última análise, sua 

viabilidade técnica. 
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3 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

 

A definição das áreas de estudo e das áreas de influência, refere-se à 

determinação da abrangência do estudo, identificando quais são os limites geográficos 

possivelmente diretos ou indiretamente afetados pelos impactos do projeto (CONAMA, 

1986), considerando todas as fases de sua implantação. 

A caracterização adequada desses elementos é relevante na identificação dos 

potenciais impactos ambientais, assim como na elaboração do diagnóstico ambiental e no 

estabelecimento das ações de controle e de mitigação dos impactos, bem como para a 

determinação correta dos programas ambientais que melhor se aplicarão às 

especificidades do empreendimento. 

Sendo assim, para a definição desses componentes, considerou-se a 

contextualização e a discussão dos resultados obtidos em estudos anteriores ao 

empreendimento, bem como seus limites específicos para o meio físico, biótico e 

socioeconômico. Foram definidas as áreas de influência a priori da avaliação de impactos 

ambientais, visando caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do 

projeto. 

Os critérios considerados para a definição das áreas de abrangência do estudo 

foram categorizados em 3 níveis, a saber: 

a. Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde às áreas com 

intervenção do empreendimento, englobando as áreas destinadas à 

instalação da infraestrutura necessária à implantação e operação do 

empreendimento: pontos de localização de obras associadas ao 

empreendimento como alojamentos, canteiros de obras, locais de descarte 

de material dragado e vias de acessos; 

b. Área de Influência Direta (AID): área cuja abrangência dos impactos 

incida ou venha a incidir de forma direta sobre: os recursos naturais e 

serviços ambientais, modificando a sua qualidade ou diminuindo seu 

potencial de conservação ou aproveitamento, e sobre as relações sociais, 

econômicas e culturais; 

c. Área de Influência Indireta (AII): corresponde ao território onde a 

implantação e operação do projeto impacte de forma indireta os meios 

físico, biótico e socioeconômico. 
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3.1 ADA – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

 

A Área Diretamente Afetada (ADA) foi considerada a mesma para o meio físico, 

biótico e socioeconômico, e inclui a área de implantação do empreendimento; as vias de 

acesso que ligam o terminal à BR-174/MT e o trecho do Rio Paraguai adjacente ao 

empreendimento. Ademais, foi considerado um faixa adicional de 100 m no entorno 

devido aos possíveis impactos ocasionados por ruído, dispersão de partículas do solo e 

da água. A Figura 3.1 ilustra a a ADA pela implantação do empreendimento. 

 

FIGURA 3.1 – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 



                                                                                                                                                     
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

68 

3.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) ESTIMADA 

 

3.2.1 Meio físico e meio biótico 

 

Para a Área de Influência Direta preliminar do Meio Físico e Meio Biótico, foi 

considerada uma delimitação de 5 km a partir da poligonal da ADA, (Figura 3.2). Esta 

definição será reavaliada ao longo deste Estudo de Impacto Ambiental, levando-se em 

consideração, principalmente, os Impactos Ambientais. 

 

FIGURA 3.2 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) ESTIMADA PARA O MEIO FÍSICO E BIÓTICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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3.2.2 Meio socioeconômico 

 

Para o meio socioeconômico, a AID estimada compreende o município de 

Cáceres (MT), conforme a Figura 3.3. Esta definição será reavaliada ao longo deste 

Estudo de Impacto Ambiental, levando-se em consideração, principalmente, os Impactos 

Ambientais. 

 

FIGURA 3.3 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) ESTIMADA PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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3.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) ESTIMADA 

 

3.3.1 Meio físico e biótico 

 

Os processos de dinâmica superficial foram os critérios básicos para a estimativa 

da área de influência indireta dos meios físico e biótico.  

A Figura 3.4 ilustra a Área de Influência Indireta (AII) para o meio físico e biótico, 

sendo esta definida pela Bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Esta definição será 

reavaliada ao longo deste Estudo de Impacto Ambiental, levando-se em consideração, 

principalmente, os Impactos Ambientais. 

 

FIGURA 3.4 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) ESTIMADA PARA OS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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3.3.2 Meio socioeconômico 

 

Para a definição da AII do Meio Socioeconômico, levou-se em consideração a 

Microrregião do Alto Pantanal do estado de Mato Grosso, a qual envolve os seguintes 

municípios: Cáceres, Barão de Melgaço, Poconé, Curvelândia. Também foram inseridos 

os municípios de Corumbá e Ladário, no estado de Mato Grosso do Sul (Figura 3.5). 

 

FIGURA 3.5 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) ESTIMADA PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 



                                                                                                                                                     
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

72 

4 INSERÇÃO REGIONAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

4.1 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

Este estudo objetiva posicionar o empreendimento analisado em relação aos 

documentos normativos que norteiam o Direito Ambiental. 

O Instituto do Direito Ambiental é consideravelmente recente, tendo seu marco 

inicial histórico datado de 1972, quando da ocorrência da Conferência de Estocolmo, da 

qual surgiu o primeiro documento normativo relevante e de caráter internacional: a 

Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, bem 

como o compromisso firmado pelas nações em implementar, em seus ordenamentos 

jurídicos internos, dispositivos que compreendam a tutela ambiental. 

Entretanto, verificou-se que poucas medidas foram efetivamente tomadas após 

essa conferência, por este motivo, a Organização das Nações Unidas (ONU) pugnou 

relevante realizar uma nova conferência, a qual seria a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, que 

ocorreu no ano de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Dessa reunião, surgiram 

diversas convenções de relevância ímpar na temática ambiental, como a Convenção 

sobre Diversidade Biológica; a Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação; e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. 

Além desses documentos, foi produzida a chamada Agenda 21, que consiste numa série 

de medidas a serem adotadas para o século XXI, com o objetivo de se alcançar um novo 

padrão de desenvolvimento ambientalmente racional. 

Tais conferências influenciaram em sobremaneira o trato dado a temática 

ambiental em diversas nações, e o Brasil não é exceção. Os estudos jurídicos a serem 

colacionados a este trabalho expressam os princípios estabelecidos nessas conferências, 

vislumbrando a necessidade de que, hodiernamente, o desenvolvimento econômico 

mundial deve observar aspectos ambientais, evitando impactos que possam, a longo 

prazo, inviabilizar a vida no planeta. 

Ademais, serão abordados os planos governamentais existentes de incentivo ao 

desenvolvimento da atividade de navegação fluvial, demonstrando que existe a efetiva 

cautela do Poder Público em criar condições favoráveis ao desenvolvimento do modal de 

transporte hidroviário, o qual é extremamente eficaz para a movimentação de grandes 

cargas por longas distâncias, possuindo custos operacionais reduzidos em relação aos 
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modais ferroviário e rodoviário. Não obstante, deve-se considerar que a operação 

hidroviária emite um volume consideravelmente inferior de gases poluentes em relação 

aos modais supracitados, representando assim outro fator favorável, agora de caráter 

ambiental, no incentivo ao transporte hidroviário. 

Será analisada, ainda, a existência de outros empreendimentos localizados na 

região, tanto já em operação quanto previstos. Os eventuais impactos ambientais que a 

execução deste novo empreendimento poderia acarretar, em caráter cumulativo, em 

relação a estes projetos encontram-se abordados no Capítulo 8 deste EIA/RIMA. 

Este tópico dedica-se a análise dos aspectos jurídicos vinculados a temática 

ambiental e que possuam aderência com o empreendimento objeto deste estudo. Para 

tanto, a subdivisão das seções a seguir correspondem as diversas temáticas relacionadas 

ao Direito Ambiental, as quais são devidamente guarnecidas com os respectivos 

documentos legais que fundamentam a argumentação apresentada a seguir. 

 

4.1.1 Tratamento constitucional e aspectos gerais 

 

A República Brasileira, em matéria ambiental, é considerada inovadora no 

estabelecimento de sua tutela, até por suas características geográficas privilegiadas. Este 

pioneirismo pode ser muito bem exemplificado com o trato constitucional dado a este 

tema. Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 255, artigo único do Capítulo VI – 

Do Meio Ambiente – foi disciplinado o que se segue: 

Artigo 225. 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 preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;  
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade;  
V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;  
VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam 
os animais a crueldade.  
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-
se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas (BRASIL, 1988). 
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se 
consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 
manifestações culturais, conforme o § 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, 
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 
brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-
estar dos animais envolvidos (BRASIL, 2016). 

Desse dispositivo, pode-se extrair algumas premissas fundamentais e de total 

aderência a este empreendimento. A primeira, diz respeito mais precisamente ao 

estabelecimento do meio ambiente como um bem de uso comum do povo, o qual todos 

devem colaborar para sua defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, 

em conformidade com o caput desse artigo. Tal disposição implica no dever constante de 

se fazer as averiguações necessárias com o objetivo de proporcionar desenvolvimento 

econômico sustentável. 

Dessa forma, o inciso IV vem lançar mão da imperatividade de se realizar estudos 

prévios com o intuito de se averiguar os possíveis impactos ambientais que determinado 

empreendimento poderá acarretar. Nesse sentido, justifica-se a imprescindibilidade da 

realização do presente Estudo de Impacto Ambiental. 

Por último, deve-se dar a devida importância ao que é positivado no parágrafo 3º, 

ao estabelecer a possibilidade da ocorrência, de forma independente e concomitante, da 

responsabilização na esfera criminal, administrativa e civil de infratores ao bem ambiental, 

sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, na hipótese de ocorrência de condutas lesivas ao 

meio ambiente. 

O texto constitucional é replicado na Constituição Estadual de Mato Grosso, em 

seus artigos 263 e seguintes, realizando um adendo no inciso IV do artigo 263, o qual 

dispõe acerca da realização de estuo prévio de impacto ambiental, salientando que é 
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“garantida a participação da comunidade mediante audiências públicas e de seus 

representantes em todas as fases” (MATO GROSSO, 1989). 

No que diz respeito a competência no âmbito do Direito Ambiental, a nossa Carta 

Magna desempenha, novamente, um papel de fundamental relevância. Estabelece, em 

seu artigo 23, incisos VI e VII, que constitui como competência comum a todos os entes 

federativos a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas 

formas, bem como a preservação das florestas, fauna e flora (BRASIL, 1988).  

Ainda neste raciocínio, pugna-se relevante observar o que disciplina o artigo 24, 

inciso VI, que estabelece à União, Estados e Distrito Federal, a competência concorrente 

para legislar nas matérias que digam respeito às florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição. Nesse aspecto, deve-se salientar que a competência da 

União limita-se no estabelecimento de normas gerais, contudo, a eventual ausência de 

tratamento genérico dado pela União não exclui a possibilidade dos Estados legislarem 

sobre esses aspectos dentro de suas próprias jurisdições, podendo exercer inclusive 

competência legislativa plena, na hipótese de inexistência de lei federal. Contudo, deve-se 

salientar que a superveniência de lei federal suspenderá a eficácia das normas estaduais 

editadas durante sua ausência, somente no que lhe for contrário (BRASIL, 1988). 

Neste diapasão, deve-se ainda ressaltar o papel dos Municípios no Direito 

Ambiental. Ainda que o artigo 24 não os tenha incluído na competência legislativa 

concorrente, é preciso observar o que consta do artigo 30, o qual dispõe, em seus incisos 

I e II, a respeito da competência municipal em legislar sobre assuntos de interesse local, 

bem como suplementar a legislação federal e estadual. Dessa forma, a análise dos 

dispositivos legais municipais possui igual relevância neste estudo, na medida de sua 

especificidade. 

Nesse sentido de competência legislativa, consiste de salutar importância 

apresentar o que o documento constitucional disciplina a respeito da competência relativa 

aos recursos hídricos, sendo pertinente observar o que está disciplinado no artigo 22, 

inciso IV, o qual determina ser competência privativa da União legislar sobre águas 

(BRASIL, 1988). 

Por fim, pugna-se relevante observar o Princípio da Função Social da 

Propriedade, enaltecido pelo artigo 5º, inciso XXIII da Carta Magna. Esse pressuposto 

legal considera que toda a propriedade privada deve observar, em sua exploração, uma 
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utilidade pública para sociedade, de toda a sorte que não ocorra a proliferação de bens 

ociosos e que em nada colaboraram para o desenvolvimento nacional (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, é importante frisar que a função social da propriedade rural tem 

ocupado, ao longo das décadas, um espaço de protagonismo na abordagem do tema, o 

qual pode ser constatado da leitura do artigo 186 da Constituição Federal, o qual dispõe 

precisamente o seguinte: 

Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 
I - Aproveitamento racional e adequado; 
II - Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores 
(BRASIL, 1988). 

É importante ressaltar que o empreendimento objeto do presente estudo estará 

localizado em uma propriedade rural, a Fazenda Atoledal. Dessa forma, a efetiva 

implantação dessa instalação portuária privada consiste de um importante investimento 

que proporcionará condições para alavancar o desenvolvimento econômico desta região. 

O que se tem por meta, portanto, consiste na demonstração da sua aderência sobretudo 

aos incisos I e II do supracitado artigo, pugnando por seu aproveitamento racional e 

adequado, bem como da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente. 

Por fim, importante ressaltar o tratamento legal que a Lei Orgânica Municipal do 

Município de Cáceres (MT) confere à questão ambiental. Em seu artigo 204, positiva 

determinações no mesmo teor dos respectivos documentos constitutivos no âmbito 

estadual e federal, levando em consideração a competência local atinente aos municípios, 

cumprindo com seu dever concorrente de estabelecer áreas de proteção ambiental, bem 

como promover seu uso sustentável (CÁCERES, 1990). 

Esta ainda reconhece a competência municipal no estabelecimento de uma 

política de desenvolvimento urbano: 

Artigo 193 - A política do desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem como objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções da cidade, e de seus bairros, dos distritos e 
dos aglomerados urbanos, e garantir o bem-estar de seus habitantes.  
Artigo 194 - O Plano Diretor do Desenvolvimento Integrado aprovado pela Câmara 
Municipal é o instrumento básico da política e do desenvolvimento da expansão 
urbana (CÁCERES, 1990). 
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Observa-se, portanto, que as bases para essa política se encontram no Plano 

Diretor Municipal. No caso dessa municipalidade, o Plano Diretor foi aprovado pela Lei 

Complementar nº 90/2010, a qual estabelece a respeito das bases que devem nortear a 

Política Municipal de Meio Ambiente: 

Artigo 29 - A Política Municipal de Meio Ambiente tem por objetivo garantir a todos 
os cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerando-
o bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, defendendo-
o e preservando-o para as gerações presentes e futuras. 
I - A proteção e a recuperação do meio ambiente terrestre e sistemas aquáticos; 
II - Ampliar as áreas verdes do Município;  
III - Criar unidades de conservação; 
IV - Preservar os ecossistemas naturais e as paisagens notáveis; 
Parágrafo único: O município promoverá, por meio de planejamento ambiental, a 
utilização adequada do território municipal, de maneira a assegurar a qualidade de 
vida a todos os seus habitantes, através do aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais e sua preservação. 
Artigo 30 - São diretrizes gerais da Política Municipal de Meio Ambiente: 
I - Desenvolver e implantar Sistema Municipal de Gerenciamento Integrado de 
Monitoramento Ambiental, com a elaboração de cadastro, diagnóstico e 
mapeamento das áreas de risco, observando o planejamento de situações 
contingenciais, riscos ambientais, planos de emergência, medidas de mitigação, 
compensação e monitoramento de danos ambientais; 
II - Com base no Zoneamento Sócio Econômico Ambiental/MT elaborar e 
implementar o Zoneamento Municipal Ecológico, com vistas à preservação das 
nascentes e matas remanescentes, bem como à utilização sustentável do solo, a 
partir do uso das sub-bacias como unidades de planejamento; 
III - fortalecer a estrutura de gestão municipal, com vistas ao estabelecimento de 
parcerias com corpo técnico especializado das Universidades e Institutos, 
buscando a elaboração de planos, programas e projetos ambientais, bem como 
estabelecer o controle e fiscalização do território municipal; 
IV - Desenvolver gestões junto a órgãos estaduais e federais, instituições de 
interesse público e empresas privadas, visando à proteção dos recursos naturais 
do município e sua adequada utilização; 
V - Elaborar estudo para definição de indicadores para atividade de planejamento 
e recuperação ambiental em áreas críticas e de risco; 
VI - Controlar e intervir nas áreas de risco, em parceria com a Defesa Civil do 
Estado, do Município e Cruz Vermelha Internacional; 
VII - monitorar produtos perigosos (manuseio, armazenamento, transporte de 
produtos químicos), por meio do cadastramento, diagnóstico e mapeamento dos 
produtos e locais de armazenamento, como subsídio às ações de controle e 
fiscalização; 
VIII - fortalecer o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA 
em suas ações estatutárias; 
IX - Estabelecer e implementar amplos programas de educação ambiental 
articulados ao desenvolvimento e implantação da Agenda 21 local, estabelecendo 
parcerias com veículos de comunicação para ampla divulgação; 
X - Capacitar lideranças comunitárias na divulgação dos princípios da preservação 
ambiental e da sustentabilidade, com vistas a atingir, prioritariamente, as 
populações ocupantes de áreas de risco; comunidades rurais e urbanas atingidas 
pelos impactos resultantes de processos erosivos, de enchentes e populações 
assentadas próximas de mananciais e nascentes; 
XI - fortalecer e incentivar programas de educação ambiental das escolas, 
estabelecendo ainda parcerias entre as redes municipal, estadual, federal e 
privada, para troca de experiências; 
XII - apoiar as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) no território municipal, 
participando do desenvolvimento de planos de exploração sustentável; 
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XIII - implantar Área de Preservação Ambiental - APA da “Ilha do Castrillon” e baía 
do Rio Paraguai  na área central de Cáceres, desenvolvendo ou considerando os 
estudos e projetos existentes, para o estabelecimento dos limites e planos de uso, 
garantindo a fiscalização e o uso adequado do solo urbano de modo a evitar 
ocupações irregulares; 
XIV - Capacitar e ampliar a fiscalização ambiental, estabelecendo sanções e 
penalidades aos responsáveis por invasões em áreas de preservação ambiental 
(CÁCERES, 2010). 

Dessa forma, cumpre o município de Cáceres (MT) com sua competência no que 

diz respeito a prestar esforços para a manutenção de uma condição ambiental que 

proporcione o Desenvolvimento Sustentável. 

 

4.1.2 Licenciamento Ambiental 

 

O procedimento de licenciamento ambiental objetiva submeter propostas de 

empreendimentos ao crivo dos Órgãos Ambientais Públicos competentes para realizar a 

análise quanto ao potencial lesivo que estas podem representar ao meio ambiente. Trata-

se, em suma, da expressão legal do Princípio da Prevenção, consagrado na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, de 1992, com o 

fundamento de que é preciso realizar avaliações prévias a implantação de 

empreendimentos potencialmente poluidores, a fim de se mitigar ou até mesmo eliminar 

determinados impactos ambientais. 

Dentro do contexto legislativo brasileiro, deve-se ressaltar, inicialmente, o que foi 

estabelecido pelo Plano Nacional de Meio Ambiente (PNMA), por meio da Lei nº 

6.938/1981, a qual instituiu a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) 

(BRASIL, 1981a). O SISNAMA consiste num conglomerado de órgãos governamentais, 

de todos os entes federados, com o objetivo central de proteção e melhoria da qualidade 

ambiental. Dentre os órgãos integrantes do SISNAMA ficou instituído nesse mesmo 

documento normativo a criação do CONAMA, que viria a ser o órgão consultivo e 

deliberativo dentro do SISNAMA, cuja competência atribuída no artigo 8º, inciso I, do 

PNMA, consiste na criação de normas e critérios relativos ao licenciamento ambiental, o 

qual seria concedido pelo órgão estadual sob supervisão do IBAMA. Portanto não será 

surpresa que o cotejamento legal juntando a esta seção consistirá, em sua maioria, de 

resoluções proferidas pelo CONAMA (BRASIL, 1989). 

Antes de tratar, objetivamente, da fundamentação legal das licenças ambientais, 

pugna-se relevante observar a competência para a análise e concessão de Licenciamento 
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Ambiental. Conforme já ressaltado, o artigo 8º, inciso I, do PNMA já disciplinou acerca da 

concessão do licenciamento por parte do órgão estadual, sob supervisão do órgão 

federal. Nesse mesmo sentido é estabelecido pelo Decreto nº 99.274/1990, que 

regulamenta a o PNMA, em seu artigo 17, caput, ao repetir a delegação de competência a 

esfera estadual na concessão do licenciamento ambiental (BRASIL, 1990). Para 

referendar o já exposto, resta colacionar a disposição expressa da Constituição do Estado 

de Mato Grosso: 

Artigo 267. O Estado manterá, obrigatoriamente, o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, órgão autônomo, composto paritariamente por representantes do Poder 
Público, entidades ambientais, representantes da sociedade civil que, dentre 
outras atribuições definidas em lei, deverá: 
I - Aprovar qualquer projeto público ou privado que implique em impacto ambiental; 
II - Definir e coordenar a implantação dos espaços territoriais escolhidos para 
serem especialmente protegidos; 
III - apreciar os estudos prévios de impacto ambiental; 
IV- avaliar e propor normas de proteção e conservação do meio ambiente (MATO 
GROSSO, 1989). 

Não obstante, deve-se observar o que dispõe a Lei Complementar nº 140/2011, 

que regula a competência comum entre os entes federados na concessão do 

licenciamento ambiental. Neste aspecto, constata-se que inexiste delegação expressa de 

competência nem para a União, nem para os Municípios, de tal sorte que a competência 

residual é delegada ao Poder Público Estadual, conforme art. 8º, incio XIV: 

Art. 8º São ações administrativas dos Estados: 
[...] 
XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o 
disposto nos arts. 7o e 9º (BRASIL, 2011); 

Portanto, comprova-se a competência do órgão estadual no trâmite do presente 

licenciamento ambiental, o qual elaborou os planos de trabalho, bem como analisará os 

estudos solicitados. Em igual sentido, identifica-se o julgado do Mandado de Segurança 

nº 101076889.2017.4.04.3400, transitado em julgado em 25/01/2018, o qual determinou a 

competência da SEMA-MT para a concessão do licenciamento do presente 

empreendimento. 

Complementarmente, ressalta-se o disposto no artigo 3º, inciso IV, da Lei 

Complementar Estadual nº 38/1995, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 

232/2005, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente (MATO GROSSO, 
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2005). Neste supracitado dispositivo, encontram-se as competências ao Conselho 

Estadual do Meio Ambiente (COSEMA), órgão integrante do Sistema Estadual do Meio 

Ambiente (SIMA). A Gestão desses órgãos compete à Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (SEMA). 

Aliás, deve-se ressaltar o papel fundamental que a SEMA desempenha na 

proteção do meio ambiente, uma vez que a supracitada legislação estadual estabelece, 

em seu artigo 6º, as competências atinentes especificamente a essa Secretaria, a qual 

incluiu, em seu inciso II, alínea a, a concessão de licenciamento ambiental para novos 

empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores (MATO GROSSO, 1995). 

No que diz respeito a legislação atinentes ao licenciamento ambiental, deve-se 

observar, num primeiro momento, o que a Resolução nº 01/1986 do CONAMA 

estabeleceu a respeito da conceituação de Impacto Ambiental, bem como da 

fundamentação necessária em um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e de um Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA), bem como estabelece acerca da necessidade de se fazer 

audiências públicas, a fim de expor o estudo ao crivo da comunidade (CONAMA, 1986). 

Essas audiências, por sua vez, são devidamente regulamentadas pela Resolução nº 

09/1987 do CONAMA (CONAMA 1987). 

Quanto a obtenção de licenciamento ambiental, por sua vez, deve-se lançar mão 

do que é disciplinado na Resolução nº 237/1997 do CONAMA, mais precisamente em seu 

artigo 8º, conforme se confere a seguir: 

Artigo 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá 
as seguintes licenças: 
I - 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; 
II - 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; 
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinados para a operação (CONAMA 1997). 

O Decreto nº 99.274/1997 estabelece importantes dispositivos relacionados ao 

procedimento de licenciamento ambiental, sobretudo no que diz respeito ao conteúdo que 

deve estar compreendido nos Estudos de Impactos Ambientais, conforme disciplina o 

artigo 17, § 1º: 
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Artigo 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento do órgão estadual competente integrante do Sisnama, sem prejuízo 
de outras licenças legalmente exigíveis.  
§ 1º Caberá ao Conama fixar os critérios básicos, segundo os quais serão exigidos 
estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre outros, 
os seguintes itens:  
a) diagnóstico ambiental da área;  
b) descrição da ação proposta e suas alternativas; e  
c) identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e 
negativos. (BRASIL, 1990).  

Quanto a competência delegada ao Poder Público, deve-se lançar mão 

novamente do que disciplina o Código Estadual de Meio Ambiente, em seu artigo 19, que 

referenda a competência delegada a SEMA na concessão de Licenciamento Ambiental: 

Artigo 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. 
Parágrafo único- Os pedidos de licenciamento serão objeto de publicação 
resumida no Diário Oficial do Estado e na imprensa local ou regional. (MATO 
GROSSO, 2005). 

Importante observar a postura cautelosa que o legislador estadual adotou ao 

estabelecer a publicação dos pedidos de licenciamento em Diário Oficial do Estado, 

obedecendo assim o que determina o dispositivo constitucional, no que diz respeito a 

tornar público os procedimentos atinentes ao licenciamento ambiental, devendo 

apresentar dados de tipologia vegetal, reserva legal, bem como demais procedimentos. 

Portanto, no legítimo uso de suas atribuições, a SEMA instituiu a sua Instrução 

Normativa nº 01/2007, estabelecendo os procedimentos técnicos e administrativos de 

licenciamento ambiental, sendo tais normais de fundamental observação pelos 

interessados em obter suas respectivas licenças ambientais (SEMA-MT, 2007). 

Outro ponto de fundamental importância consiste no estabelecimento dos prazos 

de validade das licenças ambientais. A Resolução nº 237/1997 do CONAMA delegou esta 

deliberação para os órgãos ambientais competentes, estabelecendo somente limiares 

mínimos e máximos. Portanto, novamente, o Código Estadual de Meio Ambiente torna 

mais objetivo o delineamento destes prazos, conforme se confere do artigo 19, § 1º: 
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Artigo 19. A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes 
licenças, de caráter obrigatório. 
§ 1º A SEMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ou 
autorização ambiental, observado o cronograma apresentado pelo empreendedor 
e os seguintes limites: 
I - Licença Prévia: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 4 (quatro) anos; 
II - Licença de Instalação: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 5 (cinco) anos;  
III - Licença de Operação: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos; 
IV - Licença Ambiental Única: mínimo de 8 (oito) e máximo de 10 (dez) anos;  
V - Licença de Operação Provisória: mínimo de 3 (três) anos. (CONAMA 1997). 

Observa-se que a legislação estadual não determinou prazos absolutos para 

qualquer hipótese de licenciamento, permitindo que a SEMA delibere discricionariamente, 

considerando as peculiaridades de cada caso concreto. No presente caso, como o objeto 

deste estudo reside na obtenção de Licença Prévia, sua validade deverá ficar em no 

mínimo 3 e no máximo 4 anos. 

 

4.1.3 Sistema nacional de unidades de conservação 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi estabelecido pela 

Lei nº 9.985/2000, com o objetivo de positivar a questão do estabelecimento de Unidades 

de Conservação, as quais correspondem a áreas delimitadas e instituídas por meio de lei, 

e que recebem um tratamento especial segundo suas respectivas categorias de manejo. 

A sua conceituação encontra-se consubstanciada no artigo 2º, inciso I, da supracitada lei: 

Artigo 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - Unidade de conservação: 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. (BRASIL, 2000a). 

O SNUC é composto pelo conjunto das Unidades de Conservação Federal, 

Estadual e Municipal, sendo que as próprias Unidades de Conservação podem ser 

classificadas como Unidades de Proteção Integral ou Unidades de Uso Sustentável, em 

conformidade com os artigos 7º e seguintes da Lei nº 9.985/2000, sendo conceituados da 

seguinte maneira (BRASIL, 2000a): 

 

a) unidades de preservação permanente: dizem respeito as unidades cujo objetivo é a 

preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos em Lei. Essas podem ser categorizadas 
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como Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural 

e Refúgio da Vida Silvestre; 

b) unidades de uso sustentável: correspondem a unidades de conservação que visam 

a compatibilização da natureza com o uso sustentável de seus recursos naturais, 

podendo ser categorizadas como Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva de Patrimônio Natural. 

 

Em relação ao licenciamento ambiental, deve ser considerado o conteúdo do 

Decreto nº 99.274/2000, o qual estabelece um perímetro de influência de 10 km no 

entorno das Unidades de Conservação, considerando que caso algum empreendimento 

esteja inserido nesta região, este deverá obter as autorizações específicas, conforme 

regulação do CONAMA. Este texto encontra-se no art. 27 deste decreto, a saber: 

Art. 27. Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez 
quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às 
normas editadas pelo Conama. 

Assim, segundo análise das Unidades de Conservação existentes nesta região 

obtem-se o conteúdo da Figura 4.1. 
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FIGURA 4.1 – LOCALIZAÇÃO DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO “MOSAICO DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DO PANTANAL NORTE”.  

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 
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Portanto, inexiste a sobreposição de qualquer Unidade de Conservação com a 

região localizada num raio de 10 km do empreendimento, não sendo necessário qualquer 

deliberação por parte dos órgãos ambientais competentes na gestão de Unidades de 

Conservação no processo de licenciamento de implantação deste terminal portuário.  

Todo o procedimento de criação e reconhecimento de Unidades de Conservação 

é disposto no Decreto nº 4.340/2002, que regulamenta a Lei nº 9.985/2000, delineando os 

limites e o método descritivo de suas áreas (BRASIL, 2002a). 

Outro ponto de fundamental relevância do SNUC se trata da Compensação 

Ambiental, cuja prevista encontra-se no artigo 36 desta normativa: 

Artigo 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo 
com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.  
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a 
implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental 
licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 
empreendimento.  
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete 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.  
§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua 
zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só 
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. (BRASIL, 2000a). 

Deve-se salientar, contudo, a Ação Direta de Inconstitucional nº 3.378, em que foi 

declarada a inconstitucionalidade do texto do § 1º do supracitado artigo, conforme a 

ementa juntada a seguir: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 36 E SEUS 
§§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 
CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA IMPLANTAÇÃO 
DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ARTIGO 36. 
1. O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei nº 
9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que 
previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da 
natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, 
por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor 
deveres aos administrados. 
2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação, de acordo com 
a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório - EIA/RIMA. 
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3. O artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a 
significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos 
custos ambientais derivados da atividade econômica. 
4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental 
que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz 
para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos 
benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido 
em sua higidez. 
5. Inconstitucionalidade da expressão “não pode ser inferior a meio por 
cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento”, 
no § 1º do artigo 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensação-
compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, 
após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa. 
Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do 
empreendimento. 
6. Ação parcialmente procedente (grifos nossos) (ADI 3378, Relator (a):  Min. 
CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2008, DJe-112 DIVULG 19-
06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-02 PP-00242 RTJ VOL-00206-
03 PP-00993). 

Dessa forma, depreende-se do supracitado julgado que não se deve ater ao 

percentual estabelecido no instrumento legal, mas sim num valor advindo de um estudo, o 

qual será concedido o direito ao contraditório e ampla defesa. Contudo, deve-se salientar 

que a obrigatoriedade para com o sistema de Compensação Ambiental de atividades 

efetivamente ou potencialmente poluidoras, encontra-se ratificado por esta ementa. 

Nesse sentido, é de fundamental importância abordar a metodologia com que os 

órgãos ambientais competentes abordarão a quantificação desta Compensação 

Ambiental. Portanto, é imprescindível a abordagem do artigo 31, 31-A e 31-B do Decreto 

nº 4.340/2002, alterado pelo Decreto nº 6.848/2009: 

Artigo 31.  Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o artigo 
36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de 
estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em 
que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio 
ambiente.  
§ 1o O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo.         
§ 2o O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo 
empreendimento e das características do ambiente a ser impactado.  
§ 3o Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos 
referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de 
licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem como os encargos e 
custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos 
às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.  
§ 4o A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles 
empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho.  
Artigo 31-A.  O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo 
produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a 
fórmula a seguir:  
CA = VR x GI, onde: 
CA = Valor da Compensação Ambiental;  
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VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do 
empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e 
programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação 
de impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos 
incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às 
garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; e  
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.  
§ 1o   GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste 
Decreto.  
§ 2o   EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI.  
§ 3o As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas pelo 
empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação.  
§ 4o Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do 
empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que causam 
impactos ambientais, relativos ao trecho.  
Artigo 31-B.  Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de 
acordo com as informações a que se refere o artigo 31-A.  
§ 1o Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá recurso no prazo de 
dez dias, conforme regulamentação a ser definida pelo órgão licenciador.  
§ 2o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.  
§ 3o O órgão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até trinta dias, salvo 
prorrogação por igual período expressamente motivada.  
§ 4o Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá sua 
destinação, ouvido o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -
 Instituto Chico Mendes e observado o § 2o do artigo 36 da Lei no 9.985, de 2000. 
(BRASIL, 2009). 

Portanto, este Estudo objetiva apresentar informações que subsidiem o cálculo do 

Grau de Impacto (GI), o qual deve obedecer a metodologia estabelecida no anexo do 

Decreto nº 6.848/2009, a qual é devidamente referendada pela Instrução Normativa nº 

8/2011 do IBAMA (IBAMA, 2011). 

As diretrizes de abordagem dos órgãos ambientais competentes no cálculo e 

gestão dos recursos destinados para a Compensação Ambiental é regulamentado pela 

Resolução nº 371/2006 do CONAMA (CONAMA, 2006a). 

Por fim, resta abordar a respeito da legislação estadual a respeito deste tema. O 

Código Estadual do Meio Ambiente dedica um seção, que compreende dos artigos 32 ao 

38, para tratar do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), competindo a 

SEMA promover a consolidação e expansão deste sistema (MATO GROSSO, 2005).  

 

4.1.4 Áreas de preservação permanente e reserva legal 

 

Não se deve confundir Unidades de Conservação com Áreas de Preservação 

Permanente e nem com Reserva Legal. Enquanto que as Unidades de Conservação são 

guarnecidas sobretudo pela Lei nº 9.985/2000, as Áreas de Preservação Permanente e as 
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Reservas Legais, encontram-se disciplinadas na Lei nº 12.651/2012, conhecida como 

Código Florestal. 

Nesta seara, existem três definições relevantes a serem consideradas, a respeito 

ao artigo 3º, incisos I, II e III do supracitado documento legal: 

Artigo 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, 
Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos 
Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do 
Maranhão; 
II - Área de Preservação Permanente - APP: 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; 
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico 
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação 
e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da 
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora 
nativa. (BRASIL, 2012); 

Ao contrário das Unidades de Conservação, que constituem de áreas delimitadas 

através de um instrumento legal específico, as Áreas de Preservação Permanente 

constituem, em síntese, em uma delimitação advinda do próprio Código Florestal, 

devendo todos os empreendimentos obedecerem a essas determinações. Este tema é 

abordado dos artigos 4º ao 6º. Compromete-se o proprietário, ou possuidor dessa área, 

manter a vegetação dessas regiões (BRASIL, 2012). 

Ocorre, entretanto, que persiste a regulação do próprio Código Florestal na 

hipótese de áreas rurais consolidadas, cuja definição, segundo o seu art. 3º, inciso IV, 

define que é “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 

2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossivilpastoris, admitida, neste último 

caso, a adoção do regime de pousio” (BRASIL, 2012). 

Neste contexto, a Lei nº 12.727/2012 alterou o Código Florestal, incluindo seu art. 

61-A, definindo a respeito da recomposição das respectivas faixas marginais na hipótese 

de áreas consolidadas até 22 de julho de 2008, a depender da extensão do imóvel rural 

em relação ao número de módulos fiscais, definidos pelo INCRA para cada Município, o 

qual corresponde a 80 ha para o Município de Cáceres (EMBRAPA, 2019). 

Assim, como a propriedade de Atoledal possui cerca de 8.700 ha, constata-se que 

este é equivalente a mais de 108 módulos fiscais, encaixando este empreendimento ao 

disposto pelo art. 61-A, §4º, do Código Florestal: 
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Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a 
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em 
áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 
[...] 
§ 4º Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que 
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de 
cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas 
marginais: 
I - (VETADO); e 
II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 
(vinte) e o máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito 
regular. 

Assim, deve-se analisar a situação da área de preservação permanente onde se 

pretende instalar o empreendimento, representado na Figura 4.2. 
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FIGURA 4.2 – SITUAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA).  

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 

 

Desta análise, depreende-se que a área de preservação permanente onde se 

pretende instalar este terminal já se encontrava consolidada na data de referência do art. 
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61-A do Código Florestal, contudo, deverá obedecer às recomposições de vegetação de 

área de preservação permamente conforme indicado pelo PRA. 

De toda a sorte, o presente empreendimento contará com uma Estação Elevada. 

Como essa faixa consistirá somente de correias transportadoras entre o terminal portuário 

e a embarcação atracada, optou-se por sua estruturação na modalidade de Estação 

Elevada, a qual compreenderá o máximo de recomposição de vegetação que poderá 

ocorrer nesta região, a ser determinado pelo PRA. 

Todavia, deve-se salientar que existe a possibilidade excepcional de se realizar a 

supressão ou intervenção na Área de Preservação Permanente. Essa possibilidade 

encontra-se consubstanciada na Resolução nº 369/2006 do CONAMA, o qual prevê 

expressamente essa possibilidade, na hipótese de execução de obras de relevante 

interesse público ou social, conforme seu artigo 2º. Entretanto, tal medida deve ser 

devidamente justificada, devendo o empreendedor estar adstrito as condições 

estabelecidas no artigo 3º: 

Artigo 3º A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser 
autorizada quando o requerente, entre outras exigências, comprovar:  
I - A inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou 
projetos propostos;  
II - Atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água;  
III - averbação da Área de Reserva Legal; e  
IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, erosão 
ou movimentos acidentais de massa rochosa. (CONAMA, 2006b).  

O Terminal Portuário Paratudal atende a todas estas condicionantes, bem como 

representa importante alternativa para a integração logística do estado de Mato Grosso 

com o mercado externo, haja vista a possibilidade de se escoar a carga agrícola por um 

modal de transporte mais econômico que os modais utilizados atualmente. 

Quanto à legislação estadual, encontra-se novamente uma seção dedicada a este 

tema no Código Estatual do Meio Ambiente, nos artigos 58 ao 61, destacando sobretudo 

as áreas que margeiam os rios e lagos, tal qual o Código Florestal. 

Não obstante, deve-se tratar de outra definição presente no Código Florestal, a 

qual diz respeito à Reserva Legal. Essa constitui uma área dentro de uma propriedade 

rural, na qual deve ser realizada a proteção e manutenção de sua vegetação nativa. A 

delimitação dessa área encontra-se disciplina no artigo 12 do Código Florestal: 

Artigo 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, 
a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas 
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de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em 
relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68 desta Lei:  
I - Localizado na Amazônia Legal: 
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 
II - Localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 
§ 1o Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para 
assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada, para fins do 
disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento. 
§ 2o O percentual de Reserva Legal em imóvel situado em área de formações 
florestais, de cerrado ou de campos gerais na Amazônia Legal será definido 
considerando separadamente os índices contidos nas alíneas a, b e c do inciso I 
do caput. 
§ 3o Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou 
outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental 
estadual integrante do Sisnama se o imóvel estiver inserido no mencionado 
cadastro, ressalvado o previsto no artigo 30. 
§ 4o Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público poderá reduzir a Reserva 
Legal para até 50% (cinquenta por cento), para fins de recomposição, quando o 
Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área ocupada por unidades 
de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas 
homologadas.    
§ 5o Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público estadual, ouvido o 
Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal para até 
50% (cinquenta por cento), quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-
Econômico aprovado e mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu território 
ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público, 
devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologadas.   
§ 6o Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de 
esgoto não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal.   
§ 7o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou 
desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para 
exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem 
empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam 
instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. (BRASIL, 
2012). 

Esses percentuais podem sofrer alterações, mediante o estabelecido pelo 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) de cada Unidade Federativa, podendo realizar a 

majoração dessa área destinada a Reserva Legal em até 50% do percentual previsto no 

dispositivo alhures mencionado. A inscrição da Área de Reserva Legal se dá mediante 

apresentação junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), de planta e memorial descritivo, 

contendo indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de 

amarração, conforme o artigo 18, § 1º, do Código Florestal, e em obediência a Instrução 

Normativa nº 11/2015 da SEMA, a qual regulamenta essa temática (SEMA-MT, 2015). 

Devido a sua natureza protetiva, a exploração econômica da Reserva Legal é 

consideravelmente limitada, devendo essa obedecer ao que é disciplinado nos artigos a 

seguir: 
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Artigo 20.  No manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal, serão 
adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável 
sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para 
exploração florestal com propósito comercial. 
Artigo 21.  É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, 
cipós, folhas e sementes, devendo-se observar: 
I - Os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando 
houver; 
II - A época de maturação dos frutos e sementes; 
III - técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da 
espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, 
bulbos, bambus e raízes. 
Artigo 22.  O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal com 
propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá 
atender as seguintes diretrizes e orientações: 
I - Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da 
vegetação nativa da área; 
II - Assegurar a manutenção da diversidade das espécies; 
III - conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que 
favoreçam a regeneração de espécies nativas. 
Artigo 23.  O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito 
comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos 
competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a 
motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 
(vinte) metros cúbicos. 
Artigo 24.  No manejo florestal nas áreas fora de Reserva Legal, aplica-se 
igualmente o disposto nos arts. 21, 22 e 23. (BRASIL, 2012). 

É de fundamental importância apresentar o que disciplina o Código Estadual do 

Meio Ambiente, no que diz respeito à Reserva Legal. Esse trato legislativo estadual 

encontra-se entre os artigos 62 e 65. Nesse ínterim, deve ser considerado o fato de que o 

estado de Mato Grosso se encontra localizado dentro da Amazônia Legal. Portanto, deve 

obedecer a parâmetros específicos quanto a determinação da área a ser dedicada como 

Reserva Legal, tendo em vista o tipo de bioma em que estará inserida, em conformidade 

com o já apresentado artigo 12 do Código Florestal (MATO GROSSO, 2010).  

Para tanto, o Código Estadual do Meio Ambiente prestou-se a realizar uma 

classificação das fitofisionomias, com o objeto de encaixe nesta determinação legal, a 

qual encontra-se consubstanciada no artigo 62-B: 

Artigo 62-B A classificação da tipologia vegetal, a nível de imóvel rural, para fins 
de definição de reserva legal, será norteada pela fisionomia, estrutura da 
vegetação e/ou pela composição florística, conforme procedimentos definidos pelo 
regulamento e seguindo-se as seguintes definições: 
I - Serão consideradas como tipologia florestal as seguintes fitofisionomias: 
Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Estacional Decidual; 
II - Serão consideradas como tipologia cerrado as seguintes fitofisionomias: 
Campinarana Arborizada; Campinarana Gramíneo-lenhosa; Savana Arborizada; 
Savana Parque; Savana Gramíneo-lenhosa; Savana-Estépica Arborizada; 
Savana-Estépica Parque; Savana-Estépica Gramíneo- lenhosa; Campinarana 
Florestada; Savana Florestada e Savana Estépica Florestada;  
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III - as áreas de contato entre as seguintes fitofisionomias, quando ocorrerem na 
forma de ecótonos, serão consideradas como tipologia florestal, para fins de 
definição de reserva legal: Contato Savana com Floresta Ombrófila; Contato 
Floresta Ombrófila com Floresta Estacional; Contato Campinarana com Floresta 
Ombrófila; Contato Savana com Floresta Estacional; Contato Savana Estépica 
com Floresta Ombrófila e Contato Savana Estépica com Floresta Estacional;  
IV - As áreas de contato entre duas ou mais fitofisionomias de Savana, quando 
ocorrerem na forma de ecótonos ou encraves deverão, para fins de definição de 
reserva legal se enquadrar como tipologia de cerrado  
V - as fitofisionomias de floresta e de cerrado em área de contato, quando 
ocorrerem na forma de encraves, deverão, para fins de definição de reserva legal, 
se enquadrar, considerando-se separadamente os percentuais aplicáveis para 
floresta e cerrado. (MATO GROSSO, 2010). 

No presente estudo, observa-se que a Fazenda Atoledal, devido a sua grande 

extensão, possui uma certa pluralidade de fitofisionomias, conforme confere-se da Figura 

4.3. 
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FIGURA 4.3 – FITOFISIONOMIAS DA FAZENDA ATOLEDAL. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Pode-se auferir, desta análise, que a maior parte de sua área possui 

fitofisionomias consideradas como tipologia de Cerrado, cuja exceção são as faixas com a 

fitofisionomia de Flores Estacional Semidecidual Aluvial, a qual corresponde a 

aproximadamente 10% da área da área da propriedade rural, sendo categorizada como 

tipologia florestal. Inclusive, o empreendimento do Terminal Portuário Paratudal, encontra-

se inteiramente situado em área com tipo de cobertura vegetal da categoria de cerrado. 

Como as áreas delimitadas para fins de Reserva Legal possuem uma variação de 

percentual segundo o tipo de cobertura vegetal, as propriedades que estiverem 

localizadas em áreas abrangidas por mais de um tipo devem ter sua área mínima para 

Reserva Legal delimitada segundo a proporção desstas áreas. Portanto, deverá ser 

dedicada uma área equivalente a 80% da área tipificada como florestal, correspondente a 

10% da área do imóvel, bem como um percentual de 35% da área remanescente. 

Segundo esse cálculo, constata-se que a área mínima para fins de Reserva Legal 

a ser averbada no CAR, para essa fazenda, deve ser de 3.453,787 ha. Segundo Registro 

do CAR de nº MT-5102504-622E591250FB4100812827853D7351B7, constatou-se que o 

total de Reserva Legal declarada pelo proprietário é de 3.707,2195 ha. 

 

4.1.5 Padrão de lançamento de efluentes 

 

Outro tópico relevante a ser considerado diz respeito ao padrão de lançamento de 

efluentes. Nesse sentido, deve ser observada a Resolução nº 430/2011 do CONAMA, que 

veio complementar a Resolução nº 357/2005 (CONAMA, 2011). 

Nessa normativa, é estabelecido taxativamente que o lançamento de efluentes 

deve obedecer necessariamente aos parâmetros técnicos do curso d’água em que ocorre 

seu lançamento, a qual diz respeito justamente a sua classificação, em conformidade com 

a Resolução nº 357/2005, conforme se confere do dispositivo a seguir: 

Artigo 5º Os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de 
qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e 
final, do seu enquadramento. 
§ 1º As metas obrigatórias para corpos receptores serão estabelecidas por 
parâmetros específicos. 
§ 2º Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias e na ausência de 
metas intermediárias progressivas, os padrões de qualidade a serem obedecidos 
no corpo receptor são os que constam na classe na qual o corpo receptor estiver 
enquadrado. (CONAMA, 2005). 
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Persiste, ainda, o que prescreve o artigo 16 dessa Resolução, estabelecendo 

critérios técnicos para o lançamento de efluentes, levando em consideração as 

concentrações de substâncias para cada tipo de efluente, critérios com fato de pH, dentro 

outros. O objetivo é que se estabeleçam condições precisas para que não se promova a 

poluição desenfreada dos cursos d’água, colaborando pela preservação desse bem de 

fundamental importância (CONAMA, 2005). 

O Código Estadual do Meio Ambiente também enfatiza essa determinação legal, 

ratificando ainda a possibilidade de se exigir dos usuários o monitoramento de seus 

efluentes, bem como vedar o lançamento nos cursos d’água substâncias incompatíveis 

com a sua classificação, estabelecida na Resolução nº 357/2005 do CONAMA (CONAMA, 

2005). 

Ressalta-se, portanto, que o empreendimento cumpre com estes requisitos de 

padrão de lançamento de efluentes, contando inclusive com uma estação de tratamento 

de água em seu projeto. 

 

4.1.6 Patrimônio arqueológico 

 

A proteção ao patrimônio arqueológico encontra-se consubstanciada na 

Constituição Federal, que disciplina a respeito desta temática quando trata da proteção 

dedicada a todos os elementos culturais nacionais, em seu artigo 215, garantindo a todos 

o exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional (BRASIL, 1988). 

Entretanto, a proteção legal em relação ao patrimônio arqueológico remonta de 

1961, na Lei 3.924, a qual disciplina expressamente em seu artigo 3º, o que se segue: 

Art. 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:  
a) As jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem 
testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, 
montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e 
quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da 
autoridade competente.  
b) Os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos 
paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;  
c) Os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso 
prolongado ou de aldeiamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se encontram 
vestígios humanos de interêsse arqueológico ou paleoetnográfico;  
d) As inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e 
outros vestígios de atividade de paleoameríndios.  
Art. 3º São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a 
destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-
históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou 
sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas alíneas 
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b, c e d do artigo anterior, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas 
as concessões anteriores e não caducas. (BRASIL, 1961).  

Dessa forma, observa-se que a precaução com relação a proteção a este bem 

cultural é recorrente em nosso ordenamento jurídico. Foi nesse contexto em que se 

processou a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o 

qual compete normatizar e fiscalizar os impactos de novos empreendimentos em relação 

ao patrimônio arqueológico nacional. Inclusive, com a edição da Resolução nº 05/1987 do 

CONAMA, ficou estabelecido que essa entidade deve também dedicar-se na análise 

concernente ao Patrimônio Espeleológico (CONAMA, 1993). 

Nesse diapasão, deve-se considerar que a proteção do patrimônio arqueológico 

possui grande convergência com a proteção ambiental, na medida que empreendimentos 

que precisem se submeter a análise de seus impactos em relação ao meio ambiente 

também podem acarretar em danos a possíveis sítios arqueológicos localizados em seu 

perímetro. 

Deve-se salientar, portanto, a Portaria nº 07/1988 do IPHAN, que em consonância 

com a já citada Lei nº 3.924/1961, passou a regular precisamente as atividades 

arqueológicas, como as autorizações para promover escavações para fins de pesquisa de 

campo (IPHAN, 1988). 

Ainda, uma vertente regulamentar ganhou espaço em nosso ordenamento 

jurídico, defendendo que os procedimentos de Licenciamento Ambiental devem, 

obrigatoriamente, observar a questão arqueológica na concessão dessa licença. Nesse 

sentido, a Portaria nº 230/2002 do IPHAN vem regular este tema, no que diz respeito à 

licença prévia: 

Considerando a necessidade de compatibilizar as fases de obtenção de licenças 
ambientais, com os empreendimentos potencialmente capazes de afetar o 
patrimônio arqueológico, faz saber que são necessários os procedimentos abaixo 
para obtenção das licenças ambientais em urgência ou não, referentes à 
apreciação e acompanhamento das pesquisas arqueológicas no país, resolve: 
Fase de obtenção de licença prévia (EIA/RIMA) 
Artigo 1º - Nesta fase, dever-se-á proceder à contextualização arqueológica e 
etnohistórica da área de influência do empreendimento, por meio de levantamento 
exaustivo de dados secundários e levantamento arqueológico de campo. 
Artigo 2º - No caso de projetos afetando áreas arqueologicamente desconhecidas, 
pouco ou mal conhecidas que não permitam inferências sobre a área de 
intervenção do empreendimento, deverá ser providenciado levantamento 
arqueológico de campo pelo menos em sua área de influência direta. Este 
levantamento deverá contemplar todos os compartimentos ambientais 
significativos no contexto geral da área a ser implantada e deverá prever 
levantamento prospectivo de sub-superfície. 
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I - O resultado final esperado é um relatório de caracterização e avaliação da 
situação atual do patrimônio arqueológico da área de estudo, sob a rubrica 
Diagnóstico. 
Artigo 3º - A avaliação dos impactos do empreendimento do patrimônio 
arqueológico regional será realizada com base no diagnóstico elaborado, na 
análise das cartas ambientais temáticas (geologia, geomorfologia, hidrografia, 
declividade e vegetação) e nas particularidades técnicas das obras. 
Artigo 4º - A partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser elaborados 
os Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das 
obras e com as fases de licenciamento ambiental do empreendimento de forma a 
garantir a integridade do patrimônio cultural da área. (IPHAN, 2002). 

Nesse sentido, deve-se considerar a necessidade de se realizar a 

contextualização arqueológica e etnohistórica da área de influência, bem como a 

elaboração e Programas de Prospecção e de Resgate, a serem executados 

posteriormente, em sede e Licença de Instalação. 

No que diz respeito ao presente empreendimento, tais deliberações já se 

encontram em curso, tanto que fora apresentado ao IPHAN Relatório de Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) e Relatório de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Imaterial (RAIPI), os quais foram submetidos à análise deste Instituto, o qual 

deliberou, no Ofício nº 114/2018/CNL/GAB PRESI-IPHAN, pugnando favorável a 

anuência do Licenciamento Prévio (IPHAN, 2002). 

O estudo que subsidiou esta deliberação do IPHAN estará consignado nas 

análises referentes ao Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico deste Estudo de 

Impacto Ambiental, na seção 5.3.5.4. 

Deve-se salientar, ainda, que essa consulta realizada ao IPHAN encontra-se 

consubstanciada a Instrução Normativa SEMA nº 1/2017, ratificando a ocorrência de 

diálogo entre diferentes órgãos para que se garanta a efetiva sustentabilidade de novos 

empreendimentos (SEMA-MT, 2017b). 

 

4.1.7 Comunidades tradicionais 

 

A tutela jurídica concedida às Comunidades Tradicionais encontra-se 

consubstanciada no Decreto nº 6.040/2007, instituindo a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), 

objetivando a garantia, dentre outros direitos, que os impactos causados por novas obras 

e empreendimentos sejam mitigados ao máximo possível (BRASIL, 2007). 
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Portanto, há de se ressaltar a necessidades dos procedimentos de concessão de 

Licenciamento Ambiental observem a questão das Comunidades Tradicionais, motivo 

pelo qual foi editada, pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a Instrução Normativa nº 

02/2015: 

Artigo 2º A manifestação da Funai ocorrerá nos processos de licenciamento 
ambiental de atividades ou empreendimentos: I - localizados nas terras indígenas 
a que se refere o inciso XII do artigo 2º da Portaria Interministerial nº 60, de 24 de 
março de 2015; e II - que possam ocasionar impacto socioambiental direto nas 
áreas mencionadas no inciso I, considerados os limites estabelecidos pelo Anexo I 
da Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015. (FUNAI, 2013).  

Nesse sentido, os Estudos de Impactos Ambientais necessitam considerar as 

áreas de terras indígenas, as quais podem sofrer impactos ambientais devido à 

implantação do empreendimento. 

Além da FUNAI, persiste a necessidade de deliberação da Fundação Cultural 

Palmares (FCP), a qual deve deliberar a respeito da existência e comunidades 

quilombolas nas áreas de influência do empreendimento, bem como eventuais interações 

que a implementação do empreendimento pode acarretar. 

Inclusive, a atuação de outras entidades interessadas no procedimento de 

determinado licenciamento ambiental encontra-se disciplinado na Portaria Interministerial 

nº 60/2015 (BRASIL, 2015). 

Numa análise preliminar, a ser detalhada no Diagnóstico Ambiental do Meio 

Socioeconômico, constataram-se a existência das seguintes comunidades tradicionais, 

apresentadas na Figura 4.4. 
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FIGURA 4.4 – COMUNIDADES TRADICIONAIS IDENTIFICADAS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Segundo a legislação que regula esta temática, para fins de licenciamento 

ambiental, a distância a ser considerada como parâmetro de intervenção junto as 

comunidades tradicionais é de 10 km. Neste contexto, todas as comunidades tradicionais 

identificadas encontram-se a distâncias superiores a 100 km do empreendimento, estando 

de acordo com os limites legais estabelecidos. 

 

4.1.8 Controle de sons e ruídos 

 

A normativa que regula a respeito da emissão de sons e ruídos é a Resolução do 

CONAMA nº 1/1990, na qual reconhece a legitimidade do estabelecido na Norma 

Brasileira Regulamentadora (NBR) nº 10.151, no que diz respeito à avaliação de ruídos 

em áreas habitadas, objetivando o conforto da comunidade. De outro lado, reconhece a 

legitimidade da NBR nº 10.152, na execução de obras e projetos de construção, ambas 

de autoria da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (CONAMA, 1990). 

A NBR nº 10.151, por sua vez, disciplina a respeito de toda a técnica necessária 

para a calibração e medição de ruídos, visando evitar desvios de resultados originados de 

diferentes abordagens dos operadores. Essa norma, ainda, apresenta uma tabela com os 

índices de ruídos aceitáveis, em decibéis (dB), para diferentes perfis de áreas. Na 

hipótese do Terminal Portuário Paratudal, por estar localizado na Fazenda Atoledal, 

encaixa-se na categoria “Áreas de sítios e fazenda”, devendo, portanto, obedecer a ruídos 

de até 40 dB durante o período diurno e 35 dB no período noturno (ABNT, 2000). 

A NBR nº 10.152, por sua vez, disciplina a respeito de níveis de ruídos para o 

conforto acústico em diferentes ambientes, devendo essa ser observada sobretudo na 

hipótese de ocorrência de obras de engenharia, haja vista que estes procedimentos 

geralmente acarretam em ruídos potencialmente além do conforto. Para tanto, é 

apresentada nessa norma limiares superiores e inferiores de níveis de ruídos 

considerados aceitáveis em diferentes ambientes (ABNT, 1987). 

 

4.1.9 Gestão de resíduos sólidos 

 

A tutela relacionada à gestão de resíduos sólidos remonta desde o PNMA, 

contudo, deve-se considerar que ocorreu um substancial adendo a esta matéria com a 

edição da Lei nº 12.305/2010, a qual instituiu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Com essa normativa, as entidades que compõem o Poder Público passaram a 
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ser obrigados a instituir seus próprios planos de gerenciamento de resíduos sólidos, 

objetivando sobretudo uma “disposição final ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010). 

O CONAMA também apresenta a sua própria contribuição em relação ao tema, 

sobretudo em suas Resoluções nº 5/1993 e 23/1996. A Resolução nº 5/1993 estabeleceu 

a obrigatoriedade de apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 

procedimento de licenciamento ambiental, conforme seu artigo 1º, II e artigo 2º: 

Artigo 1º Para os efeitos desta Resolução definem-se: 
II - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: documento integrante do 
processo de licenciamento ambiental, que aponta e descreve as ações relativas 
ao manejo de resíduos sólidos, no âmbito dos estabelecimentos mencionados no 
artigo 2º desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à geração, 
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 
disposição final, bem como a proteção à saúde pública;  
Artigo 2º Esta Resolução aplica-se aos resíduos sólidos gerados nos portos, 
aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e estabelecimentos prestadores de 
serviços de saúde. (CONAMA, 1993). 

Este Plano de Gerenciamento deverá obedecer à particularidade de cada resíduo 

produzido nessa instalação, segundo a classificação consignada no Anexo 1 dessa 

mesma resolução. Essa classificação encontra-se muito mais detalhada na Resolução nº 

23/1996 (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1994). A obrigatoriedade de 

integrar a questão da gestão de resíduos sólidos é também ratificada pela Resolução nº 

313 do CONAMA (CONAMA, 2002b). 

Merece um especial destaque, ainda, o conteúdo da Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 72/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que visa 

disciplinar a respeito de saúde e controle sanitário nos portos instalados em território 

nacional, bem como das embarcações que por eles transitem, disciplinando inclusive 

sobre boas práticas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, visando evitar agravos à 

saúde pública e ao meio ambiente (ANVISA, 2009). 

A inobservância de regras sanitárias podem incidir em penalização, nos termos da 

Lei nº 6.437/1977 (BRASIL, 1977). 

Vale ressaltar ainda que a Municipalidade de Cáceres (MT) estabelece, em seu 

Plano Diretor, a suas diretrizes a respeito deste tema: 

Artigo 31 - São diretrizes para a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos:  
I - Implantar programa de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, 
visando adequada disposição final dos resíduos sólidos, o melhor desempenho e 
atendimento da coleta e da limpeza urbana, controle e fiscalização da disposição 
dos resíduos em locais inadequados, entre outros; 
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II - Implantar formas sustentáveis de beneficiamento do lixo produzido no 
município, incluindo instalação de lixeiras, ampliação da coleta seletiva e 
planejamento da disposição e destinação do lixo domiciliar, hospitalar, industrial e 
da construção civil; 
III - instrumentalizar os locais adequados de destinação final dos resíduos sólidos 
de caráter não poluente; 
IV - Implantar aterros controlados nos distritos não atendidos pelo aterro sanitário; 
V - Estabelecer e implementar programas de rígido controle de fiscalização sobre 
a disposição de resíduos sólidos de saúde e industriais, monitorando os resíduos 
sólidos perigosos nas áreas de lixões, aterros e depósitos industriais por meio da 
realização de coletas e análises químicas dos solos; cadastramento, diagnóstico e 
mapeamento dos locais de depósitos industriais. (CÁCERES, 2010). 

Portanto, é de sumário interesse do município a manutenção de condições 

adequadas de disposição de resíduos sólidos, de tal sorte que se torne possível atender 

aos seus critérios de controle e fiscalização. 

 

4.1.10 Normativas em relação ao óleo em terminais portuários 

 

Numa temática mais específica a respeito de questões ambientais relacionados a 

instalações portuárias, percebe-se que constitui uma grande preocupação a questão do 

vazamento de óleos provenientes dos navios. Nesse aspecto, editou-se a Lei nº 

9.966/2000. Essa normativa vem colaborar no estabelecimento de padrões no que diz 

respeito ao transporte e descarga de óleo e de outras substâncias nocivas, visando a 

prevenção de eventuais impactos ambientais, haja vista que tais substâncias podem 

acarretar em danos de difícil reversibilidade ao meio ambiente (BRASIL, 2000b). 

Em caso de descumprimento as determinações legais dessa lei, persiste o 

conteúdo do Decreto nº 4.136/2002, o qual determina as sanções aplicáveis a cada caso 

(BRASIL, 2002b). 

Inclusive, é imprescindível a consideração da Resolução nº 398/2008 do 

CONAMA, a qual determina sobre o Plano de Emergência Individual: 

Artigo 1º Os portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, 
plataformas, as respectivas instalações de apoio, bem como sondas terrestres, 
refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares deverão 
dispor de plano de emergência individual para incidentes de poluição por óleo em 
águas sob jurisdição nacional, na forma desta resolução. 
§ 1º Os portos organizados, instalações portuárias, terminais e estaleiros, mesmo 
aqueles que não operam com carga de óleo, deverão considerar cenários 
acidentais de poluição de óleo por navios, quando: 
I - O navio se origina ou se destina às suas instalações; e 
II - O navio esteja atracado, docado ou realizando manobras de atracação, de 
desatracação ou de docagem, na bacia de evolução dessas instalações. 
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§ 2º Os incidentes de poluição por óleo, originados de navios, ocorridos nas áreas 
de fundeio, canal de acesso e canal de aproximação ao porto, estes previstos em 
cartas náuticas, serão tratados nos planos de área. (CONAMA, 2008). 

Dessa forma, observa-se que qualquer terminal portuário deve considerar 

cenários acidentais em relação a óleo, mesmo que esse não seja uma carga de sua 

movimentação. O seu artigo 5º estabelece os parâmetros nos quais deve estar 

consubstanciado este Plano de Emergência Individual, remetendo aos anexos dessa 

Resolução. 

Portanto, será imprescindível que esta instalação portuária a ser implantada 

apresente um Plano de Emergência Individual, ou outro documento congênere, devendo 

possuir como conteúdo mínimo o estabelecido no Anexo 1 da já citada Resolução nº 

398/2008 do CONAMA, tendo de contemplar as informações referenciais listadas no 

Anexo 2 da supramencionada resolução, bem como determinar o dimensionamento das 

capacidades mínimas de resposta, nos termos do Anexo 3. 

Outra norma de importante consideração diz respeito ao Gerenciamento de Água 

de Lastro, consubstanciada na NORMAM 20/DPC, a qual regulamenta a troca de água de 

lastro, objetivando que essa, bem como os sedimentos que carrega, estejam em 

conformidade com as normas brasileiras, de tal forma que seu gerenciamento não 

acarrete em impactos ambientais indesejados (DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS, 

2014). 

 

4.1.11 Projeto de lei do Senado nº 750/2011 

 

O Projeto de Lei do Senado nº 750/2011 prevê a regulamentação da Gestão e 

Proteção do Bioma Pantanal. Essa normativa objetiva especificamente proteger as áreas 

alagadas do Pantanal, estabelecendo sobretudo a delimitação de áreas de proteção, tais 

quais as Áreas de Preservação Permanente, as Áreas de Conservação Permanente e as 

Restrições de Uso, sobretudo no que diz respeito ao licenciamento de criatórios da fauna 

que não sejam autóctones da bacia hidrográfica, em conformidade com o artigo 11, inciso 

I (BRASIL, 2011). 

Especial destaque merece o que determina o artigo 12, que disciplina 

especificamente a respeito do Licenciamento Ambiental na Planície Alagável do Pantanal: 

Artigo 12 - Qualquer empreendimento ou atividade localizado na Planície Alagável 
do Rio Paraguai  e em faixa marginal de dez quilômetros (10 km), deverão, 
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obrigatoriamente, ser previamente vistoriados pelo órgão ambiental, antes da 
emissão de parecer técnico conclusivo do processo de licenciamento. (BRASIL, 
2011). 

Portanto, constata-se uma sensível preocupação institucional em legislação 

especificamente a proteção ao bioma o Pantanal. Deve-se salientar, entretanto, que se 

trata somente de um Projeto de Lei, cuja aprovação encontra-se ainda pendente de 

deliberação pelo Congresso Nacional, não tendo, portanto, força normativa até a data de 

protocolo deste Estudo de Impacto Ambiental. 

 

4.1.12 Licenças Complementares 

 

A implantação deste empreendimento deve observar, necessariamente, as 

normas atinentes ao seu licenciamento ambiental, conforme consta do arcabouço 

normativo apresentado neste estudo. Todavia, ao se identificar as atividades a serem 

realizadas, bem como intervenções que poderão ocorrer, verifica-se que serão 

necessárias a obtenção de licenças ambientais adicionais, referentes a algumas 

atividades específicas. 

Esta subseção, portanto, abordará quais licenças poderão ser necessárias ao 

longo da execução deste empreendimento, dentro de um contexto hipotético. 

Importante ressaltar que a análise a ser realizada não compreende o 

licenciamento ambiental do empreendimento, cujos aspectos já foram devidamente 

considerados. Trata-se apenas e tão somente de atividades a ele correlatas. Não 

obstante, a necessidade de se obter as licenças que serão listadas ficará condicionada a 

efetiva realização de determinada atividade no âmbito do empreendimento, o que 

dependerá, em última análise, do projeto executivo a ser elabordado, bem como do plano 

de negócios a ser implementado. 

Feitas estas considerações, avança-se para a análise destas licenças, de forma 

individualizada. 

 

4.1.12.1 Licença de Material Dragado 

 

Em virtude de a localização do empreendimento encontrar-se na margem externa 

a curva do rio, não estão previstas obras de dragagem durante a construção das 

estruturas de atracação do porto, uma vez que este posicionamento do empreendimento 
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implica numa escavação natural desta margem em virtude do fluxo do rio, mostrando que 

esta intervenção não será necessária. 

Todavia, observa-se que, dentre as áreas prospectadas para a obtenção de 

material de empréstimo para a execução de aterros, encontram-se áreas localizadas no 

leito do rio próximo ao empreendimento, portanto, persiste a possibilidade de que exista 

dragagem do rio para a obtenção de material para a execução do aterro, o que implicará 

na obrigatória observância da Resolução nº 454/2012 do CONAMA, que disciplina sobre o 

tema. 

Neste contexto, deve-se observar o que determina os art. 3º e 4º desta 

Resolução, na medida que são os dispositivos que versam sobre a apresentação de um 

Plano Conceitual de Dragagem, bem como, bem como da caracterização do material 

dragado. 

Em relação a apresentação do Plano Conceitual de Dragagem, este deve 

contemplar os seguintes dados: levantamento batimétrico da área a ser dragada, 

apresentação das cotas pretendidas e cotas de eventual projeto anterior, delimitação da 

área a ser dragada com coordenadas georreferenciada, volume a ser dragado, 

delimitação das áreas de disposição propostas, com suas coordenadas georreferenciada, 

cronograma de execução, características dos equipamentos de dragagem (CONAMA, 

2012). 

Já no que diz respeito a caracterização do material dragado, importante salientar 

o que dispõe o inciso II do parágrafo único do art. 4º da supramencionada resolução, que 

possui a seguinte redação: 

Art. 4º O material a ser dragado devera ser caracterizado de acordo com as 
diretrizes gerais e os procedimentos referenciais definidos nesta Resolucao 
Paragrafo unico. Fica dispensado de caracterizacao ambiental previa o material a 
ser dragado que atenda a pelo menos uma das seguintes condicoes: 
II - proveniente de areas com monitoramento regular do sedimento de acordo com 
os critérios definidos pelo orgao ambiental licenciador, com base nesta Resolucao; 
(CONAMA, 2012) 

Importante ressaltar que a Administração Hidroviária do Paraguai (AHIPAR) 

realiza dragagens de manutenção por toda a Hidrovia do Rio Paraguai  desde 1999, 

coletando dados de caracterização do material deste rio durante este processo. Neste 

sentido, será provável que o órgão ambiental dispense o empreendedor de realizar mais 

uma caracterização, uma vez que os resultados obtidos serão idênticos aos que já forma 

averiguados. 
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4.1.12.2 Licença de Armazenamento 

 

Dentre as atividades prospectadas para serem executadas no âmbito deste 

empreendimento, estão os procedimentos de armazenamento de grãos, os quais 

ocorrerão em silos devidamente previstos para esta finalidade. Neste contexto, deverá ser 

observado o que consta da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 346/2002, da 

ANVISA no que diz respeito a Autorização de Funcionamento, uma vez que esta 

necessidade se encontra consignada no art. 2º, inciso IV desta Resolução: 

Art. 2º Ficam sujeitas à Autorização de Funcionamento, as empresas que prestem 
serviços de armazenagem de mercadorias sob vigilância sanitária, em 
estabelecimentos instalados em Terminais Aquaviários, Portos Organizados, 
Aeroportos, Postos de Fronteira e Recintos Alfandegados (ANVISA, 2002). 

 

Dentre os produtos categorizados como mercadorias sob vigilância as matérias-

prima alimentares, como é o caso da soja e do milho que se pretende transportar por esta 

instalação portuária. Neste sentido, será necessária obter a Autorização de 

Funcionamento diante da ANVISA para o empreendimento. 

A validade desta autorização compreende todo o território nacional, bem como 

sua validade é de doze meses. O requerimento deve conter o certificado preenchido e 

acostados com os respectivos documentos constantes dos Anexos desta Resolução. 

 

4.1.12.3 Considerações Complementares 

 

Feitas as breves explanações quanto às licenças que deverão ser prospectadas, 

passa-se agora para a análise quanto a não necessidade de outras licenças, sobretudo 

em relação a licença de abastecimento e a licença de trânsito de cargas perigosas. 

Em relação a licença de abastecimento, esta se faz necessária somente para 

terminais portuários que contem com estruturas de armazenamento de combustível com 

capacidade superior a 15 m³, nos termos do art. 3º, § 2º, da Resolução nº 12/2007 da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) (ANP, 2007). Na hipótese do empreendimento em 

questão, não estão previstas estruturas de armanezanamento de combustíveis, uma vez 

que o seu abastecimento será efetuado com a transferência direta do combustível dos 

caminhões até as embarcações. 

Outra questão a ser abordada se trata das autorizações relativas ao trânsito de 

fertilizantes pelo empreendimento. Segundo a Resolução nº 420/2004 da ANTT, a qual 
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incorpora recomendações exaradas no âmbito da Recommendations on the Transport of 

Dangerous Goods, Manual of Testes na Criteria, das Nações Unidas, são categorizadas 

como cargas perigosas os fertilizantes fabricados com base de nitrato de amônio ou seus 

derivados. Para este empreendimento, não existe a previsão de trânsito deste tipo de 

fertilizantes, mas apenas e tão somente fertilizantes fabricados com base de uréia, com a 

possibilidade de ocorrer o trânsito de fertilizantes fosfafatos e fertilizantes potássicos, os 

quals não são contemplados nesta classificação (ANTT, 2004). 

 

4.1.13 Conclusões 

 

Diante de todos os instrumentos jurídicos apresentados e, considerando as 

características deste empreendimento quando a aderência a essas normativas pode-se 

auferir algumas conclusões relevantes: 

 

a) existe aderência do empreendimento em relação ao Princípio da Função 

Social da Propriedade, haja vista que sua implantação será de fundamental 

importância para alavancar o desenvolvimento econômico, de forma 

ambientalmente sustentável, na região; 

b) o Termo de Referência do presente Estudo de Impacto Ambiental foi 

elaborado e será avaliado pela autoridade ambiental competente; 

c) quanto as Áreas de Preservação Permanente, estabelecidas pelo Código 

Florestal, o empreendimento as respeitará na medida que propõe a 

implementação de uma Estação Elevada; 

d) a Área de Reserva Legal obedece às peculiaridades estabelecidas no 

Código Florestal, por estar o estado de Mato Grosso na circunscrição da 

Amazônia Legal; 

e) quanto a proteção do Patrimônio Arqueológico, o IPHAN já emitiu Ofício 

(Ofício nº 114/2018/CNL/GAB PRESI-IPHAN), o qual pugnou ser favorável a 

concessão da Licença Prévia, encaminhando demais diligências necessárias; 

f) em relação as deliberações relativas a autoridade da marinha competente 

para analisar o empreendimento, foi emitido parecer favorável, pela Agência 

Fluvial de Cáceres, na data de 19 de junho de 2019; 

g) Em relação a licença de transporte descrita na Instrução Normativa nº 

05/2012 do IBAMA, constata-se que esta é desnecessária para este 
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empreendimento, na medida que não é prevista a movimentação de cargas 

categorizadas como perigosas. 

 

h) em sentido semelhante, a Secretaria Nacional de Portos (SNP) se 

manifestou no sentido de entender que este empreendimento possui aderência 

às diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário, conforme Ofício 

nº 836/2018/SNP/MTPA, emitido em 20 de novembro de 2018; 

i) Quanto as Unidades de Conservação, nenhuma se encontra a uma distância 

inferior a 10 km do empreendimento; 

j) Quanto as comunidades tradicionais, nenhuma se encontra a uma distância 

inferior a 10 km do empreendimento. 

k) serão apresentados todos os planejamentos relacionados a Gestão de 

Resíduos Sólidos, Disposição de Efluentes, Plano de Emergência Individual; 

l) em igual sentido, serão apresentados programas de gerenciamento de riscos 

e de ação de emergências, especialmente no tocante a prevenção de 

ocorrência de vazamento de substâncias perigosas e de acidentes com 

trabalhadores; 

m) o empreendimento possui aderência com as políticas urbanas de uso e 

ocupação do solo em Cáceres (MT), conforme Ofício nº 0557/2018-GP/PMC. 

 

Portanto, deve-se considerar que o empreendimento reconhece e adere aos 

respectivos documentos legais, estando apto, porta0nto, a avaliação do presente Estudo 

de Impacto Ambiental e sua posterior aprovação, com a concessão da Licença Prévia. 

A seguir são apresentados quadros correspondentes à legislação pertinente a 

essa temática, tanto apresentadas alhures, bem como demais normativas de obrigatória 

observância, em todas as esferas federativas (Quadro 4.1 ao Quadro 4.3). 

 

QUADRO 4.1 – LEGISLAÇÃO FEDERAL. 

Documento Normativo Epígrafe 

Constituição da República 
Federativa do Brasil 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 



                                                                                                                                                     
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

111 

Documento Normativo Epígrafe 

Lei Complementar nº 
140/2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 
31 de agosto de 1981. 
 

Lei nº 6.938/1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Lei nº 9.985/2000 
Regulamenta o artigo 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. 

Lei nº 12.651/2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 
de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 

Lei nº 9.433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do artigo 21 
da Constituição Federal, e altera o artigo 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março 
de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Lei nº 9.984/2000 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal 
de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 
coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e 
dá outras providências. 

Lei nº 3.924/1961 Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

Lei nº 7.804/1989 

Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, a Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803, de 2 de 
julho de 1980, e dá outras providências.  
 

Lei nº 8.028/1990 
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e 
dá outras providências. 

Lei nº 12.305/2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Lei nº 6.437/1977 
Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções 
respectivas, e dá outras providências. 

Lei nº 9.966/2000 
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada 
por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas 
sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

Lei nº 9.537/1997 
Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição 
nacional e dá outras providências. 

Lei nº 6.766/1979 Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências.  

Lei nº 5.197/1967 Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 

Lei nº 7.797/1989 Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências. 

Lei nº 9.605/1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.340/2002 
Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, 
e dá outras providências. 
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Documento Normativo Epígrafe 

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

Decreto-Lei nº 3.763/1941 
Consolida disposições sobre águas e energia elétrica, e dá outras 
providências 

Decreto nº 6.040/2007 
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais. 

Decreto nº 4.136/2002 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras 
de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de 
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 
nacional, prevista na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 2.612/1998 
Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 6.514/2008 
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, 
e dá outras providências.  

Decreto nº 3.524/2000 
Regulamenta a Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo 
Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências. 

Decreto nº 97.633/1989 
Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à Fauna - CNPF, e dá outras 
providências. 

Portaria Interministerial nº 
60/2015 

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. 

Resolução CONAMA nº 
01/1986 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto 
ambiental. 

Resolução CONAMA nº 
01/1990 

Dispõe sobre os critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de 
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive 
as de propaganda política. 

Resolução CONAMA nº 
05/1987 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico, 
e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 
09/1987 

Dispõe sobre a questão de audiências Públicas. 

Resolução CONAMA nº 
23/1996 

Regulamenta a importação e uso de resíduos perigosos. 

Resolução CONAMA nº 
237/1997 

Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na 
Política Nacional do Meio Ambiente. 

Resolução CONAMA nº 
303/2002 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente. 

Resolução CONAMA nº 
313/2002 

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

Resolução CONAMA nº 
357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 
o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 
369/2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou 
baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente-APP. 

Resolução CONAMA nº 
371/2006 

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-
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Documento Normativo Epígrafe 

SNUC e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 
398/2008 

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para 
incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados 
em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas 
terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, 
marinas, clubes náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração. 

Resolução CONAMA nº 
410/2009 

Prorroga o prazo para complementação das condições e padrões de 
lançamento de efluentes, previsto no artigo 44 da Resolução nº 357, de 17 de 
março de 2005, e no Artigo 3o da Resolução nº 397, de 3 de abril de 2008 

Resolução CONAMA nº 
428/2010 

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão 
responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que 
trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como 
sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de 
licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá 
outras providências. 

Resolução CONAMA nº 
430/2011 

Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa 
e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA. 

Resolução CONAMA nº 
454/2012 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o 
gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional. 

Instrução Normativa IBAMA 
nº 08/2011 

Regulamenta, no âmbito do IBAMA, o procedimento da Compensação 
Ambiental, conforme disposto nos Decretos nº 4.340, de 22 de agosto de 
2002, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 
2009. 

Portaria IBAMA nº 37-
N/1992 

Reconhece como lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de 
extinção a relação que apresenta. 

Portaria IPHAN nº 07/1988 
Estabelecer os procedimentos necessários à comunicação prévia, às 
permissões e às autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em 
sítios arqueológicos previstas na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. 

Portaria IPHAN nº 230/2002 
Compatibiliza as fases de obtenção de licenças ambientais em urgência com 
os estudos preventivos de arqueologia, objetivando o licenciamento de 
empreendimentos potencialmente capazes de afetar patrimônio arqueológico. 

Instrução Normativa FUNAI 
nº 2/2015 

Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI nos processos de licenciamento 
ambiental dos quais participe. 

RDC ANVISA nº 346/2002 

Aprovar, conforme Anexo I, o Regulamento Técnico para a Autorização de 
Funcionamento e Autorização Especial de Funcionamento de Empresas 
interessadas em operar a atividade de armazenar mercadorias sob vigilância 
sanitária em Terminais Aquaviários, Portos Organizados, Aeroportos, Postos 
de Fronteira e Recintos Alfandegados. 

RDC ANVISA nº 72/2009 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos 
portos de controle sanitário instalados em território nacional, e embarcações 
que por eles transitem. 

NBR 10151 
Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 
comunidade - Procedimento 

NBR 10152 Níveis de ruídos para conforto acústico. 

NORMAM-20/DPC 
Norma da Autoridade Marítima para gerenciamento da água de latro de 
navios. 

NORMAN-11/DPC 
Normas da Autoridade Marítima para obras, dragagem, pesquisa e lavra de 
minerais sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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QUADRO 4.2 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 

Documento 
Normativo 

Epígrafe 

Constituição Estadual 
de Mato Grosso 

Título V - Do Desenvolvimento Econômico a Social; Capítulo III - Dos Recursos 
Naturais; Seção I - Do Meio Ambiente 

Lei Complementar nº 
38/1995 

Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 
232/2005 

Altera o Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 
409/2010 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 38, de 21 novembro de 1995, 
modificada pelas Leis Complementares nº 382, de 12 de janeiro de 2010 e nº 402, 
de 22 de junho de 2010.  

Lei nº 6.945/1997 
Dispõe sobre a Lei de Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências. 

Instrução Normativa 
SEMA nº 01/2007 

Disciplina os procedimentos técnicos e administrativos de licenciamento ambiental 
das propriedades rurais no Estado de Mato Grosso. 

Instrução Normativa 
SEMA nº 01/2017 

Disciplina o procedimento de consulta ao IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental e outorga em 
trâmite na Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. 

Instrução Normativa 
SEMA nº 05/2017 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga 
de uso de recursos hídricos de domínio do Estado de Mato Grosso. 

Instrução Normativa 
SEMA nº 11/2015 

Disciplina sobre os procedimentos técnicos e administrativos da análise e validação 
do Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

Fonte: Elaborado por UFPR/ITTI, 2018. 

 

QUADRO 4.3 – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 

Documento Normativo Epígrafe 

Lei Orgânica Municipal Título IV - Da Ordem Econômico-Social; Capítulo VI - Do Meio Ambiente 

Lei Complementar nº 90/2010 Dispõe sobre o Plano Diretor Municipal. 

Lei nº 2.084/2007 
Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente - 
COMDEMA, no Município de Cáceres (MT). 

Lei nº 2.267/2011 
Institui o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente e dá outras 
providências. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

 

4.2 PLANOS E PROGRAMAS PÚBLICOS/PRIVADOS PROPOSTOS OU EM 

ANDAMENTO NA ÁREA DE ESTUDO 

 

A seguir apresentam-se os principais planos e programas, públicos e privados, 

propostos ou em andamento, na Área de Estudo e que possuem sinergia com o 

desenvolvimento do empreendimento em questão. 

http://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-complementar-38-1995-mt_130535.html
http://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-complementar-38-1995-mt_130535.html
http://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-complementar-38-1995-mt_130535.html
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As principais fontes de informação consultadas foram: o Conselho Sul-Americano 

de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), o Governo Federal, os governos do estado 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e as prefeituras municipais (Cáceres (MT), 

Poconé (MT), Barão de Melgaço (MT), Corumbá (MS) e Curvelândia (MT)) para 

identificação dos programas locais, através dos portais de transparência. 

As informações foram divididas em três categorias: 

• infraestrutura: planos e programas que possuem a finalidade de promover o 

desenvolvimento da infraestrutura, seja ela dos diferentes modais de transporte, 

bem como da estrutura de comunicação; 

• desenvolvimento socioeconômico: planos e programas que promovem o bem-

estar social e a economia das localidades; 

• meio ambiente: planos e programas com o intuito de desenvolver ações de 

preservação e promoção da sustentabilidade do meio ambiente. 

 

4.3 PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA 

 

4.3.1 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), programa do governo federal, 

foi criado em 2007 e, desde então, promoveu a retomada do planejamento e execução de 

grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo 

para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 

DO CRESCIMENTO, 2018a). As principais obras que possuem (ou podem possuir) 

sinergia com o empreendimento, a nível estadual (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), 

estão expostas no Quadro 4.4, e a distribuição espacial desses empreendimentos 

encontra-se na Figura 4.5. 
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QUADRO 4.4 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PAC. 

Obra Status 

Rodovias 

BR-163-364/MT duplicação Rondonópolis - Cuiabá - Posto 
Gil – MT 

Em obras 

BR-174/MT - Construção Castanheira - Colniza - MT Em execução 

Contorno de Cuiabá na BR- 070/163/364/MT – MT Ação Preparatória 

Manutenção e sinalização da malha rodoviária - MT - MT Em obras/ Ação preparatória 

Manutenção e sinalização da malha rodoviária - MS - MS Em obras/ Ação Preparatória 

Hidrovias Corredor do Paraguai - MS MT Em obras 

Infraestrutura 
Turística 

Sinalização turística em Corumbá Em obras 

Fonte: Adaptado de PAC (2018b). 

 

4.3.2 Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) 

 

O COSIPLAN foi criado em 2009 e tem como objetivo estratégico o planejamento 

e implementação da integração da infraestrutura da América do Sul, preocupando-se com 

o desenvolvimento social, econômico e ambiental (COSIPLAN, 2018a). O órgão é 

integrado pelos ministros das áreas de infraestrutura ou planejamento designado pelos 

estados membros da União de Nações Sul-Americanas (UNASUR). 

O Quadro 4.5 apresenta os empreendimentos desenvolvidos na Bolívia e que 

possuem compatibilidade com o estudo, e a Figura 4.5 ilustra a distribuição espacial. 

 

QUADRO 4.5 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA BOLÍVIA. 

Obra Status 

Rodovias 

Pavimentação do tramo Puerto Suárez – Mutún 

Objetivo: facilitar o transporte de produtos minerais provenientes de 
Mutún. 

Execução 

Pavimentação da rodovia Concepción – fronteira com o Brasil 

Objetivo: permitir a integração da região de Mato Grosso com a zona 
agropecuária e turística de Chiquitanía na Bolívia, vinculando os 
portos do Atlântico com o Pacífico. 

Pré-execução 

Ferrovias 

Conexão ferroviária Motacucito – Mutún – Puerto Busch 

Objetivo: facilitar o transporte de produtos minerais, oleaginosos, 
carga geral em contêineres e hidrocarbonetos através da Hidrovia 
Paraguai-Paraná. O projeto permitirá a conexão dos sistemas fluvial e 
marítimo, transformando-se em uma alternativa para o escoamento de 
bens de importação e exportação. 

Pré-execução 
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Corredor ferroviário bioceânico de integração (tramo boliviano) 

Objetivo: construir um corredor ferroviário para o transporte de cargas, 
conectando o leste e oeste da Bolívia, vinculando o país com o Brasil 
e o Peru, permitindo o acesso aos oceanos Atlântico e Pacífico e, 
consequentemente, aos mercados mundiais. 

Pré-execução 

Obras Status 

Hidrovias 

Melhoramento da navegabilidade do Rio Paraguai  – entre Apa e 
Corumbá 

Objetivo: melhoria da integração econômico-social do Brasil, do 
Paraguai e da Bolívia; fortalecimento e a integração das cadeias 
produtivas ao longo do eixo; aumento da competitividade econômica; 
viabilizar o transporte hidroviário como um meio mais seguro e 
regular. 

Pré-execução 

Readequação e manutenção do canal Tamengo 

Objetivo: habilitar o tramo de via fluvial para a navegação nacional e 
internacional. 

Pré-execução 

Comunicação 

Sistema de comunicações do Rio Paraguai  (Asunción – Aguas Arriba) 

Objetivo: disponibilizar uma estrutura de comunicação que permita a 
navegação segura 24h. 

Perfil 

Fonte: Adaptado de COSIPLAN (2018b). 
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FIGURA 4.5 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PAC E DO COSIPLAN. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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4.3.3 Pró-Estradas Concessões 

 

Programa do Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de 

Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), com o intuito de avançar no 

desenvolvimento das concessões de rodovias estaduais, considerado um modelo mais 

eficaz de gestão da malha rodoviária (SINFRA, 2018a, 2018b). 

O Estado irá concessionar 533 km de rodovias na primeira fase do projeto, 

desenvolvendo um programa de parcerias com o setor privado para investimentos na 

cadeia de distribuição, ações articuladas pelo governo para aumentar a competitividade 

econômica do Estado, reduzindo o custo logístico de transportes, escoando a produção 

agrícola com mais eficiência e, consequentemente, ampliando as exportações. Além 

disso, estima-se que o programa irá gerar mais de 3,5 mil empregos. 

Em fevereiro de 2018, foram leiloados os 2 primeiros lotes na Bolsa de Valores de 

São Paulo, que abrangem a concessão dos trechos de 111,9 km da rodovia MT-100 em 

Alto Araguaia (MT) e de 188,2 km da rodovia MT-320 / MT-208 em Alta Floresta (MT). Um 

terceiro lote de 233,2 km, que considera diversas rodovias na região de Tangará da Serra 

(MT), foi leiloado em abril de 2018. 

Na segunda fase do projeto serão concessionados mais 2.600 km, divididos em 12 

trechos rodoviários, totalizando 3.133 km de rodovias e investimentos superiores a R$ 6 

bilhões. 

 

4.3.4 Pró-Estradas Vale do Rio Cuiabá 

 

O Pró-Estradas Vale do Rio Cuiabá é o maior programa de obras já executadas 

para atender a população que abrange 13 municípios no estado de Mato Grosso: Cuiabá, 

Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio de Leverger, Poconé, Barão de 

Melgaço, Rosário Oeste, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Acorizal, Jangada, Nova 

Brasilândia e Planalto da Serra (SINFRA, 2018a, 2018c). 

Estima-se que mais de 900 mil habitantes devem ser beneficiados diretamente 

pelo pacote de obras, o que representa quase um terço da população de Mato Grosso 

(em torno de 3,2 milhões). Além disso, turistas de outros estados e até dos países 

vizinhos também serão contemplados com estradas melhores. 

As obras serão executadas pela SINFRA, consolidando 66 intervenções 

rodoviárias e investimentos de aproximadamente R$ 1,5 bilhão. No total, serão quatro 
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obras de duplicação, 12 de construção, 11 de reconstrução e 39 obras de arte especiais 

(pontes, viadutos e trincheiras). Os destaques ficam por conta das duplicações de todas 

as rodovias que são as saídas de Cuiabá (MT). 

Para o primeiro semestre de 2018 foram previstas as conclusões das duplicações 

das rodovias Emanuel Pinheiro (MT-251) e Palmiro Paes de Barros (MT-040), que dão 

acesso aos municípios turísticos de Chapada dos Guimarães (MT) e Santo Antônio de 

Leverger (MT), respectivamente. A terceira obra de duplicação da Rodovia Helder Cândia 

tem previsão de conclusão até o final de 2018. 

 

4.3.5 Rodoanel 

 

O Governo de Mato Grosso, por meio da SINFRA, irá licitar a obra que 

representará uma nova rota para desafogar o trânsito de veículos pesados no entorno da 

região metropolitana de Cuiabá (MT) (SINFRA, 2018a). 

O projeto terá 52 quilômetros duplicados em concreto, que tem durabilidade de 30 

anos. A obra vai ligar a região do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande (MT), ao Distrito 

Industrial de Cuiabá (MT), passando pela rodovia MT-010 (Estrada da Guia), rodovia 

Emanuel Pinheiro (MT-251), até chegar à BR-364. Ao longo deste trajeto serão 

construídas 15 obras de arte, sendo duas pontes e 13 viadutos. 

 

4.3.6 Pró-Concreto 

 

Em 2018 está previsto o início da realização, pelo Governo de Mato Grosso, do 

Pró-Concreto, que é o maior programa de substituição de pontes de madeira pelas de 

concreto. O investimento previsto é de R$ 251 milhões, onde serão construídas mais de 

61 pontes, entre elas a ponte de Rondonópolis (MT) sobre o Rio Vermelho, e a ponte que 

ligará a região do Parque Atalaia, em Cuiabá (MT), à região do Aeroporto, em Várzea 

Grande (MT) (SINFRA, 2018a). 

 

4.3.7 Programas municipais 

 

Para os municípios considerados na área de estudo, podemos destacar os planos 

e programas relacionados ao desenvolvimento da infraestrutura dispostos no Quadro 4.6. 
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QUADRO 4.6 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS. 

Município Plano/ Programa Projeto 

Barão de Melgaço 
(MT) 

Promoção e extensão rural 

Infraestrutura urbana e rural 

Cáceres (MT) 

Serviços público para 
sociedade 

Urbanização, revitalização das barrancas do Rio 
Paraguai  

Implantação de obras infraestrutura em locais com 
potencial turístico 

Mobilidade urbana e 
rural 

Drenagem e pavimentação asfáltica 

Construção e recuperação de pontes urbanas/ rurais 

Construção e recuperação de estradas vicinais 

Manutenção e melhoramento de infraestruturas 
rodoviárias 

Corumbá (MT) 
PROINFRA – Corumbá 
(MT) 

Infraestrutura de drenagem urbana e rural 

Implantação, pavimentação e conservação das vias 
urbanas 

Curvelândia (MT) Transporte rodoviário 

Construção de pontes e bueiros 

Pavimentação asfáltica de vias urbanas 

Sinalização turística 

Poconé (MT) 

Sinalização turística 

Pavimentação asfáltica e obras de arte 

Construção e reforma de pontes 

Recuperação e manutenção de vias rurais e urbanas 

Fonte: Adaptado de Prefeitura de Barão de Melgaço (2018); Prefeitura de Cáceres (2018); Prefeitura de 
Corumbá (2018); Prefeitura de Curvelândia (2018); Prefeitura de Poconé (2018). 

 

 

4.4 PLANOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

4.4.1 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

 

O PRONAF, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e 

Assuntos Fundiários (SEAF), tem por objetivo dar apoio financeiro às atividades 

agropecuárias ou não-agropecuárias, para implantação, ampliação ou modernização da 

estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços, no estabelecimento 

rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, de acordo com projetos específicos. 

Destina-se a promover o aumento da produção e da produtividade e a redução dos custos 

de produção, visando à elevação da renda da família produtora rural (SEAF, 2018a). 

O público-alvo do programa são os agricultores e produtores rurais familiares que 

compõem as unidades familiares de produção rural e que comprovem seu 
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enquadramento mediante apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) 

válida, e atendam demais requisitos específicos. 

Existem algumas linhas de financiamento PRONAF, das quais 2 apresentam 

viabilidade de utilização no desenvolvimento do estudo: o PRONAF Agroindústria, que 

consiste no apoio financeiro a investimentos, inclusive em infraestrutura, que visem ao 

beneficiamento, armazenagem, processamento e comercialização da produção 

agropecuária, de produtos florestais e do extrativismo ou de produtos artesanais e a 

exploração de turismo rural; e o PRONAF ECO, que consiste no apoio financeiro a 

investimento de implantação, utilização e/ou recuperação de tecnologias de energia 

renovável, tecnologias ambientais, armazenamento hídrico, pequenos aproveitamentos 

hidroenergéticos, silvicultura e adoção de práticas conservacionistas e de correção da 

acidez e fertilidade do solo, visando sua recuperação e melhoramento da capacidade 

produtiva. 

São financiáveis os bens e serviços necessários ao empreendimento, desde que 

diretamente relacionados com a atividade produtiva e de serviços, e destinados a 

promover o aumento da produtividade e da renda da família produtora rural ou a 

economia dos custos de produção. Alguns exemplos que apresentam compatibilidade 

com o estudo: 

 

• obras de irrigação, açudagem, drenagem, proteção e recuperação do solo; 

• florestamento, reflorestamento e destoca; 

• aquisição de tratores, colheitadeiras, implementos e embarcações; 

• custos relativos à elaboração de projetos para outorga de uso da água e para 

licenciamento ambiental, inclusive taxa e despesas cartorárias, bem como os 

custos para legalização de áreas de terra, até o limite de 15% do crédito 

financiado, desde que a destinação da verba conste de proposta simplificada do 

crédito ou de projeto técnico. 

 

4.4.2 Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Pirarucu – Pró-Pirarucu 

 

O Pró-Pirarucu (Figura 4.6) é um programa de incentivo a cadeia produtiva do 

Pirarucu que irá desenvolver e difundir tecnologias e práticas de manejo do peixe para 

criação em cativeiro, bem como a conservação da espécie no seu habitat natural. O 
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público alvo são pescadores ribeirinhos, comunidades indígenas e piscicultores familiares 

(SEAF, 2018b).  

O programa consiste na instalação de Unidades de Referência Tecnológica 

(URT’s) para capacitação de piscicultores, técnicos, formação de mão de obra e 

divulgação da atividade em municípios-polo. Dentre as atividades desenvolvidas, 

destacam-se: parceria com 60 piscicultores vocacionados, com a captura de exemplares 

de pirarucu para reprodução, capacitação de técnicos SEAF e da Empresa Mato-

Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER), secretarias de 

agricultura e piscicultores, assistência técnica e social, mobilização e organização de 

pescadores artesanais e levantamento de perfil socioeconômico dos beneficiados. 

O projeto será realizado de duas formas: no tanque elevado com alta 

concentração de peixe por metro quadrado de lâmina d’água visitado no estado de 

Rondônia, criado em cativeiro e que tem legislação própria para o cultivo; e em tanques 

tradicionais. Será construído na região Araguaia um centro de produção de alevinos que 

cultivará a espécie do pirarucu como fonte de renda e alimentação. O projeto é do 

governo do estado, por meio da SEAF e EMPAER. 

 

FIGURA 4.6 – PROGRAMA PRÓ-PIRARUCU. 

 

Fonte: SEAF (2018b). 
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4.4.3 Programa Estadual de Agricultura Familiar (PEAF) 

 

O objetivo do PEAF é estabelecer prioridades e contribuir com a criação de 

estratégias de atuação do governo, da sociedade civil e do setor privado para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no estado de Mato Grosso (SEAF, 

2018c). 

O PEAF é um documento que norteará a estratégia da atuação governamental 

com a participação da sociedade civil e dos movimentos sociais em prol do 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar mato-grossense. O plano foi motivado 

pela necessidade de um planejamento estratégico visando à implementação da Política 

Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar – Lei nº 10.516, 

de 02 de fevereiro de 2017. 

Instituiu-se um Grupo de Trabalho no âmbito do Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) para elaboração do PEAF. O Conselho 

aprovará o documento final, sistematizará o processo de governança, monitoramento e 

controle social e articulará a inclusão das ações prioritárias nos Planos Plurianuais (PPA). 

A duração do PEAF será de 12 anos (2018 - 2030) com revisão pelo CEDRS a cada 

quatro anos. 

 

4.4.4 Zona de Processamento e Exportação (ZPE) de Cáceres 

 

Zonas de Processamento de Exportação são distritos industriais que possibilitam a 

comercialização de mercadorias com isenção fiscal. A ZPE de Cáceres (MT) será 

construída em uma área de 239,68 hectares com capacidade de instalação de 230 

indústrias, principalmente das áreas de agronegócio e alimentação (MATO GROSSO, 

2018a). 

Na primeira etapa serão construídos oito prédios para a instalação da Receita 

Federal, administração, oficina mecânica, restaurante, apoio aos motoristas e guaritas. Os 

demais módulos serão comercializados com as empresas interessadas na instalação no 

local e, em contrapartida, terão isenção de impostos para exportação ( CÁCERES, 

2018b). 

As informações mais recentes apontam que as obras não estão sendo 

executadas conforme o planejamento realizado, contudo, a Secretaria de Estado de 
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Cidades (SECID) está tomando as medidas legais para garantir a execução do acordado 

(MATO GROSSO, 2018b). 

 

 

4.5 PLANOS E PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE 

 

4.5.1 Programa Produtor de Água 

 

O Programa Produtor de Água, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas 

(ANA), tem por objetivo apoiar a melhoria, a recuperação e a proteção dos recursos 

hídricos em bacias estratégicas, com suas ações direcionadas ao aumento da qualidade e 

a oferta regular da água (ANA, 2013). 

As ações são direcionadas para os produtores rurais e utilizam o conceito de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), buscando estimular o cuidado com as águas, 

oferecendo apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de práticas sustentáveis. 

 

4.5.2 Plano Nacional de Saneamento Básico 

 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB), denominado PLANSAB, resulta 

de um processo planejado e coordenado pela Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental (SNSA) em três etapas: I) a formulação do “Pacto pelo Saneamento Básico: 

mais saúde, qualidade de vida e cidadania”, que marca o início do processo participativo 

de elaboração do Plano em 2008; II) a elaboração, em 2009 e 2010, de extenso estudo 

denominado Panorama do Saneamento Básico no Brasil, que tem como um de seus 

produtos a versão preliminar do PLANSAB; III) a “Consulta Pública”, que submeteu a 

versão preliminar do Plano à sociedade, promovendo sua ampla discussão e posterior 

consolidação de sua forma final à luz das contribuições acatadas (SNSA, 2014). 

O PLANSAB reflete o rico momento da Consulta Pública e da discussão com os 

Conselhos Nacionais, coroamento do processo participativo, desenvolvido para a 

elaboração de um plano nacional que demonstrasse uma visão plural do conjunto dos 

atores sociais envolvidos com o tema do saneamento básico. 

Agora, com o Plano aprovado, será dada sequência ao detalhamento de alguns 

de seus elementos, como o aprofundamento do planejamento dos programas 
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governamentais e os procedimentos para avaliação, monitoramento e revisão do 

PLANSAB. 

A proposta de programas governamentais para a concretização das estratégias 

do PLANSAB constitui etapa crucial do planejamento. A implementação dos programas 

considerará a disponibilidade orçamentária e o alinhamento ao PPA e às prioridades de 

Governo. São previstos 3 programas para a operacionalização da Política Federal de 

Saneamento Básico, descritos no Quadro 4.7: 

 

QUADRO 4.7 – PROGRAMAS PREVISTOS NO PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 

Programa Concepção Objetivo Orçamento 

Programa 1: 
Saneamento 
básico integrado 

Investimento em ações 
estruturais abrangendo, 
preferencialmente, mais de um 
componente do saneamento 
básico 

Financiar medidas 
estruturais para cobrir o 
déficit em abastecimento 
de água potável, 
esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, e 
drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas 

R$ 212 bilhões 
(recursos onerosos e 
não-onerosos) 

Programa 2: 
Saneamento rural 

Atendimento da população rural, 
povos indígenas e comunidades 
tradicionais, no conjunto das 
necessidades dos componentes 
do saneamento básico, 
integrados com o Programa 
Territórios da Cidadania e com o 
Programa de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, entre outros 

Financiar medidas para 
abastecimento de água 
potável, esgotamento 
sanitário e limpeza 
urbana e manejo de 
resíduos sólidos e 
educação ambiental para 
o saneamento em áreas 
rurais e de comunidades 
tradicionais 

R$ 22,7 bilhões 
(recursos não-
onerosos) 

Programa 3: 
Saneamento 
estruturante 

Apoio à gestão dos serviços com 
vistas à sustentabilidade para o 
adequado atendimento 
populacional e com o olhar para 
o território municipal e para a 
integralidade das ações de 
saneamento básico 

Financiar medidas 
estruturantes com vistas 
à melhoria da gestão e 
prestação de serviços e 
de forma a qualificar os 
investimentos em 
medidas estruturais 

R$ 65 bilhões 
(principalmente com 
recursos não-
onerosos) 

Fonte: Adaptado de SNSA (2014). 

 

4.5.3 Plano Estadual de Recursos Hídricos 

 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), desenvolvido pela Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente (SEMA), é o documento que fundamenta e orienta o 

gerenciamento dos recursos hídricos no estado. O seu objetivo é a promoção, a 

harmonização e a adequação de políticas públicas para buscar o equilíbrio entre a oferta 

e a demanda de água, assegurando as disponibilidades hídricas em quantidade e 
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qualidade para o uso racional, propondo programas e projetos para sua proteção, 

recuperação e gerenciamento deste recurso, buscando garantir seu uso sustentável 

(SEMA, 2010, 2018a). 

As diretrizes, planos e programas dispostos no PERH, para o horizonte de 20 

anos, (considerando como base o ano de 2007) estão expostos no Quadro 4.8. 
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QUADRO 4.8 – DIRETRIZES DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.  

Diretriz Programa Projeto                                                                

Desenvolvimento e 
Implementação de 
Instrumentos de 
Gestão de Recursos 
Hídricos 

Cadastro de uso e usuários de 
Recursos Hídricos (RH) 

Atualização e integração de cadastro de fonte pontuais potencialmente poluidoras 

Produção do inventário dos usuários de águas superficiais 

Produção do inventário de poços tubulares do estado de Mato Grosso 

Rede de monitoramento Quali-
quantitativa 

Revisão do programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais 

Revisão do programa de monitoramento da balneabilidade das praias 

Implantação do programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 

Adequação do laboratório de análises da SEMA e descentralização das atividades em unidades 
regionais 

Ampliação da rede hidrológica de monitoramento das águas superficiais 

Implantação do programa de monitoramento hidrossedimentológico 

Elaboração de planos de bacias 
hidrográficas 

Elaboração de planos de bacias hidrográficas 

Sistema de informações sobre 
RH 

Complementação e integração do sistema de informação do estado com o sistema nacional 

Sistema de Outorga de direitos de 
uso dos RH 

Implementação da outorga considerando os usos consuntivos e não consuntivos 

Fiscalização do uso dos RH Estruturação de sistema de fiscalização para recursos hídricos 

Estudo e enquadramento dos RH Elaborar o estudo de Enquadramento dos Cursos d’água no âmbito dos planos de bacias 

Aplicação de instrumentos 
econômicos alternativos à gestão 
de RH 

Estudo de instrumentos econômicos alternativos para apoio à gestão de recursos hídricos 

Estruturação e implementação do 
acompanhamento e 
monitoramento do PERH 

Implementar o núcleo de estudos estratégicos de acompanhamento e avaliação de implementação do 
PERH 

Desenvolver e implantar um sistema de gerenciamento de implementação do plano estadual 

Definição da matriz institucional de implantação do PERH 

Criação de um sistema de gerenciamento da implementação do PERH 
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Diretriz Programa Projeto                                                                

Desenvolvimento 
Legal e Institucional 
da Gestão Integrada 
de RH 

Reestruturação e fortalecimento 
do Sistema de Gerenciamento de 
RH 

Fomentar e apoiar a instalação e funcionamento de comitês de bacia 

Fortalecimento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CEHIDRO) 

Capacitação continuada dos técnicos do órgão gestor dos RH 

Revisão e atualização do marco 
legal e institucional 

Revisão e implementação da Lei da Política dos Recursos Hídricos 

Estudo de reestruturação organizacional para gestão dos recursos hídricos 

Sustentabilidade econômica – 
financeira da gestão dos RH 

Recriação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

Identificação de fontes de financiamento para o sistema de gerenciamento do RH 

Apoio aos Municípios para sua 
integração ao Sistema de 
Gerenciamento de RH 

Intervenções integradas de saneamento ambiental e gestão dos RH no meio urbano 

Desenvolvimento 
tecnológico e 
capacitação 

Divulgação, capacitação e 
educação ambiental para gestão 
integrada dos RH 

Campanhas de adequação técnica das obras de captação de águas subterrâneas (poços tubulares) 

Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento dos recursos hídricos 

Desenvolvimento de investigação 
científica e tecnológica e 
consolidação de conhecimento 
em gestão de RH 

Estudos sobre o potencial de geração e transporte de cargas poluidoras de origem difusa 

Pesquisas visando o manejo e a disposição de efluentes por fertiirrigação 

Desenvolvimento de mapa hidrogeológico do estado 

Fomento acadêmico sobre o conhecimento hidrogeológico do estado 

Desenvolvimento de estudos para conhecer a inter-relação entre solo, vegetação e água, e suas 
implicações no ciclo hidrológico 

Articulação 
institucional de 
interesse e gestão de 
recursos hídricos 

Mecanismo de gestão integrada 
de bacias interestaduais 

Proposição de mecanismos de gestão integrada de bacias interestaduais 

Articulação com o setor de 
geração hidrelétrica visando à 
preservação dos usos múltiplos 
dos recursos hídricos 

Articulação com o setor de geração hidrelétrica visando uso múltiplo dos recursos hídricos e da 
aplicação das compensações 

Articulação institucional e 
intersetorial na gestão dos 
recursos hídricos 

Articulação dos instrumentos de gestão ambiental e gestão dos recursos hídricos 

Articulação intersetorial no planejamento e execução de atividades relacionadas a recursos hídricos 
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Diretriz Programa Projeto                                                                

Conservação do solo e água e 
recomposição das matas ciliares 
em microbacias 

Conservação do solo e água e recomposição das matas ciliares em microbacias 

Proteção de áreas de recarga de aquíferos, através de recuperação e/ou conservação de drenagens 
e cabeceiras, conforme definido no Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE) 

Capacitação dos produtores rurais no manejo sustentado dos solos, aplicação de fertilizantes e 
agrotóxicos e recuperação de matas ciliares 

Fonte: Adaptado de SEMA (2010).
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4.5.4 Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai 

 

O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai é uma 

iniciativa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e constitui-se como uma 

ferramenta para o auxílio na tomada de decisão em relação à sustentabilidade hídrica 

(ANA, 2018). Ainda assim, o plano possui um direcionamento de integração dos recursos 

hídricos, priorizando a atuação contínua e articulada dos diversos interessados 

envolvidos, com enfoque nos propósitos de: 

• reunir, interpretar e mapear os dados atualizados da região;  

• definir os cenários futuros;  

• identificar áreas críticas e propor diretrizes para os instrumentos de gestão; 

• estabelecer objetivos e metas; 

• definir ações de curto, médio e longo prazo e os custos envolvidos. 

 

Os objetivos gerais, específicos e as metas do plano são apresentados no Quadro 

4.9. 

 

QUADRO 4.9 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS. 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Fortalecer a atuação do 
sistema de gestão 

Formalizar e estruturar arranjo institucional para a Região Hidrográfica do 
Paraguai 

Fortalecer Órgãos Gestores de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias 
Hidrográficas (CBH) Existentes 

Oferecer ferramentas que 
permitam gerir os recursos 
hídricos superficiais e 
subterrâneos de forma 
efetiva 

Implementar e aperfeiçoar a Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos 

Implementar a fiscalização dos usos dos recursos hídricos 

Detalhar planos de ações de bacias estaduais e revisar planos de bacias 

Acompanhar a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Região 
Hidrográfica do Paraguai  

Desenvolver processos de enquadramentos de corpos de água em 
classes 

Implementar sistema de informações sobre recursos hídricos 

Realizar processo de alocação de água na bacia 

Avançar nos estudos de instrumentos econômicos 

Garantir o uso múltiplo 
racional e sustentável 

Revisar a rede de monitoramento dos recursos hídricos 

Desenvolver ações para a segurança de barragens 

Compatibilizar os balanços hídricos quantitativos 

Compatibilizar os balanços hídricos qualitativos 

Avaliar efeitos da implantação de empreendimentos hidrelétricos na 
Região Hidrográfica do Paraguai 

Conscientizar a população sobre a conservação dos recursos hídricos 

Fomentar a conservação dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do 
Paraguai 

Fonte: Adaptado de ANA (2018). 
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Os trabalhos serão desenvolvidos considerando um horizonte temporal de curto 

(2018 a 2021), médio (2022 a 2026) e longo prazo (2027 a 2031). 

 

 

4.5.5 Plano de Recursos Hídricos Integrado (PRHI) do Alto Paraguai Médio e Alto 

Paraguai Superior 

 

O PRHI das Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPG) do Alto Paraguai 

Médio e Alto Paraguai Superior irá envolver mais de 20 municípios da Bacia do Paraguai, 

caracterizando-se por ser uma iniciativa inédita em Mato Grosso, com investimento de 1,3 

milhão dividido em 3 parcelas. O trabalho teve início em 10 de novembro de 2017 com a 

parceria entre SEMA e a Fundação para Apoio e Desenvolvimento da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UNISELVA) e a previsão é que o mesmo seja desenvolvido em 

18 meses. A primeira parcela, referente ao valor de R$ 650 mil foi liberada no final de 

dezembro de 2017, para que a UNISELVA inicie o projeto (SEMA, 2018b). 

O objetivo é construir um instrumento de planejamento e gestão que de forma 

integrada e participativa, subsidie e fortaleça a atuação do sistema de gestão de recursos 

hídricos em atividade e posterior atualização na região, oferecendo ferramentas que lhes 

permitam gerir os recursos hídricos superficiais e subterrâneos de forma efetiva, 

garantindo seu uso múltiplo racional e sustentável, em benefício de toda comunidade para 

as gerações presentes e futuras. As UPG’s possuem uma área total de 32.664,87 km² e 

compreende o total ou em parte os municípios do estado de Mato Grosso: Nova Olímpia, 

Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela, Cáceres, Lambari D´Oeste, São José 

dos Quatro Marcos, Araputanga, Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Denise, 

Diamantino, Alto Paraguai, Arenápolis, Santo Afonso, Nova Marilândia, Rosário Oeste, 

Mirassol D’Oeste, Nossa Senhora do Livramento e Nortelândia (SEMA, 2017). 

No total deverão ser atendidas três metas físicas discriminadas no Quadro 4.10. 
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QUADRO 4.10 – METAS DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS INTEGRADO DO ALTO 

PARAGUAI MÉDIO E ALTO PARAGUAI SUPERIOR. 

Meta 01: Elaboração do Plano de Bacia 
Alinhado com o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. 

1.1 Diagnóstico Integrado das UPG’s; 

1.2 Prognóstico; 

1.3 Planos de Ação. 

Meta 02: Comunicação, Mobilização Social e 
Educação Ambiental. 

2.1 Elaboração de um Plano Continuado de Mobilização 
Social e Educação Ambiental nas UPG’s; 

2.2 Realização de seminário de integração dos CBH’s nas 
UPG’s; 

2.3 Realização de seminário de apresentação do Plano de 
Bacias Hidrográficas elaborado aos comitês das UPG’s e à 
coletividade. 

Meta 03: Produto Final. 
3.1 Relatório Parcial do Plano; 

3.2 Consolidação do Relatório Final do Plano. 

Fonte: Adaptado de SEMA (2017). 

 

4.5.6 Projeto de Conservação e Recuperação de Áreas de Preservação Permanente 

(APP) da Bacia Hidrográfica do Paraguai 

 

Tem por objetivo desenvolver um estudo para a implementação da Área de 

Proteção Ambiental (APA) das Nascentes do Rio Paraguai , por meio da revegetação e 

recuperação de áreas degradadas, da construção de um viveiro para produção de mudas 

de espécies florestais nativas, de ações de educação ambiental visando capacitar 

produtores, técnicos e a comunidade em temáticas ambientais, da efetivação do 

monitoramento e controle de atividades na APA e da monitoria, avaliação e divulgação do 

projeto (SEMA, 2018c). 

 

4.5.7 Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) 

 

O Programa Áreas Protegidas da Amazônia é um Programa do Governo Federal 

que, em parceria com os estados inseridos no Bioma Amazônia, se propõe a executar a 

gestão das Unidades de Conservação (UC) visando alcançar os objetivos comuns para a 

criação, a implantação e a efetivação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) e dos sistemas estaduais, como o que ocorre no estado de Mato Grosso quando 

se refere à implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) 

que apoia a conservação de amostras ecologicamente representativas da diversidade 

biológica da Amazônia (SEMA, 2018d).  
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O período de execução é de 2003 a 2021. Para a fase de implantação, os 

primeiros 4 anos, o projeto recebeu US$ 81,5 milhões advindos de fundos e institutos 

internacionais e do Governo Brasileiro. E ainda cada UC tem um valor determinado. 

As principais ações são: 

• criação de UC’s.  Mato Grosso se propõe a criar 600.000,00 hectares de novas 

unidades de conservação no Bioma Amazônico, com três novas unidades; 

• consolidação de UC’s (Grau I). Apoio às UC’s estaduais, tais como a Estação 

Ecológica do Rio Ronuro, o Parque Estadual Cristalino I e II e o Parque 

Estadual Xingu. Apoiando a proteção de todos os aspectos da diversidade 

ambiental das UC’s e a diversidade cultural a elas associadas; 

• consolidação de UC’s (Grau II). O Programa apoia o Parque Estadual Igarapés 

do Juruena através do fortalecimento da efetivação da UC, preparando a sua 

gestão e no alcance da execução do programa para acessar o Fundo de Áreas 

Protegidas (FAP) o que garantirá a sua sustentabilidade financeira em longo 

prazo. 

 

Os resultados obtidos/previstos são: 

• criação do Conselho Consultivo do Parque Estadual Igarapés do Juruena, e do 

Parque Estadual do Cristalino; 

• monitoramento e proteção – Ações de fiscalização do Parque Estadual Igarapés 

do Juruena, Parque Estadual do Xingu e Estação Ecológica do Rio Ronuro; 

• criação, implantação e gestão de três unidades de conservação estaduais: 

Cabeceiras do Grande Xingu, Manissauá Miçu e Igarapés Guariba-Roosevelt; 

• elaboração de Planos de Manejo para as UC’s. 

 

4.5.8 Água para Todos 

 

O Programa Estadual Água Fácil prevê a instalação dos chamados Sistemas 

Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) em 40 comunidades rurais e urbanas de 

pequenos municípios mato-grossenses. O investimento projetado para as obras é de 

quase R$ 5 milhões. As localidades atendidas têm cerca de 100 famílias cada uma e 

estão situadas em 12 municípios (SECID, 2018). 
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As obras contempladas no Água Fácil estão divididas em 5 lotes, sendo que 4 

deles têm prazo máximo de 8 meses por conter mais de 90% dos poços. O quinto lote 

deve ser implementado em 3 meses. Entre os municípios mato-grossenses na lista dessa 

fase estão Rio Branco, Curvelândia, Cáceres, Comodoro, Nova Lacerda, Conquista D’ 

Oeste, Mirassol D’ Oeste, Glória D’ Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Vila Bela 

da Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Livramento. Os trabalhos terão início pela 

comunidade Pingo de Ouro, no município de Rio Branco (MT), distante 339 km de Cuiabá 

(MT). 

O SSAA trata-se de uma pequena central de captação, tratamento e fornecimento 

de água, voltada a atender localidades rurais que não estão interligadas nas redes de 

abastecimento dos municípios. Nesse processo, a água é retirada de um manancial 

subterrâneo como, por exemplo, um poço. Posteriormente passa por tratamento, por meio 

de cloração, e ao final é levada à população por meio de torneiras (bicas). 

 

4.6 ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS EXISTENTES OU PREVISTOS 

 

Para avaliar a situação ambiental do empreendimento no cenário atual e futuro do 

pantanal mato-grossense, onde está situada a área de estudo, foram analisados as 

atividades e os empreendimentos que podem apresentar sinergia com os impactos 

decorrentes da construção do porto. Para avaliação dos impactos, foram utilizados 

aspectos socioambientais, como indicadores da Avaliação Ambiental Distribuída, 

baseados em estudos de referência da região e em diagnósticos realizados pela equipe 

de elaboração deste EIA. 

Considerando o cenário atual do uso e ocupação do solo da Área de Estudo, a 

sinergia entre os possíveis impactos gerados durante implantação do Terminal Portuário 

Paratudal só ocorrerá com as atividades agropecuárias que são desenvolvidas na região 

e com os empreendimentos de mineração, que conforme dados disponíveis no Sistema 

de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) da Agência Nacional de Mineração 

(ANM) encontram-se com concessão de lavra, licenciamento, lavra garimpeira e registro 

de extração. 

Para um cenário a médio e longo prazo, foi considerado que os possíveis impactos 

da operação do empreendimento, poderão apresentar sinergia com os impactos de 

empreendimentos portuários previstos para a Área de Estudo, visto que, encontra-se em 

processo de licenciamento o Terminal Portuário de Barranco Vermelho, e que o Porto de 
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Cáceres, atualmente desativado, possa retomar a operação. Além disso, foi considerado 

também a sinergia com os impactos do avanço das atividades agropecuárias e o aumento 

de empreendimentos de mineração, bem como com a atividade de navegação. 

Tais sinergias entre os possíveis impactos do futuro Terminal Portuário e as 

atividades e empreendimentos identificados são apresentadas de forma detalhada para 

cada um dos cenários projetados no Volume 5, Capítulo 8 – Análise dos Impactos 

Cumulativos e Sinérgicos.  

Cabe destacar que o futuro empreendimento não acarretará em impactos para 

Terras Índigenas pois, conforme demonstrado no item 4.7.1 Comunidades Tradicionais, 

todas as Terras Indígenas encontram-se a distâncias superiores a 100 km do 

empreendimento, estando de acordo com os limites legais estabelecidos.  
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ANEXO 1 – PLANTA BAIXA E PLANIALTIMÉTRICA DO EMPREENDIMENTO 
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APÊNDICE 1 – LOCAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DOS CANTEIROS DE OBRAS: 

VISTA GERAL 
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APÊNDICE 2 – LOCAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DOS CANTEIROS: FASES DE 

EXECUÇÃO 

 

 


