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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente Estudo de Impacto ao Ambiente (EIA) referente ao Aproveitamento 

Hidrelétrico (AHE) Davinópolis tem por objetivo apresentar um diagnóstico integrado dos 

aspectos socioambientais presentes na área de inserção do empreendimento, de forma a 

possibilitar a identificação das alterações nos compontentes físicos, bióticos e 

socioeconômico-culturais, decorrentes das diversas ações do projeto. 

Como orientação básica do trabalho, foram obedecidas as determinações do Termo 

de Referência para elaboração de EIA/RIMA, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, órgão licenciador do 

empreendimento, de acordo com a Resolução 237/97, do CONAMA. 

Este EIA é composto por 06 (seis) volumes contemplando seções de texto, quadros 

e figuras e de um conjunto de mapas apresentados em 08 (oito) volumes.  

Já para a elaboração do RIMA – Relatório de Impacto Ambiental – foi realizada uma 

síntese dos aspectos essenciais do EIA, traduzidos em linguagem acessível a toda a 

sociedade, em especial a população afetada pelo empreendimento, que esteja interessada 

em debatê-lo, independentemente do nível de instrução e dos conhecimentos técnicos. 

Por sua vez, o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA deve refletir as conclusões do 

EIA, informando os impactos, medidas mitigadoras e programas de monitoramento do 

empreendimento. Assim, o RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e de fácil 

compreensão, utilizando-se mapas, quadros e gráficos de forma a evidenciar as vantagens 

e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua 

implantação. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de sua história, o Brasil vivenciou algumas crises de energia, com destaque 

para a situação crítica ocorrida em torno de 1950 e, meio século após, para a falta de 

energia de 2001. 

Em ambas as ocasiões, as autoridades governamentais se movimentaram e 

tomaram as devidas providências: da primeira, resultou a criação da ELETROBRAS e, com 

ela, diversas outras concessionárias, como a ELETROSUL, FURNAS, CESP, 

ELETRONORTE, CEMIG, CHESF e CELG, dentre outras. A partir daí, com a manutenção 

de um risco de falta de energia nunca superior a 4%, inúmeras usinas hidrelétricas de médio 

a grande porte foram sendo implantadas durante décadas, possibilitando o crescimento 

racional e ordenado do País. 

Da segunda crise surgiu a certeza de que o Brasil deveria investir mais em seu 

potencial hidrelétrico ainda inexplorado. Entretanto, como a maturação de um AHE demanda 

cerca de 8 a 10 anos, desde os estudos preliminares de reconhecimento até os finais, 

associados ao início de operação da usina, soluções alternativas e imediatas foram então 

concebidas, com a instalação de usinas eólicas, termelétricas flutuantes e, principalmente, 

termelétrica a gás natural. Neste último caso, o planejamento passou a considerar também 

uma projeção de médio e longo prazos, em face de complementação da disponibilidade de 

30 milhões de metros cúbicos por dia do gasoduto Bolívia – Brasil e das descobertas de 

grandes reservas nas bacias de Campos e Santos, bem como de Urucu, na Amazônia. 

Privilegiaram-se, portanto, dois combustíveis limpos, não poluentes, os recursos 

hídricos, dos quais o Brasil é muito rico, em volumes e quedas d‟água, e o gás natural, de 

crescente aplicação na matriz energética nacional. 

Esse cenário, nos anos mais recentes, foi favorecido pelas fortes chuvas que 

voltaram a cair em todas as regiões do País, com os reservatórios das usinas hidrelétricas 

existentes, quase vazios no início desse século, voltando a encher e viabilizando, pelo 

menos , mais alguns anos de tranqüilidade em termos de geração de energia elétrica. 

Paralelamente, a retomada do desenvolvimento brasileiro, com o aumento anual da 

demanda energética, e a incerteza de quando ocorrerá um novo período hidrológico crítico 

fazem com que não se deixe de tomar todas as providências necessárias em tempo hábil. 

Dessa forma, a taxa de risco de falta de energia pode se manter em patamares aceitáveis, 

nunca ultrapassando os 4%, limite esse respeitado na maior parte da segunda metade do 

século passado. É por isso que estão sendo feitos estudos, projetados, licenciados e 
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implantados empreendimentos lineares, como diversos gasodutos e linhas de transmissão, 

e obras mais localizadas, como usinas hidrelétricas e termelétricas a gás natural. 

Nesse contexto, o AHE Davinópolis se insere como uma obra que, se aprovada 

pelos órgãos licenciadores responsáveis, sob os aspectos técnico-econômico-ambientais, 

poderá vir a contribuir para uma parcela importante na ação preventiva contra os citados 

riscos de déficit de energia elétrica no Brasil, ao ser integrada ao Sistema Interligado 

Nacional. 
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3 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 
3.1. Empreendedor / Requerente 

 
Razão social: CEMIG Geração e Transmissão S/A 

CNPJ:   06.981.176/0001-58 

Inscrição Estadual: 062.322131-0098 

Endereço: Avenida Barbacena, nº. 1200 – 10º andar – Ala A1. 

Bairro Santo Agostinho 

Belo Horizonte – MG 

CEP.: 30.190.131 

Cadastro Técnico Federal: 623132 

 

3.2. Responsável pelo Licenciamento Ambiental 

 

Superintendência de Gestão Ambiental da Geração e Transmissão - GA 

Contato:  Enio Marcus Brandão Fonseca 

CPF:   261.518.716-34 

Endereço: Avenida Barbacena, nº. 1200 – 10º andar – Ala A1. 

Bairro Santo Agostinho 

Belo Horizonte – MG 

CEP.: 30.190.131 

Tel./Fax: (31) 3506-4585 e (31) 3506-3012 

E-mail: enio@cemig.com.br 
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4 EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Todos os estudos necessários para a elaboração do presente EIA e do respectivo 

RIMA foram elaborados pela equipe técnica da Água e Terra Planejamento Ambiental Ltda., 

cujos dados são apresentados a seguir: 

 

Razão social: Água e Terra Planejamento Ambiental Ltda. 

CNPJ: 04.385.378/0001-01 

I.E.: Isenta 

Endereço:  Avenida Padre Almir Neves de Medeiros, 650 

Bairro Sobradinho – Patos de Minas / MG 

CEP: 38.701-118 

Tel/Fax: (34) 3823-8440 

CREA/MG 38.572 

Cadastro IBAMA: 669983 

Cadastro SISEMA: Dispensado (conforme Declaração 550698/2007 – SEMAD) 

Responsáveis Legais: 

Emídio Moreira da Costa 

CPF: 281.424.116-87 

CREA-MG 35.492/D 

Sérgio Adriano Soares Vita 

CPF: 749.012.656-87 

CREA-MG 67.598/D 

Coordenador Geral dos Trabalhos: Engenheiro Florestal Emídio Moreira da Costa 

e-mail: tito@aguaeterra.com.br 

 

4.1. Equipe Técnica Executora dos Trabalhos 

 
A seguir, quadro contendo as informações básicas da equipe técnica envolvida na 

execução dos trabalhos. 

 
Quadro 4.1 Equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. 

Nome Formação 
Registro no 
Conselho 
de Classe 

Cadastro 
Técnico 
Federal 

ART nº Trabalhos executados 

Adriane 
Fernandes 

Ribeiro 
Bióloga 

CRBio 4ª 
Região 

62.543/4D 
4.388.530 4-03291/09 

- Levantamento da ictiofauna 
- Limnologia e qualidade da 

água 

Alexandre 
Gabriel 

Franchin 
Biólogo 

CRBio 4ª 
Região 

49.227/4D 
329.675 4-00576/09 - Levantamento da avifauna 

Angelo 
Wander 
Ferreira 
Teixeira 

Engenheiro 
Agrônomo 

CREA-MG 
83.806/D 

1.817.195 
1-

40374921 

- Clima e Condições 
Metereológicas, Recursos 

Hídricos: Águas Superficiais 
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Nome Formação 
Registro no 
Conselho 
de Classe 

Cadastro 
Técnico 
Federal 

ART nº Trabalhos executados 

Dácio José 
Cambraia 

Biólogo 
CRBio 4ª 
Região 

30.433/4D 
1.243.664 4-00575/09 

- Levantamento da 
mastofauna 

- Estudos sedimentológicos 

Emídio 
Moreira da 

Costa 

Engenheiro 
Florestal 

CREA-MG 586.156 
1-

40374911 
Coordenador geral 

Estudos do meio físico 

Erika 
Fernandes 
Araújo Vita 

Bióloga 
CRBio 4ª 
Região 

57.341/4D 
2.614.750 4-00725/09 

- Levantamento da ictiofauna 
- Limnologia e qualidade da 

água 

Fabiano 
Costa 

Rogério de 
Castro 

Engenheiro 
Florestal 

CREA-MG 
78.962/4D 

1.726.356 
1-

40374936 
- Levantamento florístico 

Fernando 
Augusto 
Caldeira 

Condessa 

Engenheiro 
Agrimensor 

CREA-MG 
90.067/D 

4.874.293 
1-

40374941 

Coordenador do 
Geoprocessamento / 

Cartografia 

Gilberto 
Carneiro da 

Cunha 

Engenheiro 
Agrônomo 

CREA-MG 
100.021/D 

1.225.967 
1-

40374918 
Coordenador do Meio Físico 
Geomorfologia, Pedologia 

João Carlos 
Moreira 
Gomes 

Geólogo 
CREA-SP 
37.297/D 

VISTO 2686 
5.304.815 

1-
40374923 

Geologia, Geotecnia, 
Sismologia, Recursos 

Minerais 

Khelma Torga 
dos Santos 

Bióloga 
CRBio 4ª 
Região 

49.431/4D 
670.360 4-02193/09 - Levantamento da avifauna 

Leandro 
Augusto 

Franco Xavier 

Historiador, Mestre 
em Arqueologia 

1
 621.473 - 

Coordenador – Lazer, 
Turismo e Cultura; 

Patrimônio Ambiental, 
Histórico e Cultural 

Luciano 
Gerolim 
Leone 

Biólogo 
CRBio 4ª 
Região 

49.411/4D 
1.035.120 4-00574/09 

Levantamento da 
herpetofauna 

Murilo de 
Carvalho 

Biólogo 

CRBio 1ª 
Região 

61.691/1D-
04

2
 

2.820.117 4-00726/09 - Levantamento da ictiofauna 

Paola Cristina 
Soares da 

Silva 
Socióloga 

3
 1.225.793 - 

Levantamento 
socioeconômico; 

Criminalidade, Populações 
tradicionais 

Regina Célia 
Gonçalves 

Bióloga 
CRBio 4ª 
Região 

44.468/4D 
1.227.105 4-00578/09 

- Coordenação do Meio 
Biótico 

- Levantamento da ictiofauna 
- Limnologia e qualidade da 

água 

Ricardo 
Idelfonso de 

Campos 
Biólogo 

CRBio 4ª 
Região 

62.227/4D 
2.248.225 4-00577/09 

Levantamento da 
Entomofauna 

Roberta de Bióloga CRBio 2ª 3.678.013 4-00727/09 - Levantamento da ictiofauna 

                                                 
1
 A profissão de historiador somente foi regulamentada em 2011, no entanto, ainda não possui 

conselho de classe e, por esse motivo, não são emitidas ART’s. 
 
2
 O biólogo Murilo de Carvalho possui registro secundário no Conselho Regional de Biologia – 4ª 

Região, para atuação nos estados de Minas Gerais e Goias. 
 
3
 A profissão de sociólogo é reconhecida desde 1980. No entanto, esses profissionais ainda não 

possuem conselho de classe, não sendo possível, em conseqüência, a emissão de ART. 
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Nome Formação 
Registro no 
Conselho 
de Classe 

Cadastro 
Técnico 
Federal 

ART nº Trabalhos executados 

Moura Maia 
Rodrigues 

Região 
38.793/2D-

04
4
 

- Limnologia e qualidade da 
água 

Rodrigo 
Otávio 

Fernandes 
Araújo 

Administrador 
CRA-MG 
27.404 

1.984.251 
5
 

Levantamento de campo; 
InfraEstrutura, Equipamentos 
Urbanos e Serviços Públicos, 

Estudos específicos sobre 
recursos pesqueiros. 

Rosana de 
Paiva 

Rodrigues 
Bióloga 

CRBio 4ª 
Região 

62.982/4D 
4.303.804 4-02436/09 

Levantamento de campo; 
pesquisa de satisfação e 
entrevistas qualificadas 

Rubens 
Pádua de 
Melo Neto 

Biólogo 
CRBio 4ª 
Região 

44.646/4D 
2.486.829 04441/2011 

- Levantamento da ictiofauna 
- Limnologia e qualidade da 

água 

Saulo 
Gonçalves 

Pereira 
Biólogo 

CRBio 4ª 
Região 

62.130/4P 
2.819.959 4-00882/09 

- Levantamento da ictiofauna 
- Limnologia e qualidade da 

água 

Sérgio 
Adriano 

Soares Vita 

Engenheiro 
Florestal 

CREA-MG 
67.598/D 

1.242.720 
1-

40374916 

- Análise dos dados de 
campo (Levantamento 

Florístico) 

Shinobu 
Kuribayashi 

Engenheiro de 
Minas 

CREA-SP 
45.172/D 

Visto 
600451720 

4.874.223 
1-

40374930 

Geotecnia, Recursos 
Hídricos: Águas 
Subterrâneas 

Tiago César 
Ribeiro 

Administrador, 
cursando 

especialização em 
Gestão Ambiental 

CRA-MG 
39.040 

1.243.640 -
6
 

Levantamento de Campo; 
Caracterização Demográfica; 
Caracterização Econômica 

 

Os profissionais listados no quadro a seguir também participaram da elaboração do 

presente estudo, fornecendo apoio técnico.  

 

Quadro 4.2: Equipe de apoio técnico aos trabalhos realizados. 

Nome Formação 

Registro 
no 

Conselho 
de Classe 

Trabalhos executados 

Antônio Giacomini 
Ribeiro 

PHD, Dr. Geografia - Consultor (Meio Socioeconômico) 

Blênia Pereira de 
Araújo 

Historiadora - Aspectos geopolíticos 

Daniel Caixeta 
Morais 

Técnico em Meio 
Ambiente 

CREA-
MG 

45.078/TD 

Estudos do Meio Físico 
Auxiliar de Campo/Escritório 

Eduardo Felipe da 
Silva 

Técnico em Meio 
Ambiente 

CREA-
MG 

45.079/TD 

Estudos do Meio Físico 
Auxiliar de Campo/Escritório 

Guilherme Dias da 
Cunha 

Graduando em Eng. 
Agronômica 

 
 

- Geoprocessamento / Cartografia 

                                                 
4
 A bióloga Roberta Moura de Maia Rodrigues possui registro secundário no Conselho Regional de 

Biologia – 4ª Região, para atuação nos estados de Minas Gerais e Goias. 
 
5
 Apesar dos administradores possuírem conselho de classe, este não realiza a emissão de ART. 

6
 O Conselho Regional de Administração não emite ART. 
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Nome Formação 

Registro 
no 

Conselho 
de Classe 

Trabalhos executados 

Jureth Couto 
Lemos 

Geográfa, 
Especialista em 

Análise e 
Planejamento 

Ambiental e Saúde 
Coletiva, Mestre e 

Doutora em Geografia 

MEC 
2.722 

Serviços de Saúde Pública 
Consultora 

Laura Ferreira 
Bontempo 

Graduanda em Eng. 
Agronômica 

- Geoprocessamento / Cartografia 

Laiz Karoline de 
Melo 

Estudante de Ciências 
Biológicas 

- 
Compilação dos dados de campo e apoio técnico 

referente ao Meio Biótico (Fauna) 

Leidiane Aparecida 
dos Reis Santos 

Administradora, 
cursando 

especialização em 
Gestão e Educação 

Ambiental 

- 
Compliação e análise dos dados (Meio 

Socioeconômico) 

Marco Túlio da 
Cunha 

Técnico em 
Agropecuária 

CREA-
MG 

34.236/TD 

Estudos do Meio Físico 
Auxiliar de Campo/Escritório 

Estudos do setor primário (solos e avaliação da 
aptidão agrícola das terras) 

Neidiane 
Aparecida Silva 

Estudante de 
Administração 

- Estudos relacionados aos serviços públicos 

Sandra de 
Carvalho Gontijo 

Caixeta 
Administradora - 

- Estudos do meio sócio-econômico 
- Revisão geral dos trabalhos 

Ubaldo José 
Magalhães 

- - Aquaviário 

Valmir Alves 
Pereira 

- - Auxiliar de Pesca 

Willian Matusalén 
de Oliveira 

Auxiliar Técnico - Geoprocessamento / Cartografia 

Alessandro Freitas 
Barbosa 

Técnico em Meio 
Ambiente 

- 

Identificação do local das unidades amostrais 
através de GPS Garmin 72, medição e alinhamento 
das unidades amostrais, anotação dos dados: CAP, 

Ht, Nome Vulgar e Obs. 

Daniel Ribeiro 
Castanheira 

Técnico em 
Agropecuária 

- 

Identificação do local das unidades amostrais 
através de GPS Garmin 72, medição e alinhamento 
das unidades amostrais, anotação dos dados: CAP, 

Ht, Nome Vulgar e Obs. 

Nilton da Silva 
Mateiro de 
Experiência 

- 
Abertura de picadas, Levantamento de CAP, Ht e 

identificação das espécies 

Fábio Teixeira 
Mateiro de 
Experiência 

- 
Abertura de picadas, Levantamento de CAP, Ht e 

identificação das espécies 

Geraldo Pinto da 
Costa 

Mateiro de 
Experiência 

- 
Abertura de picadas, Levantamento de CAP, Ht e 

identificação das espécies 

Cleidilaine Etelvina 
Fernandes 

Estudante de Ciências 
Biológicas 

- 
Compilação dos dados de campo, formatação das 
planilhas de resultados, formatação do texto final 

 

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART‟s) dos técnicos executores dos 

trabalhos encontram-se no Anexo B (Volume 7) 

  



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.22 

5 INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 
5.1. Introdução 

 

Para que os recursos ambientais possam ser preservados, de forma que as 

gerações presentes e futuras possam usufruí-los, busca-se alcançar um desenvolvimento 

sustentável, ou seja, almeja-se conciliar asatisfação das necessidades humanas e o mínimo 

impacto ao meio ambiente. 

Neste sentido, buscou-se descrever os principais dispositivos legais, de âmbito 

federal e estadual em vigor, que tratam, direta e indiretamente, de empreendimentos do 

setor elétrico, em especial, para a implantação de Usina Hidrelétrica Davinópolis, objeto do 

presente trabalho. 

A presente análise tem como finalidade subsidiar o órgão ambiental competente no 

processo de licenciamento e também o empreendedor, em suas tomadas de decisões. 

Pretende-se, dessa forma, preparar um referencial básico que auxilie na compreensão da 

natureza e dos objetivos desse EIA, bem como os aspectos jurídicos relacionados à 

construção e operação do projeto. 

Embora se tenha conhecimento da supremacia da Constituição da República sobre 

as demais leis, cabe salientar que a ordem aqui escolhida permite, inclusive, um 

conhecimento acerca do processo de evolução do tratamento da questão ambiental no 

Brasil, o que justifica a proposição apresentada. 

Dessa forma, serão destacados os principais dispositivos legais para o licenciamento 

ambiental associados às instituições federais: SISNAMA, CONAMA, MMA, IBAMA e 

ICMBIO, e estaduais: SISEMA e SEMAD, abrangendo os aspectos de conservação e 

proteção do meio ambiente como a flora, fauna, patrimônio histórico, arqueológico e 

espeleológico e a educação ambiental, a correta utilização dos recursos hídricos e, por fim, 

a legislação ambiental aplicável na esfera municipal também. 

Buscou-se enfatizar a exposição dos instrumentos legais com a natureza do 

empreendimento, bem como em suas possíveis implicações ao meio ambiente. 

 

5.2. Aspectos Institucionais 

 

5.2.1. Sistema Nacional de Meio Ambiente 

 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) foi criado pela Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Essa lei, 
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regulamentada pelo Decreto n° 99.274, de 06 de junho de 1990, determinou que o 

SISNAMA fosse constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, cuja estrutura 

está descrita a seguir: 

 

 Órgão Superior: O Conselho de Governo;  

 Órgão Consultivo e Deliberativo: O Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA); 

 Órgão Central: O Ministério do Meio Ambiental (MMA);  

 Órgão Executor: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA);  

 Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução 

de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de 

provocar a degradação ambiental;  

 Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e 

fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.  

 

A atuação do SISNAMA se dá mediante articulação coordenada dos Órgãos e 

entidades que o constituem, observado o acesso da opinião pública às informações relativas 

às agressões ao meio ambiente e às ações de proteção ambiental, na forma estabelecida 

pelo CONAMA. 

Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a regionalização das 

medidas emanadas do SISNAMA, elaborando normas e padrões supletivos e 

complementares. 

Os Órgãos Seccionais prestarão informações sobre os seus planos de ação e 

programas em execução, consubstanciadas em relatórios anuais, que serão consolidados 

pelo MMA, em um relatório anual sobre a situação do meio ambiente no País, a ser 

publicado e submetido à consideração do CONAMA, em sua segunda reunião do ano 

subsequente. 

 

 CONAMA 

 

O CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, foi instituído pela Lei n° 

6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo 

Decreto n° 99.274/90. Compete ao CONAMA: 
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 estabelecer, mediante proposta do IBAMA, dos demais órgãos integrantes do 

SISNAMA e de Conselheiros do CONAMA, normas e critérios para o licenciamento 

de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, 

pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios e supervisionado pelo referido 

Instituto; 

 determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das 

possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando 

aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como às entidades privadas, 

informações, notadamente as indispensáveis à apreciação de Estudos Prévios de 

Impacto Ambiental e respectivos Relatórios, no caso de obras ou atividades de 

significativa degradação ambiental, em especial nas áreas consideradas patrimônio 

nacional; 

 decidir, após o parecer do Comitê de Integração de Políticas Ambientais, em última 

instância administrativa, em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre as 

multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA; 

 determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios 

fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou 

suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 

de crédito; 

 estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição 

causada por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência 

dos Ministérios competentes; 

 estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 

qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente os hídricos; 

 estabelecer os critérios técnicos para a declaração de áreas críticas, saturadas ou 

em vias de saturação; 

 acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), conforme disposto no inciso I do art. 6º da Lei n° 9.985, de 18 de 

julho de 2000; 

 estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas 

ambientais; 

 incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional dos Conselhos 

Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e gestão de recursos ambientais e dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica; 
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 avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas ambientais 

do País, estabelecendo sistemas de indicadores; 

 recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração do Relatório de Qualidade 

Ambiental, previsto no inciso X do art. 9º da Lei n° 6.938, de 1981; 

 estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos; 

 promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente; 

 elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Nacional do Meio 

Ambiente, a ser proposta aos órgãos e às entidades do SISNAMA, sob a forma de 

recomendação; 

 deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, 

visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente; 

 elaborar o seu regimento interno. 

 

São atos do CONAMA: 

 

 Resoluções, quando se tratar de deliberação vinculada a diretrizes e normas 

técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos 

recursos ambientais; 

 Moções, quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relacionada com a 

temática ambiental; 

 Recomendações, quando se tratar de manifestação acerca da implementação de 

políticas, programas públicos e normas com repercussão na área ambiental, 

inclusive sobre os termos de parceria (Lei n° 9.790/1999); 

 Proposições, quando se tratar de matéria ambiental a ser encaminhada ao Conselho 

de Governo ou às Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; 

 Decisões, quando se tratar de multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA, em 

última instância administrativa e grau de recurso, ouvido previamente o CIPAM. 

 

 Ministério do Meio Ambiente 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), criado em novembro de 1992, tem como 

missão promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a 

recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos 

serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável na formulação e na 

implementação de políticas públicas, de forma transversal e compartilhada, participativa e 

democrática, em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade. 
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A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 

Presidência da República e dos ministérios, constituiu como área de competência do 

Ministério do Meio Ambiente os seguintes assuntos: 

 

I - política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos; 

II - política de preservação, conservação e utilização sustentável de 

ecossistemas, e biodiversidade e florestas; 

III - proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e 

sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos 

recursos naturais; 

IV - políticas para a integração do meio ambiente e produção; 

V - políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e 

VI - zoneamento ecológico-econômico. 

 

 IBAMA 

 

O IBAMA é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela 

Lei nº 6.938/1981, e desenvolve diversas atividades para a preservação e conservação do 

patrimônio natural, exercendo o controle e a fiscalização sobre o uso dos recursos naturais 

(água, flora, fauna, solo, etc). Também cabe a ele realizar estudos ambientais e conceder 

licenças ambientais para empreendimentos de impacto nacional. 

Criado pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, o IBAMA foi formado pela fusão 

de quatro entidades brasileiras que atuavam na área ambiental: Secretaria do Meio 

Ambiente (SEMA), Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), Superintendência da 

Pesca (SUDEPE) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). 

Em 1990, foi criada a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República – 

SEMAM, ligada à Presidência da República, que tinha no IBAMA seu órgão gerenciador da 

questão ambiental. 

Entre os dias 03 e 14 de junho de 1992, realizou-se na cidade do Rio de Janeiro a 

Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio-

92, da qual participaram 170 (cento e setenta) países. A questão ambiental no Brasil tornou-

se mais discutida, envolvendo a sociedade brasileira, que já vinha se organizando nas 

últimas décadas, no sentido de pressionar as autoridades brasileiras pela proteção ao meio 

ambiente de forma mais concisa. 
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Diante disso, algumas reformulações em sua estrutura foram realizadas. A primeira 

ocorreu em 16 de outubro de 1992, com a criação MMA, órgão de hierarquia superior, que 

passou a ser responsável por estruturar a política do meio ambiente no Brasil, ao qual o 

IBAMA agora está subordinado. 

Em 2007, o IBAMA passou por outra reformulação com a criação do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia responsável pela gestão 

das unidades de conservação nacionais, retirando do IBAMA esta competência legal. 

 

 ICMBIO 

 

O ICMBio é uma autarquia em regime especial, criada em 28 de agosto de 2007, 

pela Lei n° 11.516, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e integrante do SISNAMA. 

Cabe ao referido Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as 

Unidades de Conservação (UCs) instituídas pela União.  

Também compete ao ICMBIO fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, 

preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a 

proteção das UCs Federais. 

Entre as suas principais atribuições estão a tarefa de apresentar e editar normas e 

padrões de gestão de Unidades de Conservação Federais; de propor a criação, 

regularização fundiária e gestão das UCs Federais; e de apoiar a implementação do SNUC. 

O Instituto deve ainda contribuir para a recuperação de áreas degradadas em 

Unidades de Conservação. Poderá fiscalizar e aplicar penalidades administrativas 

ambientais ou compensatórias aos responsáveis pelo não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

Cabe ao Instituto Chico Mendes monitorar o uso público e a exploração econômica 

dos recursos naturais nas UCs onde isso for permitido, obedecidas as exigências legais e de 

sustentabilidade do meio ambiente.  

Na área de pesquisa, esse Instituto deve contribuir para a geração e disseminação 

sistemática de informações e conhecimentos relativos à gestão de UCs, da conservação da 

biodiversidade e do uso dos recursos faunísticos, pesqueiros e florestais. Ainda nessa área, 

o Instituto deve disseminar metodologias e tecnologias de gestão ambiental e de proteção e 

manejo integrado de ecossistemas e de espécies do patrimônio natural e genético de 

representatividade ecológica em escala regional e nacional.  
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A autarquia deve, também, criar e promover programas de educação ambiental, 

contribuir para a implementação do SISNAMA e aplicar, no âmbito de sua competência, os 

dispositivos e acordos internacionais relativos à gestão ambiental. 

Outra atribuição do Instituto é propor e editar normas de fiscalização e de controle do 

uso do patrimônio espeleológico brasileiro, bem como fomentar levantamentos, estudos e 

pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais 

subterrâneas existentes, e elaborar o Relatório de Gestão das Unidades de Conservação. 

 
5.2.2. Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

 

O Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA), reestruturado 

recentemente pela Lei Delegada nº 180/2011, é formado segundo seu Art. 202 pelos 

Conselhos Estaduais de Política Ambiental (COPAM) e de Recursos Hídricos (CERH) e pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), e pelos 

órgãos vinculados: Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), responsável pela 

qualidade ambiental no Estado, no que corresponde à Agenda Marrom, Instituto Estadual de 

Florestas (IEF), responsável pela Agenda Verde, e Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), que responde pela Agenda Azul. 

Nesse contexto, foi criada através da Lei nº 11.903, de 06 de setembro de 1995, a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) com a 

responsabilidade de coordenação do SISEMA. Posteriormente, a Lei nº 12.581, de 17 de 

julho de 1997, e a Lei Delegada nº 62, de 29 de janeiro de 2003, promoveram alterações na 

organização da SEMAD, órgãos colegiados, finalidades e competências, complementando 

as disposições apresentadas na Lei n° 11.903/95. Além disso, o Decreto nº 44.459, de 12 de 

fevereiro de 2007, trouxe novamente a estrutura orgânica das Secretarias de Estado e 

Órgãos Autônomos do Poder Executivo.  

Atualmente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD) tem como missão formular e coordenar a política estadual de 

proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, bem 

como articular as políticas de gestão dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento 

sustentável no estado de Minas Gerais. 

Para que a gestão ambiental do estado de Minas Gerais ocorresse com maior 

agilidade, ocorreu em 2007 a descentralização das ações, com a criação das Unidades 

Regionais Colegiadas (URCs) do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM). Esse 

Conselho, instituído pelo Decreto nº 18.466/1977 e regido pela Lei nº 12.585/1997, é um 

órgão normativo, colegiado, consultivo e deliberativo, subordinado à SEMAD.  



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.29 

De acordo com o Decreto nº 44.667/2007, cabe ao COPAM deliberar sobre 

diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter 

operacional, para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, 

bem como sobre a sua aplicação pela SEMAD, pelas entidades a ela vinculadas. As URCs 

por sua vez constituem unidades deliberativas e normativas, encarregadas de analisar e 

compatibilizar, no âmbito de sua atuação territorial, planos, projetos e atividades de proteção 

ambiental com a legislação aplicável e propor, sob a orientação do Plenário do COPAM e da 

CNR, as políticas de conservação e preservação do meio ambiente e para o 

desenvolvimento sustentável, competindo-lhe:  

 

I - propor políticas de conservação e preservação do meio ambiente, tendo em vista 

o desenvolvimento sustentável;  

II - propor normas e padrões de proteção e conservação do meio ambiente, no 

âmbito de sua atuação, observada a legislação vigente;  

III - submeter à apreciação do Plenário ou da CNR assuntos de política ambiental 

que entenderem necessários ou convenientes;  

IV - manifestar-se sobre as decisões das SUPRAMs relativas à aplicação de 

penalidade prevista na Lei nº 7.772, de 1980, e em seu regulamento;  

V - decidir, como última instância administrativa, recurso de decisão relativa a 

requerimento de autorização ambiental de funcionamento proferida pelas 

SUPRAMs, admitida a reconsideração destas Superintendências;  

VI - decidir sobre pedidos de concessão de licença ambiental, inclusive as 

concedidas em caráter corretivo, bem como definir a incidência da compensação 

ambiental;  

VII - autorizar a supressão de cobertura vegetal nativa, disciplinada pela Lei nº 

14.309, de 2002, nos termos de seu regulamento, a exploração florestal quando 

integrada a processo de licenciamento ambiental, bem como as intervenções em 

áreas de preservação permanente e nos entornos de unidades de conservação de 

proteção integral;  

VIII - atuar de forma articulada com os comitês de bacias hidrográficas, observando, 

especialmente, a compatibilidade das ações previstas nos instrumentos de 

planejamento da qualidade ambiental com os planos diretores de recursos hídricos 

de bacias hidrográficas; e 

IX - exercer outras atividades correlatas.  

 

Os demais órgãos vinculados à SEMAD (FEAM, IEF e IGAM) também passaram por 

reestruturações desde sua criação. O conjunto de leis representado pelas Leis Delegadas nº 

156, 157 e 158, de 25 de janeiro 2007, e pelos Decretos 44.459 de 12 de fevereiro de 2007 
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e 44.466 de 16 de fevereiro de 2007 alteraram as estruturas da FEAM, IGAM e IEF. Entre as 

principais alterações, destaca-se a transferência das atribuições relacionadas ao 

licenciamento ambiental, antes desempenhadas por esses órgãos, para as SUPRAMs e 

URCs. 

 

 Sistema Estadual de Meio Ambiente do Estado de Goiás 

 

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás 

(SEMARH), instituída pela Lei nº 12.603, de 07 de abril de 1995, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 13.456,de 16 de abril de 1999, e posteriormente pela Lei nº 14.383, 

de 31 de dezembro de 2002, constitui-se em órgão da administração direta do Poder 

Executivo. 

A SEMARH atua no âmbito do estado de Goiás como órgão seccional, coordenador 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA - em nível estadual, de acordo com o 

inciso V do art. 6° da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, modificado pelo inciso 

III do art. 1° da Lei Federal nº 7.804, de 18 de julho de 1989, e integra o Sistema Nacional 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, criado pela Lei nº 9.433, de 08 de agosto de 

1997.  

Tem como competência formular, coordenar, articular e executar a política estadual 

de gestão e proteção dos recursos ambientais e de gerenciamento dos recursos hídricos, 

visando o desenvolvimento sustentável em todo o estado de Goiás. Além disso, a SEMARH 

é também responsável pela formulação e coordenação da política estadual de meio 

ambiente, de recursos hídricos, florestas e biodiversidade. Ela ainda coordena e participa da 

elaboração do zoneamento agro-ecológico-econômico do Estado. Também está na 

competência da SEMARH a coordenação do Sistema de Prevenção e Controle de Poluição 

Ambiental e a coordenação e gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação. 

A SEMARH atua junto aos diversos órgãos nacionais e internacionais visando a 

preservação e recuperação do meio ambiente em Goiás. Também está sob-

responsabilidade desta secretaria a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

bem como administrar a oferta e outorga de uso, para todos os fins, dos recursos hídricos 

(águas superficiais e subterrâneas) de domínio do estado de Goiás. A SEMARH garante, 

assim, o uso múltiplo de forma racional e integrada. Também cabe à SEMARH a tarefa de 

promover atividades relacionadas com a área do meio ambiente de competência do Estado, 

bem como articular com as demais secretarias, órgãos e entidades do Estado sua 

participação na Política Estadual de Gestão e Proteção dos Recursos Ambientais. Outra 

atividade sob responsabilidade da SEMARH é a elaboração e promoção da política de 
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educação ambiental visando a compreensão da sociedade para a busca da qualidade de 

vida por meio do desenvolvimento sustentável. 

Sendo assim, os trabalhos da SEMARH estão divididos num formato de agendas de 

trabalho, onde três superintendências estão responsáveis pela execução do programa 

ambiental. 

A Agenda Verde é de responsabilidade da Superintendência de Biodiversidade e 

Florestas e cuida dos assuntos relativos à biodiversidade, política de proteção florestal e 

fauna, e ainda do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, entre outras. 

Já a Agenda Azul está sob os cuidados da Superintendência de Recursos Hídricos e, 

como o nome indica, cuida da política de recursos hídricos e promoção da outorga de água, 

dentre outras tarefas. 

A Superintendência de Gestão e Proteção Ambiental é a responsável pela Agenda 

Marrom, que tem como prioridades a promoção do desenvolvimento sustentável e a política 

estadual para controle da poluição e degradação ambiental, bem como promoção da 

recuperação de áreas degradadas. 

Na Agenda Institucional estão atividades de apoio ao trabalho das três 

superintendências finalísticas desenvolvidas pela Superintendência de Administração e 

Finanças e ainda as atividades diretamente ligadas ao Gabinete do Secretário, como é o 

caso do Programa de Ações Ambientais Integradas e a Gerência Executiva de Recuperação 

da Bacia do Rio Meia Ponte. 

 

5.3. Licenciamento Ambiental 

 

O licenciamento ambiental foi instituído pela Lei nº 6.938/81 como um dos 

instrumentos necessários à proteção e melhoria do meio ambiente (art. 9º, IV), na medida 

em que verifica a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais negativos causados 

pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, bem como estabelece as medidas necessárias para sua prevenção, 

reparação e mitigação. 

Para regulamentar os aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na PNMA, 

foi então editada a Resolução CONAMA n° 237/97, que trata do licenciamento ambiental. 

De acordo com a referida resolução, o licenciamento ambiental é o procedimento 

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais 
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e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (art. 1º, I)7. Dentre as atividades 

sujeitas ao licenciamento ambiental, encontra-se a implantação e operação de 

empreendimentos hidrelétricos. 

O licenciamento ambiental faz parte da tutela administrativa preventiva do Estado, e 

visa à preservação do meio ambiente através da verificação de possíveis impactos 

negativos ao mesmo. 

Assim, seu escopo é conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação 

ambiental. Este procedimento, portanto, não é impeditivo do direito de liberdade 

empresarial, mas sim um limitador de modo que este direito constitucional seja exercido 

respeitando-se outro direito também constitucional, que é a preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

5.3.1. Estudos Ambientais Necessários 

 

A Resolução CONAMA nº 237/97 dispõe que estudos ambientais são todos e 

quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, 

operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio 

para a análise da licença requerida, tais como; relatório ambiental, plano e projeto de 

controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, 

plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco (art.1º,III). 

Para o AHE Davinópolis, o licenciamento prévio se dará após a elaboração de 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). De 

acordo com a Resolução CONAMA n° 01/86, o EIA deverá obedecer a uma série de 

requisitos, a saber, (art.5º): 

 

 contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não-execução do mesmo; 

 identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de 

implantação e operação da atividade, definir os limites da área de influência do 

projeto, considerando-se, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se 

localiza; 

                                                 
7
A construção, reforma, ampliação, instalação ou funcionamento, em qualquer parte do território 

nacional, de estabelecimentos obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou 
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares 
pertinentes é crime ambiental (art. 60, Lei nº 9.605/98), e infração administrativa (art. 66, Decreto nº 
6.514/08). 
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 considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na 

área de influência do projeto, em sua compatibilidade. 

 

A Resolução estabelece ainda as atividades técnicas que devem ser desenvolvidas 

no Estudo de Impacto Ambiental (art.6º):  

 diagnóstico ambiental de área de influência do projeto com completa descrição e 

análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 

caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto; 

 análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 

identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes; 

 definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos; 

 elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

positivos e negativos. 

 

A Constituição Federal de 1988 também dispôs sobre o EIA/RIMA no art. 225 §1º, 

incumbindo ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

de impacto ambiental, a que se dará publicidade”. 

Mais adiante, no parágrafo 1°, inciso IV, há a exigência do estudo prévio de impacto 

ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, dando a tal estudo a devida publicidade. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 001/86, ao determinar a execução do EIA 

e apresentação do RIMA, o órgão licenciador determinará o prazo para o recebimento dos 

comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que 

julgar necessário, promoverá a realização de audiências públicas, informando a população 

sobre o projeto e seus impactos ambientais (art.11, §2º). 

O tema audiência pública está regulamentado, em nível federal, pela Resolução 

CONAMA n.º 009/87. A audiência pública tem por finalidade expor aos interessados o 

projeto a ser implementado e o seu respectivo RIMA, além de dirimir dúvidas e recolher dos 

presentes as críticas e sugestões a respeito. 

Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo 

Ministério Público ou por cinquenta ou mais cidadãos, o órgão ambiental promoverá a 

realização de audiência pública. A ata da audiência, assim como seus anexos, servirão de 

base, juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador, quanto à 

aprovação ou não do projeto. 
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A audiência pública deverá ser realizada em local acessível aos interessados, 

podendo haver mais de uma sobre o mesmo projeto, se constatada complexidade do 

empreendimento que justifique tal conduta ou, até mesmo, em função da sua localização 

geográfica. 

O RIMA será disponibilizado pelo empreendedor no município em que se realizar a 

audiência pública, durante o período mínimo de 15 dias. Além disso, ele será mantido, 

juntamente com o EIA, no local onde for realizada a audiência, para livre consulta dos 

presentes. 

 

5.3.2. Licenças Ambientais Necessárias 

 

O Licenciamento Ambiental possui a finalidade de controlar previamente “a 

construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem 

como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”. 8 

Portanto, com a exigência legal do licenciamento ambiental, teve início o controle 

ambiental das intervenções prejudiciais ao meio ambiente e à qualidade ambiental. 

Reforçando a importância do licenciamento ambiental, a Lei n° 9.605/98 traz em seu 

artigo 60 as penalidades a serem aplicadas ao empreendedor que exercer atividade 

degradadora da qualidade ambiental sem o respectivo licenciamento. 

Por sua vez, a Resolução CONAMA n° 01 de 23 de janeiro de 1986 trouxe o conceito 

de impacto ambiental, bem como as diretrizes para a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

A citada Resolução traz ainda um rol exemplificativo das atividades que estão 

sujeitas à apresentação do EIA/RIMA, sendo que a atividade das usinas hidrelétricas acima 

de 10MW encontra-se prevista, in verbis: 

 

Art. 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão 

estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de 

atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

... 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem 

para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura 

                                                 
8
 - Artigo 10, caput da Lei n° 6.938/81. 
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de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, 

abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

... 

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10MW; 

 

O Estudo de Impacto Ambiental consiste na avaliação dos impactos ambientais, 

visando prevenir as consequências de ações nocivas do homem ao meio ambiente e deve 

abordar, no mínimo, os seguintes aspectos, conforme disposto no Art.6º da Resolução 

CONAMA n° 01/86. 

Em 16 de setembro de 1987 surgiu a primeira regulamentação do setor elétrico, por 

meio da Resolução CONAMA n° 006, que objetivou definir regras gerais para o 

licenciamento ambiental de obras de geração de energia elétrica. 

Para cada etapa do licenciamento ambiental faz-se necessária a obtenção de uma 

licença adequada. 

Assim, as licenças ambientais estão estabelecidas no Decreto n° 99.274/90, que 

regulamenta as Leis n° 6.938/81 e 6.902/83, bem como nas Resoluções CONAMA nº 

001/86, 006/87 e 237/97, conforme especificações a seguir: 

 

a) Licença Prévia (LP) 

A LP deve ser obtida na fase preliminar de planejamento do empreendimento, 

visando aprovar a viabilidade ambiental da atividade a ser exercida, a localização e a 

concepção. 

Nessa fase são estabelecidos os requisitos básicos e as condicionantes que deverão 

ser cumpridas nas próximas etapas de implantação do empreendimento. 

No caso das usinas hidrelétricas, é nessa fase em que se apresenta o 

aproveitamento hidrelétrico ao órgão licenciador, em que contém a primeira configuração 

dos arranjos de engenharia da usina e do reservatório. 

A Licença Prévia poderá ter sua validade fixada em, no mínimo, o estabelecido pelo 

cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento, 

não podendo ser superior a 05 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 18, I da Resolução 

CONAMA nº 237/97.   

 

b) Licença de Instalação (LI) 

A LI autoriza a instalação do empreendimento em conformidade com os planos e 

projeto apresentados e já aprovados. 
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Nessa fase deverá ser apresentado o Projeto Básico Ambiental – PBA, conforme 

determinação da Resolução CONAMA nº 006/87, que deverá conter as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes. 

A concessão dessa licença tem prazo de validade estabelecido pelo cronograma de 

instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 06 (seis) anos, 

conforme preceitua o artigo 18, II da Resolução CONAMA n° 237/97. 

 

c) Licença de Operação (LO) 

A LO autoriza o início das atividades após o cumprimento do que consta nas licenças 

anteriores, fixando condicionantes para a continuidade da operação. 

O prazo de validade da LO deverá considerar os planos de controle ambiental e 

poderá ser fixado em, no mínimo 04 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos, conforme 

artigo 18, III da Resolução CONAMA n° 237/97. 

 

As licenças ambientais acima listadas poderão ser expedidas isoladas ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou 

atividade. 

Deverá haver a publicação da concessão de qualquer das modalidades de licença, 

seja o pedido de licenciamento ou requerimento de renovação de licença já concedida, 

conforme disposição da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003. 

A renovação da LO deverá ser requerida pelo empreendedor com antecedência 

mínima de 120 dias do prazo de sua expiração, podendo haver a renovação automática 

caso o órgão não se manifeste dentro desse prazo (artigo 18, §4°). 

 

5.3.3. Competência para o Licenciamento 

 

A partir de 1988, com a edição da Constituição Federal, União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios passaram a partilhar responsabilidades legislativas e executivas sobre 

a condução das questões ambientais. 

A Lei nº 6.938/81, com a nova redação dada pela Lei nº 7.804/89, ao dispor sobre o 

licenciamento ambiental, atribuiu aos órgãos estaduais competentes, integrantes do 

SISNAMA, e ao IBAMA, em caráter supletivo, a competência para emitir licenças ambientais 

(art. 10). No caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental de âmbito 

nacional ou regional, a competência para licenciar é do IBAMA (art. 10, §4º). 

No intuito de estabelecer critérios para o exercício da competência atribuída aos 

órgãos ambientais, pelo artigo 10 da Lei nº 6.938/81, o CONAMA editou a Resolução nº 
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237/97, definindo que, quando se tratar de impacto nacional ou regional, a competência para 

licenciar será do IBAMA. A referida resolução enumera tais casos, dentre eles, o das 

atividades localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados e das atividades cujos 

impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais 

estados (art. 4º)9, como é o caso do AHE Davinópolis. 

Aos órgãos ambientais estaduais compete o licenciamento dos empreendimentos e 

atividades cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou 

mais municípios, mas não ultrapasse os limites de um estado (art. 5º)10. 

E, finalmente, aos órgãos ambientais municipais, compete o licenciamento ambiental 

de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado, por instrumento legal ou convênio (art. 6)11. 

No que tange à competência administrativa em matéria ambiental, esta é comum à 

União, estados e municípios. 

Estabelece o Art. 23 da Constituição Federal: 

 

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

III –proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora. 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a 

União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 

do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

 

Portanto, União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem o dever de proteger 

o meio ambiente, inexistindo uma hierarquia entre os entes federativos, que possuem 

autonomia entre si. 

                                                 
9
Para fazer o licenciamento de tais empreendimentos ou atividades, o IBAMA deverá considerar o 

exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a 
atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos (art. 4º, §1º). No entanto, tais 
exames e pareceres não vinculam a decisão do órgão federal. 
 
10

Tal qual no licenciamento federal, no licenciamento estadual o órgão ambiental fará o licenciamento 
após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais envolvidos no procedimento de 
licenciamento (art. 5, parágrafo único). Da mesma forma, tais exames e pareceres não vinculam a 
decisão do órgão estadual. 
 
11

Mais uma vez, também no licenciamento municipal, devem ser ouvidos os órgãos federais e 
estaduais, quando couber (art. 6). 
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Desta forma, mostra-se imprescindível a definição do papel de cada ente federativo 

visando alcançar a completa eficácia das normas de proteção ambiental. Isto porque, 

inexistindo a adoção de critérios claros na definição das competências haverá conflitos na 

aplicação dos instrumentos da gestão ambiental, que poderão gerar a sobreposição de 

ações de entes federados ou ainda a omissão destes no cumprimento de seus deveres 

constitucionais de proteção ao meio ambiente. 

Em relação à competência legislativa em matéria ambiental, esta é concorrente entre 

a União, os Estados e o Distrito Federal, consoante preceitua a Constituição Federal: 

 

Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 

Desta forma, cabe à União legislar acerca das normas de caráter geral, fixando 

critérios mínimos de proteção ao meio ambiente. Por sua vez, cabe aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar de forma suplementar, adaptando as normas jurídicas criadas pela 

União às particularidades de cada região. 

Apesar do artigo 24 excluir a competência legislativa dos municípios, o artigo 30 da 

Constituição Federal atribui aos municípios a competência de legislar sobre assuntos de 

interesse local, de forma suplementar à legislação federal e estadual. Logo, interpreta-se 

que os municípios também poderão legislar acerca do meio ambiente. 

Cabe ressaltar que o critério para definição do órgão licenciador utilizado pela Lei nº 

6.938/81 e pela Resolução CONAMA n° 237/97 é determinado pela área de influência direta 

do impacto ambiental, não importando a titularidade da área onde será implantada a 

atividade. 

 

5.3.4. Procedimentos do Licenciamento Ambiental 

 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 237/97 (art. 10), o procedimento de 

licenciamento ambiental tem início com a definição pelo órgão ambiental competente, 

seguido do requerimento de licença ambiental, acompanhado dos documentos, projetos e 

estudos ambientais pertinentes, aos quais deve ser dada a devida publicidade. O órgão 
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ambiental competente analisará os documentos entregues e realizará as vistorias técnicas, 

quando necessárias. 

Após a solicitação de esclarecimentos e complementações aos estudos, caso se 

faça necessárias, e da realização de audiências públicas, nos casos previstos pela 

Resolução CONAMA n° 09/87, o órgão ambiental competente emitirá parecer técnico 

conclusivo e, quando couber, parecer jurídico, deferindo ou indeferindo o pedido de licença, 

ao que se deve ser dada a devida publicidade. 

Emitida a licença, o empreendimento ou atividade licenciada estabelece com o Poder 

Público o compromisso de implantar e operar a atividade segundo as condições constantes 

nas licenças recebidas. 

Vale ressaltar que, no procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 

obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de 

empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 

ocupação do solo, conforme dispõe o art. 10, §1º, da Resolução CONAMA n° 237/97. 

Além dos procedimentos gerais para o licenciamento ambiental, a construção de 

empreendimentos hidrelétricos deve obedecer ao disposto na Resolução CONAMA n° 

06/87, que dispõe sobre regras gerais para Licenciamento Ambiental de Obras de Grande 

Porte, notadamente de instalações de geração de energia elétrica.  

Segundo o artigo 8º dessa resolução, o EIA deve ser encetado de forma que, quando 

da solicitação da LP, a concessionária tenha condições de apresentar relatório sobre o 

planejamento dos estudos a serem executados, inclusive cronograma tentativo, de maneira 

a possibilitar que sejam fixadas instruções adicionais. Já o §2º do artigo 8º determina que a 

emissão da LP somente será feita após a análise e aprovação do Relatório de Impacto 

Ambiental. 

 

5.3.5. Outras autorizações necessárias 

 

O IBAMA poderá delegar aos Estados, ressalvada sua competência supletiva, o 

licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental regional, uniformizando, 

quando possível, as exigências, de  acordo com o §2º do art.4º da Resolução CONAMA nº 

237/97. 

O desenvolvimento de algumas atividades exige a obtenção de licenças ou 

autorizações específicas a serem dadas pelo próprio IBAMA ou por outros órgãos gestores 

de políticas públicas. 
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Dessa forma, para que os empreendimentos entrem em operação, são necessárias 

outras autorizações, tais como a autorização para intervenção ambiental e a outorga de 

direito de uso das águas. 

Assim, no processo de licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos 

são avaliadas e dimensionadas suas implicações quanto a esses aspectos e é demandada 

a apresentação, pelo empreendedor, de autorizações específicas dos órgãos gestores, 

necessárias para a continuidade do processo de licenciamento. As mais significativas estão 

expostas a seguir. 

 

 Autorização para intervenção ambiental 
 

A supressão disciplinada de vegetação nativa é regulamentada pelo Código Florestal 

(Lei nº 4.771/65) e os pedidos de autorização de sua supressão devem ser apresentados ao 

IBAMA ou ao órgão estadual de meio ambiente quando este possuir delegação para tal. A 

maioria dos Estados já dispõe de atribuição para avaliar e autorizar os pedidos de 

supressão. 

A Medida Provisória nº 2.166/01 consagra aos Estados e, em caso de vegetação em 

APP urbana, inclusive aos municípios, a atribuição para autorizar a supressão de vegetação, 

cumpridos os mesmos requisitos formais e ouvidas, quando couber, as demais instâncias 

governamentais (nova redação dada ao artigo 4º e seus parágrafos do Código Florestal). 

Os requisitos básicos para a instrução desse pedido são a apresentação de laudo 

florestal sobre a área objeto do pedido e sua localização em base cartográfica oficial. 

Para a implantação do AHE Davinópolis, será necessária autorização para 

supressão de vegetação. Sendo assim, será solicitada, juntamente com a licença ambiental, 

a referida autorização. 

 

 Autorização de Uso de Áreas de Preservação Permanente 

 

Área de Preservação Permanente (APP) é aquela definida pelo artigo 1º do Código 

Florestal (Lei nº 4.771/65, alterada pela Medida Provisória nº 2.166/01) como “área 

protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas”. 

A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser 

autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados 
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e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 

locacional ao empreendimento proposto, como determinado no artigo 4º do Código Florestal. 

O mesmo Código, em seu artigo 1º, estabelece como de utilidade pública: as 

atividades de segurança nacional e proteção sanitária; as obras essenciais de infraestrutura 

destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; e demais obras, 

planos, atividades ou projetos previstos em resolução do CONAMA. 

Os órgãos ambientais poderão autorizar a supressão eventual e de baixo impacto 

ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de preservação 

permanente e, previamente, estabelecerão as medidas mitigadoras e compensatórias que 

deverão ser adotadas pelo empreendedor. 

Para a implantação do AHE Davinópolis, será necessária autorização para 

intervenção em APP, uma vez que será necessária a supressão de vegetação. Sendo 

assim, será solicitada, juntamente com a licença ambiental, a referida autorização. 

 

 Outorga de direito de uso das águas 
 

O Código de Águas de 1934 (Decreto nº 24.643/34) dotou o Brasil de uma legislação 

específica para a exploração dos cursos de água. Mas, foi somente com a promulgação da 

Lei nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recurso Hídrico (PNRH) e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), que o país obteve uma 

moderna e eficiente legislação sobre o gerenciamento dos recursos hídricos. Antes da Lei 

Federal, contudo, alguns estados já dispunham de leis próprias de gerenciamento de 

recursos hídricos. 

A Lei nº 9.433/97 estabeleceu princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos para a 

gestão dos recursos hídricos. A análise desses conceitos é fundamental para nortear o 

empreendedor no uso desse recurso natural. 

Dentre os fundamentos da PNRH, destaca-se o reconhecimento da água como um 

bem de valor econômico e a instituição da cobrança pelo seu uso, que tem por finalidade: “I 

– reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu valor 

real; II – incentivar a racionalização do uso da água; III – obter recursos financeiros para o 

financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos” 

(art. 19). 

A cobrança tem como base o princípio do usuário-pagador e do poluidor-pagador, 

que aquele que, potencialmente, auferir lucros com a utilização dos recursos ambientais 

estará sujeito a cobrança, sendo os valores fixados por base nos volumes de água captados 

e consumidos e na carga poluidora dos efluentes lançados nos corpos d‟água (art. 21). 
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Assim, o valor total da cobrança para um determinado usuário deverá ser a soma de cada 

um dos usos: captação, consumo e lançamento. 

Dentre os mecanismos de gestão dos recursos hídricos que apresenta estreita 

interface com o licenciamento ambiental encontra-se a outorga de direito de uso da água. A 

outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 

hídricos. A outorga não dá ao usuário a propriedade de água, mas o direito de seu uso. 

Portanto, a outorga poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em casos extremos de 

escassez, de não cumprimento pelo outorgado dos termos de outorga, por necessidade 

premente de se atenderem os usos prioritários e de interesse coletivo, dentre outras 

hipóteses previstas na legislação vigente. 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos no inciso III, do art. 5º da Lei Federal 

nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Esse instrumento tem como objetivo assegurar o 

controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de 

acesso à água.  

De acordo com o inciso IV, do art. 4º da Lei Federal nº 9.984, de 17 de junho de 

2000, compete à Agência Nacional de Águas, ANA, outorgar, por intermédio de autorização, 

o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, bem como 

emitir outorga preventiva. Também é competência da ANA a emissão da reserva de 

disponibilidade hídrica para fins de aproveitamentos hidrelétricos e sua consequente 

conversão em outorga de direito de uso de recursos hídricos. São de domínio da união as 

águas dos rios e lagos que banham mais de um estado, fazem limite entre estados ou entre 

o território do Brasil e o de um país vizinho. 

De acordo com a Lei 9.433/97, estão sujeitos a outorga e pagamento os seguintes 

usos de recursos hídricos: 

 

 derivação ou captação de água para consumo final, inclusive abastecimento público 

ou insumo de processo produtivo; 

 extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 

processo produtivo; 

 lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, 

tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte e disposição final; 

 aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

 outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em 

um corpo d‟água. 
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 Recursos Minerais 
 

O Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM é a autarquia responsável 

pela explotação mineral, com competência para promover a concessão relativa à explotação 

e ao aproveitamento dos recursos minerais, e baixar normas, em caráter complementar, 

exercendo a fiscalização sobre o controle ambiental das atividades de mineração, em 

articulação com os órgãos responsáveis pelo meio ambiente. 

O AHE Davinópolis não desenvolverá atividades relacionadas com a explotação de 

recursos minerais, porém apresentará interferência em áreas que já requereram esse tipo 

de atividade. Para evitar que novas áreas sejam requeridas, o empreendedor deverá 

solicitar ao DNPM um termo de bloqueio da área diretamente afetada. 

 

 Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
 

Inicialmente, dispõe a Constituição Federal em seu artigo 20, X, que constituem-se 

como bens da União as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-

históricos. 

Por sua vez, preceitua o artigo 216 que os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico são considerados 

patrimônio cultural brasileiro. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN é o órgão 

responsável pela preservação do patrimônio histórico nacional. Em áreas com potencial de 

ocorrência de sítios arqueológicose e áreas de interesse histórico e cultural, é necessária a 

realização de pesquisa autorizada pelo IPHAN e coordenada por arqueólogos devidamente 

registrados, previamente à execução de obras. No caso de ocorrência, o resgate de peças e 

artefatos e o respectivo envio a museus devem ser também autorizados e registrados pelo 

IPHAN.  

O patrimônio cultural nacional é regulado pelo Decreto Lei nº 25/37, que organiza a 

proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. A legislação específica relativa ao 

licenciamento arqueológico é baseada na Resolução CONAMA 001/1986, além da Lei 

Federal nº 3.924 promulgada em 1961 e nas Portarias do IPHAN nº 07 de 1988 e nº 230 de 

2002.  

A Lei Federal nº 3.924/1961 regulamentou e formalizou a proteção aos sítios 

arqueológicos e também confirmou a propriedade pela união, dos sítios e vestígios 

arqueológicos de todo o território brasileiro:  
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Artigo 1º - Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza 

existentes no território nacional e todos os elementos que nele se encontram ficam 

sob a guarda e proteção do Poder Público, de acordo com o que estabelece o art. 

180 da Constituição Federal. 

Parágrafo único – A propriedade da superfície, regida pelo direito comum, não 

inclui a das jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nela 

incorporados na forma do art. 161 da mesma Constituição. 

 

A referida Lei também estabeleceu que “qualquer ato que importe na destruição ou 

mutilação dos monumentos será considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como 

tal, punível de acordo com o disposto nas leis penais”, que prevê reclusão de 1 a 3 anos. 

A Resolução CONAMA nº 001/1986 torna obrigatória a proteção e o salvamento dos 

sítios arqueológicos, já previstos desde a Lei nº 3.924/1961. Segundo consta na referida 

Resolução, as partes que competem aos estudos arqueológicos para obras de reconhecido 

impacto ambiental que possuem necessidade de formalizar licenciamento são:  

 

“Artigo” 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à 

aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

(...) 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem 

para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura 

de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, 

abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

(...) 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e 

análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 

caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando: 

(...) 

c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os 

recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.” 
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Conforme apresentado, é necessária a realização de diagnóstico ambiental dos sítios 

e monumentos arqueológicos. No entanto, a referida Resolução CONAMA não é específica 

para o aspecto arqueológico e, por esse motivo, foram delegadas ao IPHAN/Ministério da 

Cultura a criação das leis e portarias para salvaguardar com precisão o patrimônio 

arqueológico, além de delegar as competências de modo igualitário e proporcional e 

certificar que o cronograma do licenciamento ambiental contemplasse os estudos 

arqueológicos. Neste sentido, como a antiga SPHAN prontificou-se a emitir parecer para a 

exploração econômica de jazidas de diversas naturezas e tipos, e a Resolução CONAMA 

tornou obrigatório o licenciamento, a Portaria IPHAN nº 07/1988 veio normatizar as 

pesquisas arqueológicas para estudos de impacto ambiental conforme apresentado: 

 

Artigo 2º - O pedido de permissão será feito através do requerimento da pessoa 

natural ou jurídica privada que tenha interesse em promover as atividades 

descritas no art. 1º. 

Artigo 3º - As instituições científicas especializadas da União, dos Estados e dos 

Municípios deverão requerer autorização para escavações e pesquisas em 

propriedade particular. 

 

Ao arqueólogo coordenador foi atribuída a responsabilidade sobre as pesquisas, 

conforme observado a seguir: 

 

Artigo 9º - Os trabalhos de pesquisa serão efetuados sob permanente orientação 

do coordenador responsável, que não poderá transferir a terceiros os encargos da 

coordenação sem prévia anuência da SPHAN. 

Parágrafo único – O arqueólogo designado coordenador dos trabalhos será 

considerado, durante a realização das etapas de campo, fiel depositário do 

material arqueológico recolhido ou de estudo que lhe tenha sido confiado. 

 

A Portaria nº 230, promulgada em 2002, atenta para a compatibilização dos estudos 

ambientais e o cronograma dos estudos arqueológicos e suas fases.  

 

Fase de obtenção da licença de instalação (LI) 

Art. 5º - Nesta fase, dever-se-á implantar o Programa de Prospecção proposto na 

fase anterior, o qual deverá prever prospecções intensivas (aprimorando a fase 

anterior de intervenções no subsolo) nos compartimentos ambientais de maior 

potencial arqueológico da área de influência direta do empreendimento e nos 
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locais que sofrerão impactos indiretos potencialmente lesivos ao patrimônio 

arqueológico, tais como áreas de reassentamento de população, expansão urbana 

ou agrícola, serviços e obras de infraestrutura. 

§ 1º - Os objetivos, nesta fase, são estimar a quantidade de sítios arqueológicos 

existentes nas áreas a serem afetadas direta ou indiretamente pelo 

empreendimento e a extensão, profundidade, diversidade cultural e grau de 

preservação nos depósitos arqueológicos para fins de detalhamento do Programa 

de Resgate Arqueológico proposto pelo EIA, o qual deverá ser implantado na 

próxima fase. 

 

Para a fase de operação, devem ser seguidos os procedimentos listados no Artigo 

6º, transcrito a seguir: 

 

Art. 6º - Nesta fase, que corresponde ao período de implantação do 

empreendimento, quando ocorrem as obras de engenharia, deverá ser executado 

o Programa de Resgate Arqueológico proposto no EIA e detalhado na fase 

anterior. 

§1º - É nesta fase que deverão ser realizados os trabalhos de salvamento 

arqueológico nos sítios selecionados na fase anterior, por meio de escavações 

exaustivas, registro detalhado de cada sítio e de seu entorno e coleta de 

exemplares estatisticamente significativos da cultura material contida em cada sítio 

arqueológico. 

§ 2º - O resultado esperado é um relatório detalhado que especifique as atividades 

desenvolvidas em campo e em laboratório e apresente os resultados científicos 

dos esforços despendidos em termos de produção de conhecimento sobre 

arqueologia da área de estudo. Assim, a perda física dos sítios arqueológicos 

poderá ser efetivamente compensada pela incorporação dos conhecimentos 

produzidos à Memória Nacional. 

(...) 

§ 7º - O desenvolvimento dos estudos arqueológicos acima descritos, em todas as 

suas fases, implica trabalhos de laboratório e gabinete (limpeza, triagem, registro, 

análise, interpretação, acondicionamento adequado do material coletado em 

campo, bem como programa de Educação Patrimonial), os quais deverão estar 

previstos nos contratos entre os empreendedores e os arqueólogos responsáveis 

pelos estudos, tanto em termos de orçamento quanto de cronograma. 

 

Embora seja principalmente a Portaria nº 230/2002 o vetor de todas as diretrizes 

para realização da pesquisa arqueológica no empreendimento a ser adequado 

ambientalmente, observa-se que a Portaria nº 28/2003 instrui: 
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Considerando as enormes perdas da base finita do Patrimônio Cultural 

Arqueológico ocorrida com a implantação de Usinas Hidrelétricas no Brasil; 

Considerando que apenas recentemente os referidos empreendimentos estão 

sendo objeto de estudos de impacto ambiental, e mais recentemente ainda estão 

a incorporar a variável destinada à proteção do Patrimônio Cultural Arqueológico; 

Considerando a necessidade de reparar, minimizar e mitigar os impactos 

negativos potencialmente causados pela implantação dos referidos 

empreendimentos; 

Considerando a necessidade imperativa de renovação das licenças ambientais de 

operação por parte do IBAMA e/ou das Agências Ambientais Estaduais, dos 

referidos empreendimentos. 

 

Com base nas considerações da Portaria nº 28, verifica-se que o objetivo principal 

desta é estender as pesquisas para aquelas usinas hidrelétricas que foram edificadas antes 

da promulgação da Resolução CONAMA nº 001/1986. Ainda que tenham sido geradas 

enormes perdas de informações arqueológicas, é possível recuperar uma parte (a ser 

definida por cada pesquisa), do patrimônio arqueológico daquela região. 

Cumprindo os ditames da Portaria IPHAN n° 230, foram realizados levantamentos 

arqueológicos nas áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) e na Área Diretamente 

Afetada (ADA) pelo empreendimento AHE Davinópolis. Identificaram-se dois (02) sítios 

arqueológicos, sendo que, estes estão inseridos na AID e na ADA. O sítio localizado na ADA 

será atingido durante o enchimento do lago, portanto, deverá ser realizado resgate 

arqueológico a fim de minimizar o impacto. 

 

 Zoneamento e uso do solo 
 

A legislação sobre solo varia conforme sua utilização, como recurso natural ou como 

espaço social12. Como espaço social o solo é tratado de modo a promover a adequação 

territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. 

Nesse sentido, o solo é tratado como rural ou urbano. 

A Constituição Federal trata da política urbana e da política agrícola, sem definir o 

que seja a propriedade urbana ou rural. A legislação ambiental também não traz essa 

definição, necessária para a aplicação de institutos como a reserva legal e área de 

preservação permanente. Dessa forma, a doutrina foi buscar no Estatuto da Terra (Lei nº 

                                                 
12

 MILARÉ, Édis. Direito Ambiente p 182. 
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4.054/64) e no Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) a definição pretendida. Ocorre 

que os critérios que vale para fins tributários (ITR/IPTU)13 é o da localização do imóvel em 

relação ao perímetro urbano definido em lei municipal. Para fins de cadastro no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)14 prevalece o critério da destinação 

atribuída ao solo. 

Dessa forma, é preciso identificar em que tipo de solo está localizado o 

empreendimento e quais os municípios fazem parte da sua área de influência para que 

sejam observadas suas normas de uso e ocupação. 

Cabe ao empreendedor, portanto, observar os planos diretores e leis orgânicas dos 

municípios afetados pelo empreendimento, bem como realizar uma consulta às respectivas 

prefeituras, e solicitar a Certidão de Uso do Solo, declarando que o local e o tipo de 

empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 

ocupação do solo. Esta certidão deverá ser entregue ao órgão ambiental juntamente com o 

EIA/RIMA (art. 10, § 1º, Resolução CONAMA nº 237/97). 

Recentemente, o solo passou a ser tratado também sob o enfoque ambiental, onde 

se busca a manutenção e conservação da sua qualidade. Nesse sentido, a CF estabeleceu 

em seu artigo 23, VI, que a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer 

de suas formas – inclusive a contaminação de solo – é de competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E, no artigo 24, VI, estabelece 

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a 

defesa do solo, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Aos municípios cabe 

suplementar a legislação federal e estadual quando couber, bem como promover a 

adequação territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano (art. 30, II e VIII). 

Além disso, a CF, em seu artigo 225, estabelece a proteção ao meio ambiente, 

incluindo o solo, prevendo a possibilidade do Poder Público criar espaços especialmente 

protegidos (Lei nº 9.985/00 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação) e 

obrigando a recuperação de áreas degradadas por aquele que explora recursos minerais. 

Vale mencionar que o Estatuto das Cidades determina que as cidades inseridas na 

área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional devem possuir Plano Diretor, independentemente do número de 

                                                 
13

 Lei nº 5.172/66 – Art. 29. “O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural 
tem como fato gerador a propriedade, o domicilio útil ou a posse de imóvel por natureza, como 
definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município”. 
14

 Lei nº 4.504/64 – Art. 4º. “Para os efeitos desta lei, definem-se: I – „Imóvel Rural‟, o prédio rústico, 
de áreacontinua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, 
pecuária ou agro-industrial, que através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa 
privada”. 
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habitantes (art.41, V da Lei nº 10.257/01). No caso do município afetado não possuir Plano 

Diretor, a lei estabelece que os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano 

serão custeados pelo empreendedor, possuindo natureza de medidas de compensação (Art. 

41, §1º). 

A Resolução Recomendada nº 22/06 do Conselho das Cidades/Ministério emite 

orientações quanto à regulamentação dos procedimentos para aplicação desses recursos 

técnicos e financeiros. Porém, por tratar-se de uma resolução recomendada15, entende-se 

que sua aplicação não é obrigatória, podendo servir como base para a aplicação do artigo 

41 do Estatuto das Cidades, sem, contudo, vincular o empreendedor aos valores 

apresentados. 

Em relação à proteção do solo, convém mencionar também as normas de proteção 

da vegetação (Lei nº 4.771/65 – Código Florestal), as normas que regulamentam as 

atividades agrícolas para prevenir a degradação do solo (Lei nº 6.225/75, Lei nº 4.504/64, 

Lei nº 8.171/91); as normas sobre resíduos e contaminação do solo; as normas sobre o 

zoneamento ambiental (Decreto nº 4.297/02, que estabelece critérios para o Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Brasil- ZEE); e em especial, a Lei nº 10.257/01, conhecida como 

Estatuto da Cidade. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento de gestão territorial e 

ambiental. Inicialmente planejado para a Amazônia Legal, devido à visibilidade da floresta 

nos organismos internacionais, à pressão de entidades ligadas ao meio ambiente e às 

formas inadequadas de uso dos recursos naturais, o ZEE tornou-se, posteriormente, um 

Programa do Plano Plurianual (PPA) para todo o país. 

No Brasil, o zoneamento ambiental figura como um dos instrumentos da Política 

Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81, Art. 9º, Inciso II) e significou um marco dentre 

as conquistas obtidas durante a institucionalização da gestão ambiental no Brasil. Sua 

regulamentação ocorreu a partir da publicação do Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 

2002, que estabelece os critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico. 

O referido Decreto reconhece o ZEE como o instrumento oficial de “organização do 

território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades 

públicas e privadas”, estabelecendo“medidas e padrões de proteção ambiental”, com 

vistas a “assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação 

da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições 

de vida da população”. Além disso, o Decreto estabelece que, para o reconhecimento do 

                                                 
15

 De acordo com o Ministério das Cidades, as resoluções do Com Cidades “são resoluções aos atos 
de outras unidades administrativas das esferas do Poder Público e entidades da sociedade 
civil‟(Disponível em <http://www.cidades.gov.br/conselho-das-cidades/resolucoes-concidades/ 
resolucoes-recomendadas>. Acesso em 20 de junho de 2011). 
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ZEE por parte do poder público federal, é necessário que o mesmo seja elaborado em 

escalas de abrangência pré-definidas.  

Dentre os objetivos e princípios estabelecidos no Decreto nº. 4.297/02, ressalta-se: 

 

O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos 

agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades 

que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena 

manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. 

 

O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a 

importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, 

estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e 

determinando, quando for o caso, inclusive a realocação de atividades 

incompatíveis com suas diretrizes gerais”. 

 

O Zoneamento Ecológico-Econômico pode ser considerado uma ferramenta de 

planejamento e de gestão sustentável do território, que leva em consideração a interação 

dos principais elementos do meio físico e biótico com as dimensões socioeconômica e 

político-institucional (FAO, 1996). 

A região de implantação do AHE Davinópolis, tanto em Minas Gerais, quanto em 

Goiás, apresenta ZEE em fase de implantação. 

Ressalta-se que no diagnóstico ambiental do empreendimento, deverá ser 

considerada a classificação da área, de acordo com o ZEE, como subsídio para a decisão 

final do órgão licenciador. 

 

 Unidades de Conservação 
 

A Lei nº 9.985/00 regulamentou o Art. 225 da Constituição Federal, instituindo o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e estabelecendo critérios e normas 

para acriação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

Unidade de Conservação, conforme art. 2º, inciso I, é o “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 aplicamgarantias adequadas de 

proteção”. 
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Conceito importante é o de zona de amortecimento, definido como o entorno de 

uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com 

característicasespecíficas (art. 7º): 

 

 Unidades de Proteção Integral: seu objetivo básico é preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos em lei. 

 Unidades de Uso Sustentável: têm por objetivo compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. 

 

O grupo de Unidades de Proteção Integral compõe-se das seguintes categorias de 

unidade deconservação: 

 

 Estação Ecológica. 

 Reserva Biológica. 

 Parque Nacional (Parque Estadual e Parque Natural Municipal). 

 Monumento Natural. 

 Refúgio de Vida Silvestre. 

 

Já o grupo de Unidades de Uso Sustentável é formado pelas seguintes categorias: 

 

 Área de Proteção Ambiental. 

 Área de Relevante Interesse Ecológico. 

 Floresta Nacional. 

 Reserva Extrativista. 

 Reserva de Fauna. 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

Aliás, a Resolução CONAMA nº 013, de 06 de dezembro de 1990, no art. 2º, 

determina que nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez 

quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente 
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licenciada pelo órgão ambiental competente, mediante autorização do responsável pela 

administração do órgão ambiental competente. 

A Lei nº 9.985/2000 exige no seu art.36 §3º que todos os empreendimentos que 

possam afetar a unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, só 

poderá ser concedido o licenciamento mediante a autorização do órgão responsável por sua 

administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção 

Integral, também deverá ser uma das beneficiárias da compensação ambiental. 

Como o empreendimento não será implantado em área de Unidade de Conservação 

e nem em zona de amortecimento, não será necessária a solicitação de anuência para o 

Órgão Gestor de unidades de conservação. 

 

 Compensação financeira 

 

O licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 

assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento no EIA/RIMA, terá 

como um dos requisitos a ser atendido pelo empreendedor o apoio à implantação e 

manutenção de Unidades de Conservação do grupo de Proteção Integral, conforme 

estabelece o art. 36, Lei nº 9.985/00. 

A referida lei definiu que o apoio será feito através da destinação, pelo 

empreendedor, de no mínimo 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do 

empreendimento, “sendo o percentual fixado pelo órgão licenciador de acordo com o grau 

de impacto causado” (art. 36, §1º), considerando-se apenas “os impactos negativos e não 

mitigáveis aos recursos ambientais” (Decreto nº 4.340/02). 

Todavia, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 3.378-6/2008 veio a 

impugnar a constitucionalidade deste artigo, alegando que a lei não poderia estabelecer o 

valor mínimo de 0,5%, do total dos custos, já que o valor da compensação ambiental deve 

ser baseado nos impactos negativos causados, podendo o índice de certos 

empreendimentos ser menor que 0,5%. Além disso, a lei não estabelecia um valor máximo 

para a compensação, trazendo uma enorme insegurança aos empreendedores. Dessa 

forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou pela procedência do pedido, considerando 

o art. 36 da Lei nº 9.985/00 inconstitucional. 

Na tentativa de sanar a questão e estabelecer novos parâmetros para o cálculo da 

compensação ambiental, recentemente foi publicado Decreto nº 6.848 de 15 de maio de 

2009, que instituiu que o grau de impacto poderá variar entre o mínimo de 0% e o máximo 

de 0,5% (art. 2º). 
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O novo decreto transforma o anterior valor mínimo da compensação de 0,5% (piso) 

em valor máximo (teto) da mesma. Desta forma, com base em anterior decisão do Supremo 

- de que a compensação deve ser proporcional ao impacto do empreendimento - entidades 

de defesa do Meio Ambiente estão questionando a constitucionalidade do Decreto nº 

6.848/09 no STF, alegando que o teto é tão inconstitucional quanto o anterior piso, pois inibe 

as empresas de adotarem práticas e soluções mais eficazes na proteção do meio ambiente. 

As entidades solicitam que seja suspensa liminarmente a eficácia da cláusula do decreto 

que o estabelece, além de cassar a mesmo no mérito. 

Foi publicada, em 01 de Julho de 2011, a Portaria Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio nº 

225, que cria, no âmbito do IBAMA, o Comitê de Compensação Ambiental Federal (CCAF), 

composto de membros do MMA, do IBAMA e do ICMBio. Dentre outras atribuições, o 

Comitê deverá deliberar sobre a divisão e a destinação dos recursos oriundos da 

compensação ambiental federal para unidades de conservação. Já existia a Câmara Federal 

de Compensação Ambiental (CFCA), criada pela Portaria MMA nº 416/2010, a qual detém 

atribuições mais genéricas (e.g. estabelecimento de diretrizes e prioridades), ao passo que o 

CCAF possui atribuições mais operacionais, estando inclusive vinculado às diretrizes e 

prioridades estabelecidas pela CFCA. 

Adicionalmente, foi publicada, em 15 dejulho de 2011, a Instrução Normativa IBAMA 

nº 08 (IN), regulamentando procedimentos relacionados à compensação ambiental no 

âmbito da autarquia. 

Dentre os mais importantes dispositivos, a referida IN determina que Plano de 

Compensação Ambiental deverá constar do Termo de Referência, sendo elaborado pelo 

empreendedor no âmbito do EIA/RIMA. Por fim, a IN dispõe que, em processos de 

licenciamento ambiental iniciados até 15 de maio de 2009, as providências para cálculo da 

compensação ambiental deverão ser adotadas sem prejuízo da emissão das licenças 

ambientais e suas eventuais renovações. 

A partir do grau de impacto do empreendimento, estabelecido no presente EIA, o 

órgão licenciador definirá a forma de compensação financeira decorrente da implantação do 

AHE Davinópolis. Essa compensação, conforme já apresentado, corresponderá a até 0,5% 

dos custos totais de implantação do mesmo. O órgão licenciador também definirá a 

destinação do recurso: se para a criação de uma nova Unidade de Conservação ou se para 

a manutenção de UCs já existentes. É importante ressaltar que a compensação financeira 

somente será paga após a emissão da Licença de Instalação. 
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 Licenças para coleta, captura e transporte 
 

Outra autorização indispensável para a obtenção das licenças ambientais refere-se 

ao manejo da fauna silvestre. Desta forma, para o levantamento, monitoramento, 

salvamento, resgate e destinação das espécies encontradas na área de influência do AHE 

Davinópolis, deve-se atender as exigências da Instrução Normativa IBAMA n.º 146/07. 

Essa norma estabelece critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna 

silvestre em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental, como 

definido pela Lei nº 6.938/81 e pelas Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 237/97. 

A Instrução Normativa IBAMA nº 146/07, estabelece ainda que: 

 

Art. 2º - As solicitações para concessão de autorização de captura, coleta ou 

transporte de fauna silvestre em áreas de empreendimento e atividades deverão 

ser formalizadas e protocoladas na DIFAP/IBAMA, ou na Superintendência do 

Estado onde se localizará o empreendimento, para avaliação no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias.  

Art. 3º - Serão concedidas autorizações de captura, coleta e transporte de fauna 

silvestre específicas para cada uma das seguintes Etapas de Manejo:  

I - Levantamento de Fauna;  

II - Monitoramento de Fauna;  

III - Salvamento, Resgate e Destinação de Fauna.  

Parágrafo único - O Levantamento de Fauna na área de influência do 

empreendimento, precede qualquer outra atividade relacionada à fauna silvestre.  

 

Art. 4º - O Levantamento de Fauna deverá conter:  

I - lista de espécies da fauna descritas para a localidade ou região, baseada em 

dados secundários, inclusive com indicação de espécies constantes em listas 

oficiais de fauna ameaçada com distribuição potencial na área do 

empreendimento, independentemente do grupo animal a que pertencem. Na 

ausência desses dados para a região, deverão ser consideradas as espécies 

descritas para o ecossistema ou macro região;  

II - descrição detalhada da metodologia a ser utilizada no registro de dados 

primários, que deverá contemplar os grupos de importância para a saúde pública 

regional, cada uma das Classes de vertebrados, e Classes de invertebrados 

pertinentes. Em caso de ocorrência, no local do empreendimento, de focos 

epidemiológicos, fauna potencialmente invasora, inclusive doméstica, ou outras 
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espécies oficialmente reconhecidas como ameaçadas de extinção, o Ibama 

poderá ampliar as exigências de forma a contemplá-las.  

III - a metodologia deverá incluir o esforço amostral para cada grupo em cada 

fitofisionomia, contemplando a sazonalidade para cada área amostrada;  

IV - mapas, imagens de satélite ou foto aérea, inclusive com avaliação batimétrica 

e altimétrica, contemplando a área afetada pelo empreendimento com indicação 

das fitofisionomias, localização e tamanho das áreas a serem amostradas;  

V - identificação da bacia e microbacias hidrográficas e área afetada pelo 

empreendimento. Deverão ser apresentados mapas com a localização do 

empreendimento e vias de acesso pré-existentes;  

VI - informação referente ao destino pretendido para o material biológico a ser 

coletado, com anuência da instituição onde o material será depositado; (anexo 

formulário de destinação/recebimento, assinado pelas partes);  

VII - currículo do coordenador e dos responsáveis técnicos, que deverão 

demonstrar experiência comprovada no estudo do táxon a ser inventariado. 

 

Para o AHE Davinópolis, foi elaborado Plano de Trabalho observando as diretrizes 

constantes da Instrução Normativa IBAMA 146/2007, antes do início dos trabalhos de 

campo para obtenção de dados primários da fauna terrestre e aquáticas. Esses planos de 

trabalho foram submetidos ao IBAMA para análise e, posteriormente, foram emitidas as 

autorizações de captura e coleta constantes do Anexo A. 

 

5.4. Conservação e Proteção ao Meio Ambiente 

 

A seguir são apresentados outros mecanismos legais que tratam de assuntos de 

relevante interesse para a implantação do empreendimento. 

 

5.4.1. Flora 

 

A Constituição Federal, além de preceituar acerca da garantia de todos possuírem 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dispõe em seu artigo 225, §1°, VII sobre a 

proteção da flora, proibindo qualquer prática que coloque em risco sua função ecológica. 

Mesmo antes da Constituição Federal, o Código Florestal, Lei n° 4.771/65, em seu 

artigo 19, já garantia a proteção das florestas, por meio da exigência da autorização 

ambiental e da reposição florestal para exploração de florestas. 

Com a regulamentação trazida pelo Decreto n° 5.975/06 houve a implementação do 

Plano de Manejo Florestal Sustentável, constituindo uma exigência para se proceder à 
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exploração florestal, dependendo este da aprovação do SISNAMA. Esse decreto estabelece 

ainda que: 

 

Art. 13. A reposição florestal é a compensação do volume de matéria-prima 

extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio 

florestal para geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal.  

Art. 14.  É obrigada à reposição florestal  a pessoa física ou jurídica que: 

I- utiliza matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação natural; 

II - detenha a autorização de supressão de vegetação natural.  

§ 1
o
  O responsável por explorar vegetação em terras públicas, bem como o 

proprietário ou possuidor de área com exploração de vegetação, sob qualquer 

regime, sem autorização ou em desacordo com essa autorização, fica também 

obrigado a efetuar a reposição florestal. 

§ 2
o
  O detentor da autorização de supressão de vegetação fica desonerado do 

cumprimento da reposição florestal efetuada por aquele que utiliza a matéria-prima 

florestal.   

§ 3
o
  A comprovação do cumprimento da reposição por quem utiliza a matéria-

prima florestal oriunda de supressão de vegetação natural, não processada ou em 

estado bruto, deverá ser realizada dentro do período de vigência da autorização 

de supressão de vegetação.  

§ 4
o
  Fica desobrigado da reposição o pequeno proprietário rural ou possuidor 

familiar, assim definidos no art. 1º, § 2º, inciso I, da Lei nº 4.771, de 1965, detentor 

da autorização de supressão de vegetação natural, que não utilizar a matéria-

prima florestal ou destiná-la ao consumo. 

... 

Art. 16.  Não haverá duplicidade na exigência de reposição florestal na supressão 

de vegetação para atividades ou empreendimentos submetidos ao licenciamento 

ambiental nos termos do art. 10 da Lei n
o
 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

... 

Art. 19.  O plantio de florestas com espécies nativas em áreas de preservação 

permanente e de reserva legal degradadas poderá ser utilizado para a geração de 

crédito de reposição florestal.  

 

Assim, a supressão vegetal passou a depender da emissão da Autorização de 

Supressão de Vegetação (ASV), expedida pelo órgão competente do SISNAMA, conforme 

disposto no artigo 10°, todavia, após a edição da Lei nº 11.284/06, a competência passou a 

ser do órgão estadual. 
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A supressão de florestas de preservação permanente, poderá ser admitida após a 

obtenção de autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária a execução de 

obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, conforme 

dispõe o artigo 3º, § 1º da Lei nº 4.771/65. 

É importante registrar que o empreendedor deverá requerer a autorização para a 

limpeza das áreas que forem necessárias a supressão de vegetação para implantação do 

empreendimento, realizando, posteriormente, a compensação em outros locais. 

O Decreto n° 5.577/05 instituiu o Programa Nacional de Conservação e Uso 

Sustentável do Bioma Cerrado – Programa Cerrado Sustentável, sendo que tais disposições 

deverão ser observadas, já que o empreendimento irá se situar em local de vegetação 

pertencente ao bioma cerrado.  

Por sua vez, a Portaria do Ministério do Meio Ambiente n° 253/06 instituiu o 

Documento de Origem Florestal (DOF), como uma licença obrigatória para o transporte e 

armazenamento de produtos florestais de ordem nativa, devendo tal documento 

acompanhar o produtor florestal durante todo seu percurso, da origem ao destino. 

A Lei de Crimes Ambientais, Lei n° 9.605/98, promoveu a classificação como crime 

de atos que o Código Florestal considerava simples contravenção penal, bem como 

promoveu a responsabilidade penal da pessoa jurídica e o estabelecimento de multas e 

penas alternativas para os infratores, como medida educativa. 

Em relação à reposição florestal, o Decreto nº 5.975/06 dispõe que ela é a 

compensação do volume de matéria-prima extraído de vegetação natural pelo volume de 

matéria-prima resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de 

cobertura vegetal, sendo obrigatória para a pessoa física ou jurídica que utiliza matéria-

prima florestal oriunda da supressão de vegetação natural ou que tenha a autorização de 

supressão de vegetação natural (art. 13 e 14). Observa-se que o detentor da autorização de 

supressão de vegetação fica desonerado do cumprimento da reposição florestal, se aquele 

que utiliza a matéria-prima florestal o fizer (art. 14, §2º). 

Cabe lembrar que o referido decreto determina que não haverá duplicidade na 

exigência de reposição florestal na supressão de vegetação para atividades ou 

empreendimentos submetidos ao licenciamento ambiental (art. 16). E ainda, que o plantio de 

florestas com espécies nativas em Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal 

degradadas poderá ser utilizado para a geração de crédito de reposição florestal (art. 19). 

Finalmente, cabe mencionar o Documento de Origem Florestal (DOF), licença 

obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de 

origem nativa, que deverá acompanhar, obrigatoriamente, o produto ou subproduto florestal 

nativo da origem ao destino nele consignado. O DOF foi instituído pela Portaria MMA nº 
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253/06, em substituição à Autorização de Transporte de Produtos Florestais (ATPF), e 

regulamentado pelas Instruções Normativas IBAMA nº 112/06 e 134/06. O órgão 

responsável pela emissão da licença de transporte de produtos florestais é o mesmo órgão 

responsável pela emissão da ASV (art. 21, do Decreto nº 5.975/06). 

 

5.4.2. Fauna 

 

Assim como prevê a proteção da flora, a Constituição Federal, no artigo 225, caput, § 

1º, VII, inclui a proteção à fauna, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio 

ambiente equilibrado, estando vedadas as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoque extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade.  

A Resolução CONAMA n° 01/86 em seu artigo 6°, I, alínea b dispõe que, no caso da 

fauna, o diagnóstico ambiental deverá destacar “as espécies indicadoras da qualidade 

ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção”. 

Visando estabelecer critérios e padronizar os procedimentos relativos à fauna no 

âmbito do licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que causam impactos 

sobre a fauna silvestre, surgiu a Instrução Normativa IBAMA nº 146/07, dispondo acerca das 

atividades de levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação da fauna 

silvestre, inclusive a respeito das autorizações necessárias. 

 Da legislação infraconstitucional vale mencionar a Lei n º 5.197/67, que dispõe sobre 

a proteção à fauna e a Lei nº 9.605/98, que contempla os crimes contra a fauna previstos 

nos Códigos de Pesca e Caça, além do Decreto nº 6.514/08, que prevê sanções 

administrativas a condutas lesivas à fauna. 

A seguir, são apresentadas algumas legislações referentes à proteção da 

diversidade faunística. 

 

 Lei Federal nº. 5.197, de 03.01.1967. 

Trata-se de uma norma que tem por objetivo proteger a fauna silvestre, bem como os 

seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, considerados como propriedade do Estado – a 

rigor da União - sendo expressamente proibida a sua utilização, perseguição, destruição, 

caça ou apanha. 

 

 Resolução CONAMA n° 9/96, de 24/10/1996.  

Estabelece corredor de vegetação e área de trânsito a fauna.  
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Nessa Resolução são estabelecidas diretrizes para conservação da fauna, através 

da implantação de corredores de vegetação. Essas deverão ser observadas no Programa 

de Recomposição da Flora, de modo a preservar a fauna terrestre encontrada na região. 

 

 Portaria do IBAMA n° 1.522/89, de 19/12/1989.  

Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. 

 

Durante a elaboração de qualquer Programa de Conservação da Fauna Silvestre, 

deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas na referida portaria, bem como 

observada a listagem de espécies que apresentam algum status de ameaça. Recomenda-se 

que seja desenvolvido programa específico para essas espécies e que as mesmas sejam 

utilizadas como indicadores de qualidade ambiental. 

 

5.4.3. Educação Ambiental 

 

No Brasil, a educação ambiental apareceu pela primeira vez com a Lei n° 6.938/81 

que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Dispõe o artigo 2°, X, que é um princípio 

da PNMA “a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente”. 

De forma mais específica, a Lei n° 9.795/99 criou a Política Nacional de Educação 

Ambiental, trazendo em seu artigo 1° o conceito de Educação Ambiental: 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

No caso concreto, tal lei traz ainda a obrigação do empreendedor de implantar o 

Programa de Educação Ambiental para as pessoas envolvidas com a implantação do 

empreendimento, assim como para a população afetada pelo empreendimento, buscando a 

conscientização acerca da importância da prevenção, a identificação e a solução de 

problemas ambientais. 

O Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999. Segundo esse decreto, a Política Nacional de Educação Ambiental será 

executada pelos órgãos e entidades integrantes doSistema Nacional de Meio Ambiente - 

SISNAMA, pelas instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas deensino, pelos 
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órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não 

governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da 

sociedade. 

Esse decreto ainda estabelece que: 

 

Art. 5º Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de 

ensino, recomenda-se comoreferência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, observando-se: 

I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, 

contínuo e permanente; e 

II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores. 

Art. 6º Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, 

mantidos e implementados, semprejuízo de outras ações, programas de educação 

ambiental integrados: 

I - a todos os níveis e modalidades de ensino; 

II - às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de 

licenciamento e revisão deatividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de 

gerenciamento de resíduos, de gerenciamento costeiro, de gestãode recursos 

hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de 

recursos ambientais, deecoturismo e melhoria de qualidade ambiental; 

III - às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia 

de comunicação, de transporte, desaneamento e de saúde; 

IV - aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, 

entidades de classe, instituiçõespúblicas e privadas; 

V - a projetos financiados com recursos públicos; e 

VI - ao cumprimento da Agenda 21. 

§ 1º Cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de 

recursos privados em projetos deEducação Ambiental. 

§ 2º O Órgão Gestor estimulará os Fundos de Meio Ambiente e de Educação, nos 

níveis Federal, Estadual eMunicipal a alocarem recursos para o desenvolvimento 

de projetos de Educação Ambiental. 

 

O empreendedor deverá elaborar Programas de Educação Ambiental para os 

profissionais envolvidos na implantação do empreendimento, bem como com a população 

do entorno do futuro reservatório. 
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5.4.4. Recursos Hídricos 

 

O Código de Águas, instituído pelo Decreto n° 24.643/34, constitui-se como um 

marco na legislação acerca dos recursos hídricos, dispondo, de maneira inovadora, sobre a 

utilização do potencial hidráulico para produção de energia no Brasil, mostrando-se como 

um aspecto de alta relevância para um país em início de desenvolvimento industrial. 

No que tange aos recursos hídricos e a geração de energia elétrica a Constituição 

Federal, por meio do artigo 20, §1° determinou:  

 

“É assegurada, nos termos da Lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a Órgãos da Administração Direta da União, participação 

no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para 

fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 

território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 

compensação financeira por essa exploração.”  

 

Mais adiante, no artigo 21, XIX foi fixada a competência da União para instituir um 

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, bem como para definir os critérios 

para outorga de direitos do uso da água. 

Restou estabelecido ainda, que a competência para legislar sobre água é privativa 

da União, conforme disposição do artigo 22, IV, todavia a União, os Estados, os Municípios 

e o Distrito Federal possuem competência comum para registrar, acompanhar e fiscalizar as 

concessões de uso de recursos hídricos. 

Por sua vez, o artigo 20, inciso III, preceitua que são bens da União: 

 

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 

que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais; 

 

A seu terno, o artigo 26, I, diz que pertencem aos Estados: 

 

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; 
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Após longo período de discussão, afinal foi sancionada a Lei de Recursos Hídricos, 

Lei n° 9.433/97, que veio instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH e criar o 

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGREH.  

Tal lei acarretou notório avanço no gerenciamento e na aplicação dos instrumentos 

de gestão em todo o Brasil, uma vez que incorpora princípios, normas e padrões de gestão 

de água universalmente aceitos e já praticados em diversos países. 

O artigo 1° traz os fundamentos da PNRH: 

 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

        I - a água é um bem de domínio público; 

        II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

        III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais; 

        IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas; 

        V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos; 

        VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

A seguir, a lei disciplina os objetivos da PNRH: 

 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

        I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

        II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 

transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

        III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

 

Além do Plano Nacional de Recursos Hídricos, a Lei n° 9.433/97 trouxe diversos 

outros instrumentos visando a melhoria da gestão das águas, tais como: Outorga do Direito 

de Uso dos Recursos Hídricos, cobrança pelo uso da água, enquadramento dos corpos 

d'água em classes de uso e criação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos. 
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Em relação aos órgãos gerenciadores, foi criado o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), que se trata do órgão hierarquicamente superior, bem como os Comitês 

de Bacias Hidrográficas e as Agências de Água nos Estados e no Distrito Federal. 

 

5.4.6 Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída, através da Lei nº 12.305 de 2 

de agosto de 2010, e regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010. 

Nela estão contidos os princípios norteadores da Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS e seus objetivos. Também é apresentada a classificação dos resíduos sólidos de 

acordo com sua origem e periculosidade, bem como as diretrizes para os Planos Nacional, 

Estadual e Municipal de Gerenciamento de Resíduos.  

Também são apresentadas disposições sobre o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. De acordo com a PNRS, as empresas de construção civil estão sujeitas à 

elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: 

Assim, durante a construção da usina, a empresa contratada para a construção 

deverá apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, contemplando o 

diagnóstico dos resíduos (origem, volume, caracterização e eventuais passivos), definição 

dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos, 

ações preventivas e/ou corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento 

incorreto, bem como a periodicidade da revisão do documento. 

Durante a operação do empreendimento, também deverá ser elaborado plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, uma vez que a substituição e a manutenção de 

equipamentos eletroeletrônicos podem gerar resíduos perigosos. Dessa forma, deverá ser 

elaborado PGRS, contemplando os conteúdos mínimos listados no Art. 21 da Lei 12.305. 

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM 90/2005 em Minas Gerais, a 

atividade de produção de energia hidrelétrica não necessita apresentar inventário de 

resíduos sólidos, em Minas Gerais. 

O Estado de Goiás não possui legislação específica sobre o gerenciamento de 

resíduos sólidos, apresentando apenas a Instrução Normativa nº 05/2011, que estabelece 

os procedimentos para o licenciamento ambiental de Aterros Sanitários. No entanto, de 

acordo com o Planejamento de Execução da Elaboração do Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos, o mesmo será concluído em dezembro/2012. 

 

5.4.5. Segurança e Medicina do Trabalho 
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A Segurança e Medicina no Trabalho preocupa-se com todas as ocorrências que 

interfiram em solução de continuidade em qualquer processo produtivo, independente se 

nele tenha resultado lesão corporal, perda material, perda de tempo ou mesmo esses três 

fatores conjuntos. A regulação das condições de trabalho é elaborada através de Normas 

Reguladoras, sendo cada uma delas responsável por um item específico. A seguir é 

apresentada listagem das principais Normas Reguladoras – NR, que estarão relacionadas à 

instalação e/ou operação do AHE Davinópolis. 

 

 NR 01 - Disposições Gerais  

 NR 02 - Inspeção Prévia  

 NR 03 - Embargo ou Interdição  

 NR 04 - Serviços Especializados de Seg. e Medicina do Trabalho - SESMT  

 NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA + Anexos  

 NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI  

 NR 07 - Programas de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO  

 NR 07 - Anexo I Despacho da Secretaria de Segurança do Trabalho  

 NR 08 - Edificações  

 NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA  

 NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade  

 NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais  

 NR 11 - Anexo I Regulamento técnico  

 NR 12 - Maquinas e Equipamentos  

 NR 15 - Atividades e Operações Insalubridade  

 NR 16 - Atividades e Operações Perigosas  

 NR 17 - Ergonomia  

 NR 17 - Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkouts  

 NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil  

 NR 19 - Explosivos  

 NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis  

 NR 21 - Trabalho a Céu Aberto  

 NR 23 - Proteção Contra Incêndios  

 NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho  

 NR 25 - Resíduos Industriais  

 NR 26 - Sinalização de Segurança  

 NR 27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho. (NR-27 Revogada pela 

Portaria MTE 262/08 publicada em 30/05/08)  

 NR 28 - Fiscalização e Penalidades  

http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_01.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_02.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_03.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_04.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_05.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_06.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_07.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_07_despacho.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_08.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_09.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_10.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_11.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_11_anexo.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_12.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_15.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_16.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_17.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_17_anexo1.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_18.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_19.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_20.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_21.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_23.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_24.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_25.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_26.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_28.pdf
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 NR 31 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, 

Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura  

 NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados  

 

5.4.6. Setor elétrico 

 

De acordo com o artigo 175 da Constituição Federal, a prestação do serviço público 

incube a União, Estados e Municípios, diretamente ou sob o regime de concessão ou 

permissão, o fornecimento de serviços básicos para o atendimento à população, dentre os 

quais se destaca o fornecimento de energia elétrica. 

A concessão de serviço público é um contrato administrativo por excelência, no qual 

o poder público cedente, entendido como a pessoa ou órgão da Administração Pública que 

detém a discricionariedade política, transfere a responsabilidade pela execução a terceiro, 

mantendo a titularidade do serviço público. 

No contrato de concessão, o poder público concedente transfere o exercício de 

poderes públicos para o concessionário e retira-se do encargo de prestar diretamente o 

serviço. Para tal, estabelece-se uma relação jurídica entre o concessionário e os usuários 

que, por sua vez, em geral, passa a pagar pelo serviço, mediante uma tarifa fixada pelo 

poder concedente. 

A Lei Geral das Concessões, Lei n° 8.987/1995, instituída nos termos do artigo 175 

da Constituição da República, distingue a concessão de serviços públicos “precedida de 

obra pública” e a concessão de serviço público “não precedida de obra pública”. De acordo 

com o artigo 2º do diploma legal, considera-se concessão: 

 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta lei, considera-se 

(...) 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder 

concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica 

ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por 

sua conta e risco e por prazo determinado; 

III- concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a 

construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 

quaisquer obras de interesse público, delegado pelo poder concedente, mediante 

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 

empressas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e 

risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e 

amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. 

http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_31.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_31.pdf
http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_33.pdf
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A prorrogação e o prazo são cláusulas essenciais do contrato de concessão, nos 

termos do artigo 23 da Lei das Concessões. Essa norma não estabelece critérios para a 

fixação do prazo, limita-se a exigí-lo. O prazo de concessão deve ser suficiente para a 

amortização ou depreciação dos investimentos necessários para a prestação do serviço 

público atendendo o princípio da modicidade tarifária. 

Para o setor de energia elétrica, a Lei n° 9.074/1995 estabeleceu que as concessões 

de geração de energia elétrica terão prazo necessário à amortização dos investimentos, 

limitada a 35 (trinta e cinco) anos. As concessões de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica terão prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 30 (trinta 

anos). A prorrogação não é automática, para tanto, deve satisfazer o interesse público. 

A concessionária de transmissão é responsável pela manutenção de seus ativos. A 

operação dos ativos é de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS). Sendo assim, compete ao concessionário de transmissão disponibilizar as suas 

redes de transmissão para que o ONS possa fazer a operação do Sistema Interligado 

Nacional.  

Via de regra, os usuários do sistema de transmissão são as concessionárias de 

distribuição, os concessionários de geração e os de autoprodutores. Compete ao ONS, além 

de operar fisicamente as redes de transmissão, fazer a contabilização e o rateio desse 

serviço público entre os usuários. 

Em geral, cada linha ou subestação de transmissão configura uma concessão de 

serviço público de transmissão. Sendo assim, as várias concessões de transmissão se 

interligam entre si, e dentro de um mesmo território. 

O Decreto n° 1.717/2005, que estabeleceu os procedimentos para a prorrogação dos 

prazos das concessões dos serviços públicos de energia elétrica de que trata a Lei n° 

9.074/1995, atribuiu ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétria – DNAEE, atual 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a responsabilidade pelo recebimento e 

instrução dos requerimentos de prorrogação, nos seguintes termos: 

 

Art. 2° O requerimento de prorrogação deverá ser dirigido ao Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, acompanhado de documentos 

comprobatórios da qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do 

interessado, bem como da regularidade e adimplemento de seus encargos junto a 

órgãos públicos, obrigações fiscais, previdenciárias, compromissos contratuais 

firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal e obrigações 
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decorrentes da exploração do serviço de energia elétrica, inclusive do pagamento 

da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos. 

 

Apesar da separação do serviço público em distribuição, transmissão e geração, de 

fato, o serviço público é único e indivisível.  

Para o setor de energia elétrica ainda é importante ressaltar as seguintes 

legislações: 

 

 Lei nº 9.427/96, de 27/12/1996. 

Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das 

concessões de Serviços Públicos de Energia Elétrica e dá outras providências. De acordo 

com a referida lei, a ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e 

diretrizes do governo federal. 

Assim, como o AHE Davinópolis é um empreendimento de produção de energia 

elétrica, deverá obedecer todas as regulamentações estabelecidas pela ANEEL. Dentre as 

principais regulamentações da ANEEL, destacam-se aquelas relacionadas à concessão de 

energia, conforme listadas a seguir: 

 

 Resolução ANEEL nº 393, de 4 de dezembro de 1998, que estabelece os procedimentos 

gerais para Registro e Aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico de bacias 

hidrográficas. 

 Resolução ANEEL nº 395, de 4 de dezembro de 1998, que estabelece os procedimentos 

gerais para Registro e Aprovação de Estudos de Viabilidade e Projeto Básico de 

empreendimentos de geração hidrelétrica, assim como a autorização para exploração de 

centrais hidrelétricas até 30 MW e dá outras providências. 

 Resolução ANEEL nº 396, de 4 de dezembro de 1998, que estabelece procedimentos para 

implantação, manutenção e operação de estações fluviométricas e pluviométricas associadas 

a empreendimentos hidrelétricos. 

 Resolução ANEEL nº 398, de 21 de setembro de 2001, que estabelece os requisitos gerais 

para apresentação dos estudos e as condições e os critérios específicos para análise e 

comparação de Estudos de Inventários Hidrelétricos, visando a seleção no caso de estudos 

concorrentes. 

 Resolução ANEEL nº 652, de 9 de dezembro de 2003, que estabelece os critérios para o 

enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na condição de Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) e revoga a Resolução ANEEL nº 394, de 04 de dezembro de 1998. 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/RES1998393.PDF
http://www.aneel.gov.br/cedoc/RES1998395.PDF
http://www.aneel.gov.br/cedoc/RES1998396.PDF
http://www.aneel.gov.br/cedoc/res2001398.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/res2003652.pdf
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 Resolução Normativa ANEEL nº 116, de 29 de novembro de 2004, que altera o Regimento 

Interno da ANEEL, aprovado pela Portaria MME nº 349, de 28 de novembro de 1997, para 

modificar a estrutura administrativa da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 Resolução Normativa ANEEL nº 343, de 9 de dezembro de 2008, que estabelece 

procedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação de projeto 

Básico e para autorização de aproveitamento de potencial de energia hidráulica com 

características de Pequena Central Hidrelétrica - PCH, bem como revoga as disposições em 

contrário, das Resoluções ANEEL 393 e 395 de 04.12.1998 e do Despacho ANEEL 173 de 

07.05.1999, no que concerne às PCHs, observadas as regras de transição do capítulo VII. 

 Resolução Normativa nº 412, de 5 de outubro de 2010, que estabelece procedimentos para 

registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação de projeto básico e para 

autorização de apoveitamento de potencial de energia de 1.000 até 50.000 kW, sem 

características de Pequena Central Hidrelétrica - PCH; Altera os arts. 3º e 15 e inclui o art. 

19-A na Resolução ANEEL 393 de 04.12.1998, bem como revoga a disposição em contrário 

da Resolução ANEEL 395 de 04.12.1998 e altera a redação do art. 28 da Resolução ANEEL 

343 de 09.12.2008, no que trata às PCHs, observadas as regras de transcrição do capítulo 

VII. 

 

 Lei nº 10.438/02, de 26/4/2002. 

Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição 

tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica, a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do 

serviço público de energia elétrica e dá outras providências. 

De acordo com essa Lei, os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e 

administrativa, relativos à aquisição de energia elétrica (kWh) e à contratação de capacidade 

de geração ou potência (kW) pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial – 

CBEE serão rateados entre todas as classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema 

Elétrico Nacional Interligado, proporcionalmente ao consumo individual verificado, mediante 

adicional tarifário específico, segundo regulamentação a ser estabelecida pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Quando da comercialização da energia elétrica gerada no AHE Davinópolis, o 

empreendedor deverá observar as diretrizes determinadas pela ANEEL para a tarifação de 

energia. 

 

 Lei 10.847/04, de 16/03/2004.  

 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2004116.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2008343.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2010412.pdf
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Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia e dá outras providências. 

A EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas 

destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, 

petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e 

eficiência energética, dentre outras. 

 

 Medida Provisória 2.198-5, de 24/8/2001.  

Cria e instala a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica - GCE, do Conselho 

de Governo, estabelece diretrizes para programas de enfrentamento da crise de energia 

elétrica e dá outras providências. 

A GCE foi criada com o objetivo de propor e implementar medidas de natureza 

emergencial decorrentes da atual situação hidrológica crítica para compatibilizar a demanda 

e a oferta de energia elétrica, de forma a evitar interrupções intempestivas ou imprevistas do 

suprimento de energia elétrica. 

 

 Operador Nacional do Sistema (ONS) 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico é uma pessoa jurídica de direito privado 

sob a forma associação civil, sem fins lucrativos, criado em 26 de agosto de 1998, pela Lei 

nº 9.648/98, com alterações introduzidas pela Lei nº 10.848/04 regulamentada pelo decreto 

nº 5.081/04. 

O ONS é responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de 

geração transmissão de energia elétrica no Sistema interligado Nacional (SIN), sob 

fiscalização e regulação da ANEEL.  

 
 Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.  

Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as Leis nºs 5.655, de 20 de 

maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 

24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências. 

 

 Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004. 

Regulamenta os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e o art. 23 da 

Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que tratam do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico – NOS, responsável pelo planejamento,  programação, supervisão e coordenação 

do Sistema Interligado Nacional – SIN e suas operações. 
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5.4.7 Procedimentos Administrativos, Responsabilidade Civil, Administrativa e 

Penal 

 

 Procedimentos Administrativos 

 

Entende-se por procedimento administrativo a sucessão de vários atos e 

formalidades específicas objetivando um ato final, com a formação da vontade da 

Administração Pública. 

O procedimento administrativo é uma manifestação da democracia, pois obriga a 

Administração a seguir as etapas pré-determinadas em lei para a concretização de um ato 

final. 

Por sua vez o processo administrativo é o conjunto de documentos formados pelos 

atos provenientes do procedimento administrativo. O processo administrativo é regido pela 

Lei Federal n° 9.784/1999, que dispõe que a Administração Pública é obrigada a seguir os 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

No caso de procedimento administrativo de caráter ambiental, este pode ocorrer em 

diversas situações, em que, a cada caso, haverá um procedimento específico a ser seguido. 

Especificamente sobre o procedimento administrativo, a Resolução CONAMA n° 

237/1997, artigo 10° lista todas as etapas a serem seguidas quando do licenciamento 

ambiental: 

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, 

dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de 

licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 

  II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

 III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias 

técnicas, quando necessárias; 

  IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo 

haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações 

não tenham sido satisfatórios; 

 V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 
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 VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver 

reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham 

sido satisfatórios; 

 VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

 VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 

publicidade. 

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a 

certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou 

atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo 

e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso 

da água, emitidas pelos órgãos competentes. 

 § 2º - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto 

ambiental - EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência 

de esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental 

competente, mediante decisão motivada e com a participação do empreendedor, poderá 

formular novo pedido de complementação. 

 

Assim, verifica-se que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, 

enquanto a licença ambiental corresponde ao ato administrativo em que o órgão ambiental 

competente autoriza o desenvolvimento de atividade, impondo condições, restrições e 

medidas para a preservação ou recuperação do meio ambiente. 

Noutro norte, podemos citar o procedimento administrativo para apuração e 

julgamento das autuações realizadas pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA. 

Isto porque quando o empreendedor comete alguma infração ambiental com 

aplicação penalidade, há a possibilidade do infrator recorrer de tal decisão, havendo uma 

série de procedimentos administrativos que regem a matéria e se encontram previstos no 

Decreto n° 6.514/2008. 

 

 Responsabilidade Civil 

 

A responsabilidade civil consiste no dever que o infrator possuir de reparar o dano 

que tenha causado a outrem, em virtude do cometimento de uma conduta antijurídica, que 

pode ser fruto de ação ou omissão por parte do agente. 

Assim, a responsabilidade civil tem por objetivo ressarcir o ofendido pelos prejuízos 

suportados e ainda, punir o infrator pela sua conduta lesiva. 
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No caso da responsabilidade civil ambiental, é adotado o critério objetivo, em que 

não se faz necessário comprovar a culpa do agente. Portanto, ainda que o empreendedor 

esteja agindo conforme os padrões de licitude da sua atividade, caso haja o dano a outrem, 

existirá o dever de indenizar, ainda que este tenha ocorrido em virtude de caso fortuito ou 

força maior, que não são considerados excludentes de responsabilidade nessa teoria. 

A Constituição Federal dispõe em seu artigo 225, §3° acerca da responsabilidade 

objetiva, uma vez que não menciona a existência de culpa: 

 

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. 

 

Por sua vez o Código Civil preceitua em seu artigo 927, parágrafo único, in verbis: 

 

"Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem". 

 

Logo, percebe-se que há a aplicabilidade da teoria do risco da atividade, onde 

existirá o dever de indenizar caso a atividade exercida seja perigosa, respondendo o 

empreendedor pelas desvantagens resultantes de uma atividade que lhe gerou lucros, 

sendo que a tal responsabilidade objetiva é adotada pela Política Nacional de Meio 

Ambiente, conforme consta no artigo 14, §1° da Lei n° 6.938/81: 

 

“Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. 

 

A mesma lei traz a possibilidade do empreendedor sofrer uma ação de 

responsabilidade civil, por parte do Ministério Público da União e dos Estados. 

Desta forma, presente o dano ambiental, a reparação poderá ocorrer de duas 

formas: a tentativa de retornar o meio ambiente agredido ao estado anterior e a reparação 

em dinheiro. 

Assim, diante da impossibilidade de retornar o meio ao status quo ante recairá sobre 

o infrator uma condenação em dinheiro a fim de buscar uma recuperação do meio lesado, 

ou o recolhimento a algum fundo de proteção ao meio ambiente. 
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 Responsabilidade Administrativa 

 

Assim como a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa encontra seu 

fundamento no artigo 225, §3° da Constituição Federal, que cita expressamente que os 

agentes que praticarem condutas lesivas ao meio ambiente estarão sujeitos às sanções 

administrativas. 

Sobre o conceito de infração administrativa, assim preceitua o artigo 70 da Lei n° 

9.605/98: 

Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras 

jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 

 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 1º do Decreto nº 3.179/99: 

 

Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental e será 

punida com as sanções do presente diploma legal, sem prejuízo da aplicação de outras 

penalidades previstas na legislação. 

 

Desta forma, verifica-se que a violação das regras jurídicas constantes dos diplomas 

legais, possibilita que o Estado cumpra seu dever de punir tais condutas lesivas, colocando 

em prática ainda, o poder de polícia que lhe é inerente. 

Diante da competência de proteger o meio ambiente que todas as esferas estatais 

possuem, cada esfera dispõe de poder de polícia em relação à matéria que lhe compete. 

É possível distinguir a natureza administrativa de uma infração aplicada de acordo 

com a natureza da respectiva sanção. Desta forma, percebe-se facilmente a diferenciação 

com as sanções penais. 

Em relação aos tipos de sanções administrativas a que estão sujeitos os infratores, o 

artigo 14 da Lei 6.938/81: 

 

Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 

não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos 

inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 

transgressores: 

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no 

máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada 

em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua 
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cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou 

pelos Municípios. 

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; 

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito; 

IV - à suspensão de sua atividade. (...) 

§ 3º. Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, 

restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que 

concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA 

(...)”. 

 

Sobre o mesmo tema, a Lei n° 9.605/98 apresenta como sanções administrativas 

aos infratores: advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos da 

fauna ou flora, instrumentos utilizados na infração, embargo da obra ou atividade exercida, 

demolição da obra, suspensão total ou parcial das atividades e penas restritivas de diretos. 

Dessa forma, em atendimento ao princípio da legalidade, tanto a infração quanto a 

sanção a ser imposta devem estar expressamente contidas em lei para que sejam aplicadas 

ao infrator. 

Ao contrário do que ocorre na responsabilidade civil, a corrente majoritária defende 

que, no caso da responsabilidade administrativa ambiental a responsabilidade do infrator 

será subjetiva, mostrando-se, portanto, imprescindível a comprovação da culpa por parte do 

agente. 

Isto porque a regra da responsabilidade é sempre subjetiva e quando a lei pretende 

excepcioná-la deve dizê-lo expressamente, o que não ocorre, in casu. 

A título de exemplificação acerca da responsabilidade administrativa ambiental, o 

Decreto n° 99.274/1990, traz em seu artigo 34 um rol de condutas que o empreendedor 

deve ser abster de cometer, sob pena de ser-lhe aplicada uma multa. 

 

 Responsabilidade Penal 

 

Os crimes cometidos contra o meio ambiente são de natureza pública 

incondicionada, cabendo ao Ministério Público propor a ação penal competente, conforme 

previsto no Código de Processo Penal ou na Lei n° 9.099/95 que se aplica aos crimes de 

menor potencial ofensivo, conforme disposição dos artigos 27 e 28 da Lei de Crimes 

Ambientais (Lei n° 9.605/98). 

A Lei n° 9.605/98 configura a principal lei quando se fala em responsabilidade penal 

ambiental. Nela os crimes estão separados conforme os objetos de tutela: crimes contra a 
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fauna (arts. 29 a 37), crimes contra a flora (arts. 38 a 53), poluição e outros crimes (arts. 54 

a 61) e crimes contra a Administração Ambiental (arts. 66 a 69). 

No que tange à responsabilidade penal ambiental da pessoa jurídica, esta surgiu 

com a Constituição Federal de 1988 (artigo 225, §3°) e se consolidou com o artigo 3° da Lei 

n° 9.605/98, que diz que: 

 

Artigo 3° - As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida 

por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou benefício da sua entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 

físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 

 

Portanto, as pessoas jurídicas são passíveis de responsabilidade penal, todavia, 

grande parte das infrações penais ambientais sujeitam-se à Lei n° 9.099/95, por serem 

consideradas como de menor potencial ofensivo. 

Nesses casos, o juiz poderá propor a imediata aplicação da pena restritiva de direitos 

ou multa, desde que o infrator já tenha realizado a composição do dano ambiental (artigos 

74 e 76 da Lei 9099/95). 

De grande aplicabilidade às pessoas jurídicas são os artigos 7° e 8° da Lei de 

Crimes Ambientais, que prevêem a substituição da pena privativa de liberdade, in verbis: 

 

 Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 

liberdade quando: 

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 

quatro anos; 

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, 

bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja 

suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. 

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a 

mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. 

Art. 8º As penas restritivas de direito são: 

I - prestação de serviços à comunidade; 

II - interdição temporária de direitos; 

III - suspensão parcial ou total de atividades; 

IV - prestação pecuniária; 

V - recolhimento domiciliar. 
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Importante dispositivo em relação às pessoas jurídicas encontra-se no artigo 24 da 

Lei de Crimes Ambientais, que prevê a possibilidade de liquidação forçada caso a empresa 

tenha sido constituída com o fim de facilitar a prática de crimes ambientais. 

Trata-se de grave sanção, pois além de encerrar as atividades da empresa, transfere 

todo seu patrimônio ao Fundo Penitenciário Nacional. 

 

5.5. Legislação Federal 

 

A seguir, é apresentada listagem das principais regulamentações federais incidentes 

ao empreendimento, bem como as principais obrigações do empreendedor, relacionada a 

elas. 

 

 Lei nº 3.824/1960 

Conforme o art. 1º da referida lei é obrigatória a destoca e limpeza das bacias 

hidráulicas, dos açudes, represas ou lagos artificiais, construídos pela União, pelos Estados, 

pelos Municípios ou por empresas particulares que gozem de concessões ou de quaisquer 

favores concedidos pelo Poder Público. 

Portanto, a lei ressalta a importância de realizar a destoca da área antes da 

formação do reservatório hidrelétrico, de forma a evitar o alagamento de florestas que 

causam a emissão de gases de efeito estufa, além do aproveitamento da madeira existente, 

que irá poupar o corte de novas árvores para atender a demanda do mercado. 

 

 Lei nº 6.938/1981 

O artigo 10° dispõe sobre a obrigatoriedade de obtenção de prévio licenciamento 

ambiental por parte das empresas que exercem atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, potencialmente poluidoras, como é o caso dos empreendimentos hidrelétricos, 

bem como do dever de providenciar a publicação dos pedidos de concessão e renovação. O 

artigo 14 disciplina as penalidades que poderão ser aplicadas ao empreendedor que 

descumprir as medidas necessárias à preservação ou correção dos danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental, que podem ser de multa simples ou diária, agravada 

em casos de reincidência específica; perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais 

concedidos pelo Poder Público; perda ou suspensão de participação em linhas de 

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e suspensão de sua atividade.  

Por sua vez, o § 1º estabelece que a aplicação das penalidades previstas acima são 

independentes da obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 

a terceiros, afetados por sua atividade. Ocorrendo o dano ambiental, o empreendedor 
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poderá sofrer ainda uma ação de responsabilidade civil e criminal por parte do Ministério 

Público, da União e dos Estados.  

O artigo 17 instituiu o Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente 

Poluidora ou Utilizadora de Recursos Ambientais, que será administrado pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, sendo que os 

empreendimentos hidrelétricos devem obrigatoriamente ser registrados e efetuar o 

pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, que tem como fim 

custear o controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 

recursos naturais por parte do IBAMA.  

 

 Constituição Federal 

O artigo 20, inciso III elenca como bem da União os lagos, rios e quaisquer correntes 

de água em terrenos de seu domínio, assim como os que banhem dois Estados ou mais, os 

que fazem limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro e os terrenos 

marginais e praias fluviais. O §1° do mesmo artigo traz a obrigação aos empreendimentos 

hidrelétricos de propiciar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a 

órgãos da administração direta da União, a participação no resultado da exploração de 

recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, ou compensação financeira por 

essa exploração, cujos percentuais estão definidos na Lei n° 8.001/1990, que serão 

oportunamente abordados. 

O artigo 225 traz a obrigação geral de defender e proteger o meio ambiente para as 

futuras gerações e o § 3º do mesmo artigo, em consonância com a Lei de Crimes 

Ambientais disciplina que os infratores que causarem danos ao meio ambiente estarão 

sujeitos às sanções penais e administrativas, além da obrigação de reparar os danos 

causados. 

Importante ressaltar que se trata de norma genérica, que não especifica a quais 

sanções o empreendedor estará sujeito pelas lesões causadas ao meio natural. 

 

 Decreto nº 99.274/1990 

O artigo 17 traz a obrigação de obter o prévio licenciamento da atividade 

potencialmente poluidora, dentre elas os empreendimentos hidrelétricos, cabendo ao 

CONAMA exigir o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, contando, 

no mínimo, o diagnóstico ambiental da área, a descrição da ação proposta e suas 

alternativas; e a identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e 

negativos. 
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O §4° traz a obrigação do empreendedor de arcar com os custos da publicação da 

concessão ou renovação de qualquer modalidade de licença ambiental, que deverá ocorrer 

no jornal oficial do Estado e em um periódico de grande circulação.  

O artigo 19 traz os tipos de licenças ambientais a serem expedidas em favor do 

empreendedor, com suas respectivas definições. 

O artigo 25 dispõe sobre as estações ecológicas e a obrigação do empreendedor de 

requerer a realização de audiência prévia junto ao CONAMA para a execução de obras de 

engenharia nessas áreas. 

O artigo 34 traz as penalidades para o empreendedor que inobservar as 

determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas 

competentes, sendo estas, in verbis: 

I - contribuir para que um corpo d'água fique em categoria de qualidade inferior à 

prevista na classificação oficial;  

II - contribuir para que a qualidade do ar ambiental seja inferior ao nível mínimo 

estabelecido em resolução;  

III - emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos 

causadores de degradação ambiental, em desacordo com o estabelecido em 

resolução ou licença especial;  

IV - exercer atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem a 

licença ambiental legalmente exigível ou em desacordo com a mesma;  

V - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento 

público de água de uma comunidade;  

VI - causar poluição de qualquer natureza que provoque destruição de plantas 

cultivadas ou silvestres;  

VII - ferir, matar ou capturar, por quaisquer meios, nas Unidades de Conservação, 

exemplares de espécies consideradas raras da biota regional;  

VIII - causar degradação ambiental mediante assoreamento de coleções d'àgua ou 

erosão acelerada, nas Unidades de Conservação;  

IX - desrespeitar interdições de uso, de passagem e outras estabelecidas 

administrativamente para a proteção contra a degradação ambiental;  

X - impedir ou dificultar a atuação dos agentes credenciados pelo Ibama, para 

inspecionar situação de perigo potencial ou examinar a ocorrência de degradação 

ambiental; 

XI - causar danos ambientais, de qualquer natureza, que provoquem destruição ou 

outros efeitos desfavoráveis à biota nativa ou às plantas cultivadas e criações de 

animais;  

 XII - descumprir resoluções do Conama.  
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XII - realizar em Área de Proteção Ambiental, sem licença do respectivo órgão de 

controle ambiental, abertura de canais ou obras de terraplanagem, com 

movimentação de areia, terra ou material rochoso, em volume superior a 100m3, 

que possam causar degradação ambiental;  

XIII - causar poluição de qualquer natureza que possa trazer danos à saúde ou 

ameaçar o Art. 36. Serão impostas multas de 617 a 6.170 BTN nas seguintes 

infrações:  

XIV - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes de um quarteirão urbano ou localidade equivalente;  

XV - causar poluição do solo que torne uma área, urbana ou rural, imprópria para 

a ocupação humana;  

XVI - causar poluição de qualquer natureza, que provoque mortandade de 

mamíferos, aves, répteis, anfíbios ou peixes.  

 

O empreendedor deve observar rigorosamente a lista restritiva apresentada, sob 

pena de aplicação de multa proporcional ao dano causado. 

 

 Lei nº 9.605/1998 

Esta legislação traz um rol de condutas lesivas ao meio ambiente com as respectivas 

sanções penais e administrativas aos infratores. É importante que o empreendedor se 

abstenha da prática das condutas listadas na legislação supra citada evitando a aplicação 

das penalidades. 

É importante lembrar que, conforme dispõe o artigo 3º, as pessoas jurídicas são 

responsáveis pelas infrações cometidas através de decisão de seu representante legal ou 

contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse de sua entidade, sendo tal 

responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Dentre as penas previstas para a pessoa jurídica, há a pena restritiva de direitos, que 

pode ser a suspensão parcial ou total de atividades; a interdição temporária de 

estabelecimento, obra ou atividade e a proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como dele obter subsídios, subvenções ou doações. 

O empreendedor infrator também estará sujeito à prestação de serviços à 

comunidade, tais como o custeio de programas e de projetos ambientais; a execução de 

obras de recuperação de áreas degradadas; a manutenção de espaços públicos e a 

contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. 
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 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. 

No caso dos empreendimentos hidrelétricos, assim considerados como de 

significativo impacto ambiental, quando do licenciamento ambiental, fundamentado no 

EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, devendo destinar recursos de valor não inferior 

a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, 

levando-se em consideração o impacto ambiental gerado pelo empreendimento. Tal 

percentual será definido pelo órgão ambiental licenciador, bem como qual a unidade de 

conservação a ser beneficiada. 

Caso haja unidade de conservação afetada pelo empreendimento, o licenciamento 

somente será concedido após autorização do órgão responsável por sua administração, e 

tal unidade deverá, obrigatoriamente ser beneficiada pela compensação. 

O artigo 38 dispõe que a inobservância às obrigações contidas nesta lei, bem como a 

ação ou omissão que cause dano aos recursos naturais sujeitará o empreendedor às 

sanções previstas em lei. 

No artigo 48 há a obrigação específica para as empresas geradoras e distribuidoras 

de energia elétrica, beneficiárias da proteção oferecida por uma unidade de conservação, 

que deverão despender recursos financeiros para proteção e implementação da unidade. 

 

 

 Decreto nº 4.340/2002 

Este decreto regulamenta artigos da Lei n° 9.985/2000, trazendo a forma em que 

será fixada a compensação ambiental pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos 

Recursos Renováveis – IBAMA. 

O IBAMA, através da análise do EIA/RIMA, apresentado pelo empreendedor, 

estabelecerá o grau de impacto do empreendimento considerando somente os impactos 

negativos sobre o meio ambiente. Os investimentos referentes aos planos, projetos e 

programas exigidos durante o licenciamento ambiental para mitigar os impactos causados e 

os encargos e custos do financiamento do empreendimento não serão incluídos no cálculo. 

 
 Resolução CONAMA nº 302/2002   

Esta resolução traz os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente, especificamente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. 
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O artigo 3° estabelece como área de preservação permanente a área com largura 

mínima, horizontalmente, no entorno dos reservatórios artificiais, sendo de trinta metros para 

os reservatórios situados em área urbana consolidada e de cem metros para as áreas 

rurais. 

O artigo 4° traz a obrigação ao empreendedor de elaborar o plano ambiental de 

conservação e uso do entorno de reservatório artificial, dentro do procedimento de 

licenciamento ambiental e em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão 

ambiental competente, para os reservatórios artificiais destinados à geração de energia. 

A aprovação do plano ambiental deve ser precedida da realização de audiência 

pública, sob pena de nulidade do ato administrativo, conforme preceitua o §2° do artigo 4°. 

 

 Resolução CONAMA nº 303/2002 

Observar os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

Em relação aos empreendimentos hidrelétricos, tal resolução traz a obrigação de se 

respeitar a fixação da área de preservação permanente das áreas urbanas, como sendo de 

trinta metros, trazendo os critérios mínimos para caracterização de uma área como sendo 

urbana. 

 

 Lei nº 4.771/65 - Institui o Código Florestal. 

O Código Florestal determina como sendo área de preservação permanente as áreas 

constantes no entorno dos reservatórios naturais ou artificiais. 

O artigo 4°, §6° traz a obrigação específica aos empreendimentos hidrelétricos, 

quando da implantação de reservatório artificial, de desapropriar ou adquirir as áreas de 

preservação permanente criadas no entorno, conforme parâmetros fixados pelo CONAMA, 

que na Resolução n° 302 fixou as respectivas metragens. 

Para a supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente para a 

execução de obras ou projetos de utilidade pública, assim considerados os 

empreendimentos hidrelétricos, o empreendedor deve obter a prévia autorização do Poder 

Executivo Federal. 

 

 Lei nº 5.197/1967 

Estabelece que os animais de quaisquer espécies, que constituem a fauna silvestre, 

são considerados propriedades do Estado, ficando proibida a sua utilização, perseguição, 

destruição, caça ou apanha, cabendo a toda a sociedade a preservação da fauna, bem 

como aos empreendedores quando da execução de obras, se abster de destruir a fauna 

silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. 
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Tal destruição está prevista no §1° do artigo 27 como crime punível com pena de 

reclusão de um a três anos, sendo que os empreendimentos hidrelétricos devem se abster 

de provocar o perecimento de espécimes da fauna ictiológica, sob pena de incorrerem na 

pena de reclusão de dois a cinco anos. 

As penas acima descritas serão aplicadas aos autores diretos ou aos gerentes, 

administradores e diretores se praticadas por prepostos ou subordinados que tenham agido 

no interesse de seus superiores hierárquicos. 

 

 Resolução CONAMA nº 004/1985 

O empreendedor deve observar esta resolução que define como Reservas 

Ecológicas as áreas no entorno dos reservatórios artificiais, medindo horizontalmente, a 

partir de seu nível mais alto, uma faixa marginal de trinta metros quando o reservatório se 

situar em área urbana e cem metros em área rural e para as represas hidrelétricas. 

A resolução define as Reservas Ecológicas que devem ser respeitadas e 

preservadas pelo empreendedor, mas não traz obrigação específica quanto ao seu 

cumprimento ou descumprimento. 

 

 Resolução CONAMA nº 002/1996 

Dispõe o artigo 1° que o licenciamento de empreendimentos de relevante impacto 

ambiental, neles incluídos os empreendimentos hidrelétricos, terá como um dos requisitos a 

serem atendidos pela entidade licenciada, a implantação de uma unidade de conservação 

de domínio público e uso indireto, preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do 

órgão licenciador, ouvido o empreendedor, em valor não inferior à meio por cento dos custos 

totais previstos para a implantação do empreendimento, fixados de forma proporcional à 

alteração causada ao meio ambiente. 

 

 Portaria IBAMA nº 37/1992  

Esta portaria traz a lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção. Outros instrumentos normativos mencionam a proteção específica dessa 

vegetação, trazendo obrigações e respectivas punições. No caso dessa portaria, cabe ao 

empreendedor somente preservar e se abster de degradar tais espécies. 

 

 MMA – Instrução Normativa nº 03/03  

Esta IN traz a lista nacional de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 

Outros instrumentos normativos mencionam a proteção específica dessas espécies, 
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trazendo obrigações e respectivas punições, tais como as Leis n° 5.197, de 3 de janeiro de 

1967, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e Decreto n° 3.179, de 21 de setembro de 2002. 

No caso desta IN, cabe ao empreendedor somente proteger e se abster de capturar 

tais espécies. 

 

 MMA – Instrução Normativa nº 05/2004 

Esta IN traz a lista nacional de espécies ameaçadas de extinção e espécies 

sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, os invertebrados aquáticos e peixes. 

Outros instrumentos normativos mencionam a proteção específica dessas espécies, 

trazendo obrigações e respectivas punições. 

No caso desta IN, cabe ao empreendedor somente proteger e se abster de capturar 

tais espécies. 

 

 MMA – Instrução Normativa nº 06/2008  

Esta IN traz a lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção e com 

deficiência de dados. Outros instrumentos normativos mencionam a proteção específica 

dessas espécies, trazendo obrigações e respectivas punições. 

O artigo 4° dispõe que a coleta das espécies mencionadas depende de prévia 

autorização do órgão competente. 

O parágrafo único do artigo 5° preceitua que as espécies elencadas no anexo I desta 

IN possuem prioridade nos planos de conservação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC, bem como nos planos de manejo das Unidades de Conservação. 

 

 Portaria Conjunta MMA e ICMBio nº 316/09  

Não gera obrigações, pois veio apenas dispor sobre os instrumentos de 

implementação da Política Nacional da Biodiversidade voltados para a conservação e 

recuperação de espécies ameaçadas de extinção. 

Esta portaria vem para aplicar os seguintes instrumentos de implementação da 

Política Nacional da Biodiversidade: Listas Nacionais Oficiais de Espécies Ameaçadas de 

Extinção, Livros Vermelhos das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção e Planos de 

Ação Nacionais para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção. 

Todavia, tal portaria somente cria os instrumentos, sem trazer qualquer obrigação 

específica ao empreendedor. 
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 Resolução CONAMA nº 001/1986  

Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes 

gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, bem como a obrigatoriedade de 

apresentação do EIA/RIMA, trazendo em seu artigo 2° o rol de empreendimentos 

modificadores do meio ambiente, estando incluído dentre estes as obras hidráulicas para 

exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 

10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e 

irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de 

bacias, diques e as usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10MW; 

 

 Resolução CONAMA nº 006/1986 

Essa resolução traz os modelos para publicação de pedidos de licenciamento, 

concessões e renovações e deve ser seguida por todos os empreendedores. 

Ela disciplina que todas as publicações devem ser feitas no primeiro caderno do 

jornal, em corpo sete ou superior, no prazo de até trinta dias corridos após a data do ato que 

será publicado. 

A publicação deverá ser feita no diário oficial do Estado ou da União, conforme 

critérios estabelecidos na Portaria nº 011/69, de 30 de junho de 1983, da Diretoria Geral do 

Departamento de Imprensa Nacional. 

 

 Resolução CONAMA nº 006/1987 

Regulamenta o licenciamento ambiental para exploração, geração e distribuição de 

energia elétrica. 

O artigo 1° traz a obrigação de prestar informações técnicas sobre o 

empreendimento ao órgão ambiental estadual quando for se submeter ao licenciamento 

ambiental. 

O artigo 4º requer que os empreendimentos hidrelétricos obtenham a Licença Prévia 

(LP) no início do estudo de viabilidade da Usina; a Licença de Instalação (LI) antes da 

realização da Licitação para construção do empreendimento e a Licença de Operação (LO) 

antes do fechamento da barragem.  

O artigo 8° traz a obrigação às usinas geradoras de eletricidade e barragem para fins 

hidrelétricos acima de 10MW de antecipar o estudo de impacto ambiental de forma a 

apresentar ao órgão ambiental estadual quando do requerimento da Licença Prévia, um 
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relatório sobre o planejamento dos estudos a serem realizados no empreendimento, 

contendo, inclusive o cronograma, para que o órgão ambiental possa repassar as instruções 

adicionais previstas no parágrafo único do artigo 6° da Resolução CONAMA 001/86. 

A Licença Prévia somente será concedida após a aprovação do RIMA, que deverá 

ser elaborado de forma a enfatizar à sociedade as vantagens e os danos ambientais do 

empreendimento, sendo que o RIMA  deverá estar acessível ao público. 

 

 Resolução CONAMA nº 009/1987 

Diante do objetivo do RIMA de expor à sociedade as vantagens do empreendimento, 

assim como as conseqüências ambientais, deverá ser realizada Audiência Pública acerca 

do seu conteúdo quando solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 

cinqüenta ou mais cidadãos. 

O órgão ambiental competente publicará em edital a abertura do prazo para 

solicitação de audiência pública, que, se solicitada e não realizada, invalidará a licença 

ambiental concedida. 

 

 Resolução CONAMA nº 001/1988 

Esta resolução implementa o cadastro técnico federal de atividades e instrumentos 

de defesa ambiental, sendo que as pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços e 

consultoria sobre problemas ecológicos ou ambientais devem promover seu cadastramento 

junto ao IBAMA. 

 

Não gera obrigações, pois veio apenas estabelecer e disciplinar os critérios e 

procedimentos básicos para a implementação do CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE 

ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL, previsto no Art. 17 da Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. 

 

 Decreto nº 99.274/1990 

Dispõe sobre a necessidade do prévio licenciamento ambiental para atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, 

dentre essas os empreendimentos hidrelétricos. 

Caberá ao empreendedor apresentar estudo de impacto ambiental contendo o 

diagnóstico ambiental da área, a descrição da ação proposta e suas alternativas e a 

identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos. 
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Considera-se ainda obrigação do empreendedor permitir, sob a pena da lei, o 

ingresso da fiscalização no local das atividades potencialmente poluidoras para a inspeção 

de todas as suas áreas. 

Havendo necessidade de execução de obras de engenharia que afetem as estações 

ecológicas, deverá haver a prévia audiência do CONAMA. 

Este decreto traz ainda uma listagem de condutas lesivas ao meio ambiente, às 

quais o empreendedor deverá se abster de cometer, sob pena de incorrer na penalidade de 

multa. 

 

 Resolução CONAMA nº 237/1997 

Dispõe sobre a necessidade do prévio licenciamento ambiental e apresentação de 

EIA/RIMA para atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, contendo no anexo a listagem dos empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento, sendo que a produção de energia termoelétrica e transmissão de energia 

elétrica estão listadas no anexo. 

O artigo 4° disciplina como competência do IBAMA promover o licenciamento 

ambiental de empreendimentos que se localizem em dois ou mais Estados, como é o caso 

do empreendimento objeto deste estudo, que abrangerá os Estados de Minas Gerais e 

Goiás. 

Configura-se uma obrigação do empreendedor solicitar a renovação da Licença de 

Operação (LO) com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu 

prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado 

até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 

Esta resolução traz ainda a especificação de todas as etapas para obtenção do 

licenciamento ambiental, bem como os prazos de cada licença a ser concedida, que 

deverão ser observadas pelo empreendedor. 

 

 Lei nº 7.990/1989 

Esta lei disciplina que os empreendimentos hidrelétricos deverão efetuar a 

compensação financeira dos Estados, Distrito Federal e Municípios pelo uso dos recursos 

hídricos. 

Tal compensação será calculada conforme o fator percentual do valor da energia 

constante na fatura, excluídos os tributos e empréstimos compulsórios e deverá ser 

efetuado mensalmente, diretamente aos Estados e Municípios, até o último dia útil do 

segundo mês subseqüente ao do fato gerador, corrigido pelo fator do Bônus do Tesouro 

Nacional. 
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O empreendimento objeto deste trabalho, por abranger mais de um Estado e mais de 

um Município, deverá distribuir os percentuais de compensação financeira 

proporcionalmente, levando-se em consideração as áreas inundadas e outros parâmetros 

de interesse público regional ou local. 

Estão isentas do pagamento de compensação financeira a energia elétrica a 

produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal igual ou inferior a 10.000 

kW (dez mil quilowatts). 

 

 Lei nº 8.001/1991 

Define os percentuais da distribuição da compensação financeira tratados na 

legislação abordada acima (Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989), que se darão da 

seguinte forma: 

I - quarenta e cinco por cento aos Estados; II - quarenta e cinco por cento aos Municípios; 

III - três por cento ao Ministério do Meio Ambiente;  

IV - três por cento ao Ministério de Minas e Energia;  

V - quatro por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

FNDCT 

 

 Lei nº 9.427/1996 alterada pela Lei 9648/1998 

O artigo 12 institui a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, que 

deverá ser paga anualmente pelos empreendimentos hidrelétricos, proporcional ao porte do 

serviço concedido, equivalente a cinco décimos por cento do valor do benefício econômico 

anual auferido, sendo obedecida a fórmula contida no §1° para realização do cálculo. 

Os artigos 14, 15 e 16 trazem as especificações do regime econômico e financeiro 

da concessão de serviço público de energia elétrica com as responsabilidades contratuais 

da concessionária. 

O consumidor que preste serviço público ou essencial à população que estiver 

inadimplente e for sofrer suspensão no fornecimento de energia elétrica, deverá haver por 

parte da concessionária a comunicação ao Poder Público local ou ao Poder Executivo 

Estadual com antecedência de quinze dias. 

 

 Decreto Lei nº 24.643 –  Institui o Código das Águas 

O Código de Águas de 1934 foi uma lei inovadora para o desenvolvimento dos 

empreendimentos hidrelétricos no Brasil. Ele separou a propriedade dos cursos d‟agua da 

própria propriedade em que a água se encontrava, passando a água ao patrimônio da 

União. A partir desse decreto a União passou a intervir na produção de energia elétrica, ao 
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ter competência de concessão para o aproveitamento de energia hidráulica, restrita a 

brasileiros ou empresas organizadas no país. 

Assim, conforme dispõe o artigo 140, compete ao empreendedor obter a concessão 

dos aproveitamentos de quedas d'agua e outras fontes de energia hidráulica de potência 

superior a 150 kws, seja qual for a sua aplicação e dos aproveitamentos que se destinam a 

serviços de utilidade publica federal, estadual ou municipal ou ao comércio de energia seja 

qual for a potência. 

Por sua vez, o artigo 153 traz as obrigações específicas do 

empreendedor/concessionário, in verbis: 

 

a) a depositar nos cofres públicos, ao assinar o termo de concessão, em moeda 

corrente do país, ou em apólices da dívida pública federal, como garantia do 

implemento das obrigações assumidas, a quantia de vinte mil réis, por kilowatt de 

potência concedida, sempre que esta potência não exceder a 2.000 Kws. Para 

potências superiores a 2.000 Kws. a caução será de quarenta contos de réis em 

todos os casos; 

b) a cumprir todas as exigências da presente lei, das cláusulas contratuais e dos 

regulamentos administrativos; 

c) a sujeitar-se a todas as exigências da fiscalização; 

d) a construir e manter nas proximidades da usina, onde for determinado pelo 

Serviço de Águas, as instalações necessárias para observações linimétricas e 

medições de descargas do curso d’água utilizado; 

e) a reservar uma fração da descarga d’água, ou a energia correspondente a uma 

fração da potência concedida, em proveito dos serviços públicos da União, dos 

Estados ou dos Municípios. 

 

O artigo 160 dispõe sobre a obrigação do concessionário do pagamento proporcional 

à potência hidrelétrica concedida, a título de utilização e fiscalização. Tal obrigação vem a 

ser regulamentada e especificada mais tarde por outros instrumentos normativos.  

Por sua vez, o artigo 163 prevê a atualização das tarifas pelo fornecimento de 

energia elétrica a cada três anos, sendo que sempre deverão ser fixadas em moeda 

corrente no país. 

 

 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 art. 21 da Constituição 
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Federal, e altera o art. 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. 

Assim, pela Política Nacional de Recursos Hídricos foram implantados os 

enquadramentos dos corpos d‟agua em classes, a outorga dos direitos de uso dos recursos 

hídricos, a compensação aos municípios e a cobrança pelo uso da água, dentre outras, 

todas visando racionar a utilização dos recursos hídricos, garantindo a todos o acesso à 

água.  

Em relação aos empreendimentos hidrelétricos, o artigo 12 dispõe que os 

empreendedores devem obter do Poder Público a outorga para seu aproveitamento, 

devendo se submeter ao Plano Nacional de Recursos Hídricos previstos nesta lei, conforme 

principais objetivos já foram traçados acima. 

É importante ressaltar que, no caso de aproveitamento de recursos hídricos que 

alcancem dois ou mais Estados, a lei atribui a competência ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos para deliberação acerca dos projeitos. 

 

 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. 

A ANA visa garantir o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, conforme especificado no item acima. 

Em relação aos empreendimentos hidrelétricos, a citada lei menciona que caberá à 

Agência Nacional de Águas fiscalizar as condições de operação dos reservatórios por 

agentes públicos e privados, de modo a garantir o uso coletivo dos recursos hídricos, sendo 

que tal fiscalização será realizada em articulação com o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico – NOS. 

Esta lei traz ainda os prazos em que poderão ser concedidas as outorgas de direito 

de uso de recursos hídricos de domínio da União, prevendo que, no caso de 

concessionárias de geração de energia elétrica a outorga vigorará pelo prazo 

correspondente ao contrato de concessão ou ato administrativo de autorização. 

 

 Resolução CONAMA nº 357/2005 

Esta resolução também visa garantir o cumprimento dos objetivos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, conforme especificado nos itens acima. 
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Cabe ao empreendedor observar o enquadramento dos corpos d‟agua e as 

condições para lançamento de efluentes contidas na resolução, visando o controle da 

poluição e proteção à saúde. 

Assim, cabe ao empreendedor obedecer a carga poluidora máxima para o 

lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas nos 

processos produtivos, de modo a não comprometer as metas progressivas obrigatórias, 

intermediarias e final, estabelecidas pelo enquadramento para o corpo de água. 

No caso de empreendimento de significativo impacto, o órgão ambiental competente 

exigirá, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de 

capacidade de suporte de carga do corpo de água receptor. 

 

 Decreto Lei nº 25/1937  

O empreendedor deverá respeitar e preservar o patrimônio histórico e artístico 

nacional, dentre esses incluído o patrimônio arqueológico, que poderá ser danificado 

quando das obras para instalação de empreendimentos hidrelétricos. Todavia, as 

obrigações específicas constam de outros instrumentos normativos. 

 

 Lei nº 3.924/1961 

O empreendedor deverá respeitar, preservar e se abster de danificar os monumentos 

arqueológicos e pré-históricos, que estão sob a guarda do Poder Público e poderão ser 

danificados quando das obras para instalação de empreendimentos hidrelétricos. 

É proibida a destruição e mutilação de monumentos arqueológicos ou pré-históricos, 

que é considerado crime contra o patrimônio nacional, punível conforme as leis penais. 

Durante as obras de instalação do empreendimento, caso haja a descoberta de 

elementos de interesse arqueológico, o empreendedor deve comunicar imediatamente a 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, possuindo o dever de conservação 

provisória da descoberta. 

 

 Portaria IPHAN nº 07/1988  

Regulamenta os pedidos de permissão e autorização das pesquisas arqueológicas 

em sítios arqueológicos, que deverão ser seguidos pelo empreendedor em todas as fases 

de implantação do empreendimento, conforme procedimentos detalhados contidos na 

Portaria IPHAN n° 230. 
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 Código Penal Título II Cap. IV Arts. 165 e 166 

O empreendedor deve se abster de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada 

pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico, bem 

como de alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente 

protegido por lei. 

Desta forma, em especial quando das obras para instalação do empreendimento, 

deve o empreendedor atentar-se para a preservação das coisas tombadas e do patrimônio 

arqueológico, seguindo as Portarias do IPHAN (abaixo abordadas), caso venha a se deparar 

com sítios ou materiais de valor arqueológico. 

A pena prevista pra o infrator ao artigo 165 é de detenção de seis meses a dois anos 

e multa e para o artigo 166 é de detenção de um mês a um ano ou multa, que poderá, 

inclusive, ser aplicada à pessoa jurídica, conforme determinação do §3° do artigo 225 da 

Constituição Federal. 

 

 Portaria IPHAN nº 230 

Os empreendimentos de significativo impacto ambiental, inclusive os 

empreendimentos hidrelétricos, devem realizar estudo arqueológico quando da elaboração 

do estudo de impacto ambiental. 

Desta forma, esta portaria traz o procedimento para proteção de áreas e sítios 

arqueológicos em todas as fases de obtenção das licenças ambientais. 

Na fase de obtenção da LP deve haver o prévio levantamento arqueológico de 

campo, visando verificar se há sítios arqueológicos na área do empreendimento, devendo 

haver a avaliação dos impactos do empreendimento sobre o patrimônio arqueológico e 

elaboração de Programa de Prospecção e Resgate. 

Na LI deve haver a implantação do Programa de Prospecção e Resgate, que 

culminará com o Programa de Resgate Arqueológico. 

Na LO será implantado o Programa de Resgate Arqueológico proposto no EIA, com 

o salvamento dos sítios identificados e a produção de conhecimento sobre arqueologia da 

área de estudo. 

 

5.6. Legislação Estadual 

 

A Constituição Estadual, Leis, Decretos, Resoluções e as Deliberações dos Estados 

de Minas Gerais e Goiás, dispõem de fundamentos, para conservação do meio ambiente. A 

fim de cumprir as legislações, o empreendedor se compromete a manter o equilíbrio 

ambiental, combater a poluição dos recursos naturais (solo, água), bem como, preservar a 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.92 

fauna e flora, através dos estudos e Programas Ambientais apresentados, visando evitar 

e/ou minimizar os impactos a serem gerados pelo empreendimento. 

 

5.6.1. Minas Gerais 

 

Com esteio na legislação federal, o Estado de Minas Gerais possui uma vasta 

legislação acerca dos Recursos Hídricos. 

Merece destaque a Constituição Estadual, que, copiando o modelo da Carta Magna, 

trouxe em seu bojo alguns dispositivos a respeito da proteção ao meio ambiente, incluindo-

se a fauna, flora e recursos hídricos. 

Por sua vez, a Lei Estadual nº 7.772/80 dispõe sobre as atribuições do COPAM, 

órgão deliberativo de fundamental importância para a conservação dos recursos naturais. 

No mesmo molde da Lei Federal n° 9.433/97, a Lei Estadual n° nº 13.999/99 cria a 

Política Estadual dos Recursos Hídricos. 

Acerca da qualidade da água, tem-se a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG nº 01/2008, que 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. 

Desta forma, apresenta-se a seguir a listagem das principais Leis Estaduais, bem 

como Decretos, Instruções Normativas e demais legislações concernente aos Recursos 

Hídricos aplicáveis ao setor elétrico. 

 

 Constituição Estadual, de 21/09/1989 

Ao Estado foi atribuído proteger a flora e fauna, a fim de assegurar a diversidade das 

espécies e dos ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, e ainda exigir prévia 

anuência do órgão estadual de política ambiental, para início, ampliação ou 

desenvolvimento de atividades capazes de causar degradação ambiental. 

Preceitua ainda sobre a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, na 

forma da lei. 

A seguir, são listados outros mecanismos legais relacionados à proteção da flora:  

 

 Lei Estadual nº 14.309 de 19/06/2002: Dispõe sobre as políticas florestais e de 

proteção à biodiversidade no Estado. 

 Lei Estadual nº 18.023, de 09/01/2009: Altera o Art. 10 da Lei nº 14.309, de 19 de 

junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade 

no Estado. 
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“Art. 1º - O §2º do Art. 10 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a 

vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte: 

 

§2º - No caso de reservatório artificial resultante de barramento construído sobre 

drenagem natural ou artificial, a área de preservação permanente corresponde à 

estabelecida nos termos das alíneas "d" e "e" do inciso III do caput deste artigo, 

exceto a área de preservação permanente de represa hidrelétrica, que terá sua 

abrangência e sua delimitação definidas no plano diretor da bacia hidrográfica, 

observada a legislação pertinente, sem prejuízo da compensação ambiental. 

... 

§4º - Na inexistência do plano diretor a que se refere o §2º deste artigo, a área de 

preservação permanente de represa hidrelétrica terá a largura de 30 m (trinta 

metros), sem prejuízo da compensação ambiental e da obrigação de recuperar as 

áreas de preservação permanente degradadas, assegurados os usos 

consolidados, inclusive para fins de exploração de atividades agrícolas com 

culturas perenes de porte arbóreo ou arbustivo, e os atos praticados até a data de 

publicação do plano diretor " (NR)”. 

 

Altera o art. 10 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as 

políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. 

Com a alteração prevista nesta lei, os reservatórios artificiais provenientes de 

hidrelétricas deverão respeitar a área de preservação permanente conforme limites 

estabelecidos pelo plano diretor da bacia hidrográfica a que pertence o empreendimento. 

Na ausência do plano diretor, a área de preservação permanente será de trinta 

metros de largura, no entorno do reservatório. 

Em ambos os casos, cabe ao empreendedor realizar a compensação ambiental e a 

recuperação das áreas de preservação permanente já degradadas, excetuando-se as áreas 

já consolidadas e os atos praticados até a publicação do plano diretor. 

 

 Portaria nº 191, de 16 de setembro de 2005: Dispõe sobre as normas de controle 

da intervenção em vegetação nativa e plantada no Estado de Minas Gerais. 

O empreendedor deverá observar as diretrizes dessa portaria para a solicitação das 

autorizações de supressão de vegetação. 
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 Portaria IEF nº 172, de 28 de novembro de 2007: Dispõe sobre as estimativas 

volumétricas de material lenhoso em processos autorizativos em áreas onde houver 

a supressão para o uso alternativo do solo. 

As diretrizes dessa portaria deverão ser observadas durante o inventário florestal. 

 

 Lei Estadual nº 7.772, de 08/09/1980: Trata da conceituação do meio ambiente, 

poluição, agente poluidor e dos poluentes, em si. Dispõe sobre as atribuições da 

Comissão de Política Ambiental – COPAM, hoje Conselho Estadual de Política 

Ambiental, cujo papel é atuar na proteção, conservação e melhoria do meio 

ambiente, tendo, inclusive, papel deliberativo, à semelhança daquele exercício pelo 

CONAMA.  

O empreendedor deverá observar as definições estabelecidas, bem como a função 

de cada órgão licenciador.  

Traz a obrigação genérica aos empreendimentos considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores de obterem prévio licenciamento ambiental do COPAM. Os 

procedimentos específicos constam dos instrumentos normativos exarados pelos órgãos 

ambientais competentes já listados neste trabalho. 

 

 Lei Estadual nº 12.488, de 09/04/1997: Torna obrigatória a construção de escadas 

de peixes de piracema em barragem edificada no Estado.  

Essa regulamentação é obrigatório apenas no estado de Minas Gerais. Como o 

empreendimento é federal, o empreendedor deverá avaliar a real necessidade de 

implantação de mecanismo de transposição de peixes. Caso seja necessário, deverá 

ser implantado o mecanismo que melhor se adapte às características construtivas do 

empreendimento. 

O empreendedor deverá construir escadas para peixes de piracema em barragem 

edificada no Estado, após ouvido o COPAM acerca da eficácia da medida e da necessidade 

de sua construção. 

 

 Lei Estadual nº 13.999, de 29/01/1999: Dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos. 

Essa lei dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, em consonância com 

a lei federal, que objetiva o uso racional da água, garantindo o direito de uso das futuras 

gerações. 
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Especificamente sobre os empreendimentos hidrelétricos, dispõe o artigo 18 que é 

obrigatória a obtenção de outorga pelo poder público no caso de aproveitamento de 

potenciais hidrelétricos. 

O artigo 19 diz que a outorga de uso de recursos hídricos respeitará as prioridades 

de uso estabelecidas nos Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e 

será concedida pelo IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas. 

O artigo 29 traz a obrigação dos empreendimentos hidrelétricos de efetuarem a 

compensação financeira aos municípios afetados por inundação, todavia a obrigação 

específica será objeto de regulamentação federal. 

Por sua vez, o artigo 30 diz que as obras de interesse comum, como a concessão de 

vazão com potencial de aproveitamento múltiplo, inclusive de aproveitamento hidrelétrico, 

deverão ter os custos rateados entre os beneficiários, conforme regulamento do Poder 

Executivo, e mediante articulação com a União. 

Tais obras dependerão de estudo de viabilidade técnica, econômica, social e 

ambiental, de forma a restituir os recursos públicos empregados. 

 

 Lei Estadual nº 14.309, de 19/06/2002: Dispõe sobre as políticas florestal e de 

proteção à biodiversidade no Estado.  

Obedecer os critérios estabelecidos para as áreas de preservação permanente, 

reserva legal e unidades de conservação. 

O artigo 10°, § 2º dispõe que, no caso de reservatório artificial resultante de 

barramento construído sobre drenagem natural, a área de preservação permanente será de 

cinqüenta metros para reservatório situado em área rural com área igual ou menor que 20 

hectares e de cem metros se a área for superior a 20 hectares, ressalvadas a abrangência e 

a delimitação de área de preservação permanente de represa hidrelétrica, que será definida 

no âmbito do licenciamento ambiental do empreendimento, com largura mínima de 30m 

(trinta metros).  

O artigo 12 preceitua que a utilização de área de preservação permanente fica 

condicionada a autorização ou anuência do órgão competente, que deverá ser 

providenciada pelo empreendedor anteriormente à intervenção.  

Para a implantação de reservatório artificial, o empreendedor pagará pela restrição 

de uso da terra de área de preservação permanente criada no seu entorno, na forma de 

servidão ou outra prevista em lei, conforme parâmetros e regime de uso definidos na 

legislação.  

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.96 

 Lei Estadual nº 15.258, de 21/07/2004: Dispõe sobre a Exploração Econômica do 

Turismo em Represas e Lagos do Estado. 

Para exploração econômica do turismo em represa ou lago do Estado, faz-se 

necessária a aprovação do respectivo projeto pelo órgão estadual competente. 

Tal medida visa proteger o meio ambiente e garantir que a exploração econômica 

seja realizada de forma sustentável. Cabe ao município onde o empreendimento se situa 

aprovar o projeto juntamente com o órgão estadual ambiental. 

 

 Decreto Estadual nº 18.466, de 29/04/1977: Institui a Comissão de Política 

Ambiental – COPAM, e define, em seu Artigo 2º, Inciso V, que:  

 

“Art.2º - À Comissão de Política Ambiental - COPAM – compete:  

(...) V – aprovar relatórios sobre impactos ambientais; ...”  

 

 Deliberação Normativa COPAM nº 7, de 29/09/1981: Estabelece as normas para 

disposição de resíduos no solo.  

Dispor corretamente os resíduos sólidos, sendo proibido depositar, dispor, 

descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo resíduos de qualquer natureza. 

É responsabilidade do empreendedor a correta gestão dos resíduos sólidos, devendo 

armazenar corretamente o resíduo comum e tratar os resíduos perigosos. 

Configura também como responsabilidade do empreendedor cuidar para que os 

resíduos produzidos não contaminem as águas superficiais ou subterrâneas. 

 

 Deliberação Normativa COPAM nº 12, de 13/12/1994: Dispõe sobre a convocação 

e realização de Audiência Pública no Estado de Minas Gerais, tendo como base a 

Resolução CONAMA nº 009/1987.  

Destaque-se seu Artigo 4º, que assim dispõe: 

 

“As Audiências Públicas de empreendimentos ou atividades sujeitas a EIA e RIMA 

serão realizadas durante o processo de análise e tramitação do Estudo de Impacto 

Ambiental na Fundação Estadual do Meio Ambiente, antes da apresentação às 

Câmaras do COPAM do Parecer Técnico por ela elaborado.” 

 

Diante do objetivo do EIA/RIMA de expor à sociedade as vantagens do 

empreendimento, assim como as conseqüências ambientais, deverá ser realizada Audiência 
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Pública acerca do seu conteúdo quando solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público 

ou por cinquenta ou mais cidadãos. 

O órgão ambiental competente publicará em edital a abertura do prazo para 

solicitação de audiência pública, que, se solicitada e não realizada, invalidará a licença 

ambiental concedida. 

 

 Deliberação Normativa COPAM nº 13, de 24/10/1995: Estabelece, para as 

atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, a obrigação de publicar, em periódico 

local ou regional de grande circulação, os pedidos, concessões e renovações das 

licenças ambientais.  

 

Essa DN traz os modelos para publicação de pedidos de licenciamento, concessões 

e renovações e deve ser seguida por todos os empreendedores. 

Ela disciplina que a Secretaria Executiva do COPAM deverá encaminhar ao “Minas 

Gerais” todas as publicações no prazo de até dez dias corridos após a data do ato que será 

publicado, sendo que os custos devem ser arcados pelo empreendedor. 

Por sua vez, cabe ao empreendedor providenciar a publicação no jornal regional ou 

local de grande circulação, no prazo idêntico de dez dias, com a posterior comprovação 

junto ao COPAM, por meio de protocolo da cópia da publicação realizada. 

 

 Deliberação Normativa COPAM nº 17, de 17/12/1996: Dispõe sobre prazo de 

validade de licenças ambientais, sua revalidação e dá outras providências. 

 

Esta DN dispõe sobre os tipos de licença ambiental, com seus respectivos prazos de 

duração e custos de análise dos pedidos de renovação. É obrigação do empreendedor 

promover o requerimento de revalidação da Licença de Operação com a documentação 

necessária até 90 (noventa) dias antes do vencimento da licença, havendo a renovação 

automática caso o COPAM não se manifeste até o prazo de vencimento da licença. 

 

 Deliberação Normativa COPAM nº 24, de 21/10/1997: Dispõe sobre o 

licenciamento ambiental das obras do sistema de transmissão de energia elétrica. 

Alguns dispositivos dessa lei foram alterados pela DN COPAM nº 54, de 06/03/02.  

 

Compete ao empreendedor observar a listagem de documentos contida no anexo na 

DN para o licenciamento ambiental de empreendimentos de obras do sistema de 

transmissão de energia elétrica. 
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Os empreendimentos classificados como de grande porte no Anexo II, deverão 

apresentar Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - 

RIMA, segundo formatos fornecidos pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. 

Para os empreendimentos classificados como de pequeno e médio porte no Anexo II, 

será exigida do requerente a apresentação do Relatório de Controle Ambiental - RCA e 

Plano de Controle Ambiental - PCA.  

A presente IN está em consonância com a legislação federal, em especial as 

Resoluções do CONAMA, que disciplinam o licenciamento ambiental de empreendimentos 

causadores de significativo impacto ambiental, inclusive os empreendimentos hidrelétricos. 

 

 Resolução SEMAD – IGAM nº 936/2009 

Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para emissão de outorga 

para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos em corpo de água de domínio do 

Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. 

Compete ao empreendedor concessionário detentor de autorização da ANEEL obter 

a outorga de direito de uso dos recursos Hídricos junto ao IGAM, para realizar o 

aproveitamento de energia hidráulica em águas sob o domínio do Estado de Minas Gerais. 

Deverão ser apresentados os documentos constantes na presente resolução, sendo que o 

empreendimento que descumprir tais determinações estará sujeito à aplicação das 

penalidades previstas no Decreto Estadual n° 44.844/08. 

 

 Decreto Estadual nº 44.844, de 25/06/2008: Estabelece normas para licenciamento 

ambiental e autorização ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações às 

normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece 

procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades. 

 

Este decreto traz as diretrizes para o licenciamento ambiental de empreendimentos 

situados no Estado de Minas Gerais perante o COPAM, que não se aplicam ao 

empreendimento objeto deste trabalho, que compete ao IBAMA. 

O artigo traz as obrigações da pessoa física ou jurídica responsável por 

empreendimento que provocar acidente com dano ambiental, in verbis:  

I - comunicar imediatamente o acidente à Superintendência Regional de Meio 

Ambiente da SEMAD ou à FEAM ou ao IEF ou ao IGAM, solicitando registro da 

data e horário da comunicação, para fins de futura comprovação;   

II - adotar, com meios e recursos próprios, as medidas necessárias para o controle 

das conseqüências do acidente, com vistas a minimizar os danos à saúde pública 
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e ao meio ambiente, incluindo as ações de contenção, recolhimento, 

neutralização, tratamento e disposição final dos resíduos gerados no acidente, 

bem como para a recuperação das áreas impactadas, de acordo com as 

condições e os procedimentos estabelecidos ou aprovados pelo órgão ambiental 

competente;  

III - adotar as providências que se fizerem necessárias para prover as 

comunidades com os serviços básicos, caso os existentes fiquem prejudicados ou 

suspensos em decorrência do acidente ambiental;   

IV - reembolsar ao Estado e às entidades da administração indireta as despesas e 

os custos decorrentes da adoção de medidas emergenciais para o controle da 

ocorrência e dos efeitos nocivos que possa causar à população, ao meio ambiente 

e ao patrimônio do Estado ou de terceiros; e   

V - indenizar ao Estado e às entidades da administração indireta as despesas com 

transporte, hospedagem e alimentação relativas ao deslocamento de pessoal 

necessário para atender à ocorrência, bem como outras despesas realizadas em 

decorrência do acidente.  

Este decreto traz ainda todas as sanções administrativas a serem aplicadas ao 

empreendedor infrator, bem como o procedimento para apresentação e julgamento dos 

recursos administrativos acerca dos autos de infração lavrados. 

 

5.6.2. Goiás 

 

Assim como na Constituição do Estado de Minas Gerais e na Constituição Federal, a 

Constituição do Estado de Goiás também trouxe dispositivos genéricos visando resguardar 

o meio ambiente e os recursos hídricos. 

A Política Estadual dos Recursos Hídricos foi criada pela Lei n° 13.123/97, com a 

posterior aprovação do Plano Estadual de Recursos Hídricos e Minerais pela Lei n° 

13.040/97. 

No que tange especificamente aos Recursos Hídricos, o Estado de Goiás possui as 

seguintes leis: 

 

 Lei 13.583, de 11 de janeiro de 2000, que dispõe sobre a conservação e a proteção 

ambiental dos depósitos de água subterrânea no Estado;  

 Lei 13.025 de 13 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a pesca, aquicultura e 

proteção da fauna aquática; 
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 Decreto 4.468, de 19 de junho de 1995, que dispõe sobre o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CERH; 

 Portaria 130 de 22 de abril de 1999, que regulamenta o Instrumento da Outorga; 

 Resolução CERH 003, de 10 de Abril de 2001, que estabelece diretrizes para a 

formação e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Goiás; 

 Lei 13.123 de 06 de julho de 1997, que estabelece normas de orientação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao sistema de gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

 

Em relação à legislação ambiental de Goiás, especificamente relacionada ao 

empreendimento, há os seguintes documentos normativos: 

 

 Lei nº 8.544, de 17 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto nº 1.745 de 06 de 

dezembro de 1.979, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente  

 Decreto nº 2730, de 05 de junho de 1987, alterado pelo Decreto nº 2815, de 10 de setembro 

de 1987, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMAM) 

 Lei nº 12.596 de 12 de março de 1.995, regulamentada pelo Decreto nº 4.593 de 13 de 

setembro de 1.995, que institui a Política Florestal do Estado de Goiás 

 Lei nº 13.025 de 13 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a pesca, aquicultura e proteção da 

fauna aquática; 

 Lei nº 14.241 de 29 de julho de 2002 - Lei de Fauna  

 Lei nº 14.247, de 29 de julho de 2002, que estabelece o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação da Natureza – SEUC; 

 Decreto nº 2.955 de 3 de junho de 1988, que institui o Programa de Educação Ambiental no 

Estado de Goiás; 

 Decreto nº 5.159 de 29 de dezembro de 1999, que institui o Programa de Descentralização 

das Ações Ambientais no Estado de Goiás; Portaria nº 001/2002-N relativa à proteção dos 

mananciais 

 Portaria nº 021/2001 relativa ao fomento à implantação de áreas protegidas que assegurem a 

integridade dos cerrados; 

 Portaria nº 022/2001-N, que estabelece normas para o plano de exploração florestal e uso 

alternativo do solo 

 Portaria nº 023/2001, de determina a execução de plantios florestais de espécies nativas 

 Portaria nº 670/2000, visando coibir a pesca predatória no Estado de Goiás. 

 

Segue abaixo a listagem das principais leis atualmente em vigor no Estado de Goiás 

e que, direta ou indiretamente, dizem respeito a empreendimentos hidrelétricos.  
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 Constituição Estadual, de 05/10/1989 

Ao Estado foi atribuído proteger a flora e a fauna, a fim de assegurar a diversidade 

das espécies e dos ecossistemas e a preservação do patrimônio genético e, ainda exigir 

prévia anuência do órgão estadual de política ambiental, para início, ampliação ou 

desenvolvimento de atividades capazes de causar degradação ambiental. 

 

 Lei Estadual nº 8.544, de 17/10/1978: Dispõe sobre o controle da poluição do meio 

ambiente:  

 

“Art. 3º - Fica proibido o lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar ou 

no solo. 

Parágrafo Único – Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou 

energia que, direta ou indiretamente, cause poluição do meio ambiente.” 

 
O empreendedor deverá obedecer os pressuposto da referida lei, de modo evitar a 

ocorrência de poluição decorrente das diversas etapas de implantação e operação do 

empreendimento. 

O artigo 5º prevê que a instalação, a construção ou ampliação, bem como a 

operação ou funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no regulamento 

desta lei, ficam sujeitas à prévia autorização do órgão estadual de controle de poluição do 

meio ambiente, mediante licenças de instalação e de funcionamento. 

O licenciamento previsto nessa lei é de competência do órgão ambiental do Estado 

de Goiás e não se aplica ao empreendimento em questão, que se submete ao licenciamento 

de competência do IBAMA, regido pela legislação federal já abordada. 

 

 Lei Estadual nº 12.596, de 14/03/1995: Institui a Política Florestal do Estado de 

Goiás e dá outras providências. 

 

Art. 5º - Consideram-se de preservação permanente, em todo o território do 

Estado de Goiás, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

III - ao redor das lagoas ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde que 

seu nível mais alto, medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura 

mínima seja de: 

a) 30m (trinta metros), para os que estejam situados em áreas urbanas; 
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b) 100m (cem metros), para os que estejam em área rural, exceto os corpos 

d'água com até 20 ha (vinte hectares) da superfície, cuja faixa marginal seja de 

50m (cinquenta metros); 

 

No estabelecimento da nova APP, após a implantação do empreendimento, o 

empreendedor deverá observar as diretrizes do Código Florestal e, também, das legislações 

estaduais, aplicando sempre aquela que apresentar caráter mais conservador. 

Esta lei institui a Política Florestal do Estado de Goiás. 

Por essa lei a vegetação do tipo Cerrado fica caracterizada como Patrimônio Natural 

do Estado de Goiás, cabendo a todos a sua preservação. 

O empreendedor deve respeitar as áreas de preservação permanente, como sendo 

de trinta metros no entorno do reservatório situado em área urbana e cem metros em área 

rural. 

Observar os critérios para preservação das áreas de preservação permanente e 

obtenção de licença perante o órgão ambiental para sua intervenção. 

A exploração de florestas também dependerá de prévia autorização do órgão 

ambiental competente, mediante reposição florestal. 

 

 Lei Estadual nº 13.123, de 16/07/1997: Estabelece normas de orientação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao sistema de gerenciamento de 

Recursos Hídricos.  

É obrigação do empreendedor obter autorização ou licença dos órgãos e entidades 

competentes para a implantação de qualquer empreendimento que demande a utilização de 

recursos hídricos, superficiais e/ou subterrâneos, a execução de obras ou serviços que 

alterem seu regime. 

Importante ressaltar que em seu artigo 5°, há a obrigação do Estado de promover 

programas de desenvolvimento para os municípios inundados por reservatórios e afetados 

por seus impactos. 

Por sua vez, o artigo 11 determina que o uso das águas públicas, caracterizado 

como de utilidade pública, sobre o domínio do Estado de Goiás dependem de 

cadastramento e outorga por parte da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos. Cabe ainda ao empreendedor, se abster de cometer as infrações às 

normas de utilização de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, in verbis: 

 

I  -  derivar ou utilizar dos recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a 

respectiva outorga de direito de uso; 
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II  -  iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a 

derivação ou utilização de recursos hídricos, superficiais e/ou subterrâneos, que 

implique alterações no regime, quantidade e qualidade dos mesmos, sem 

autorização dos órgãos ou entidades competentes; 

III - deixar expirar o prazo de validade das outorgas sem solicitar a devida 

prorrogação ou revalidação; 

IV  -  utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados 

com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga; 

V   - executar a  perfuração de poços profundos para a extração de água 

subterrânea ou operá-los sem a devida autorização; 

VI  -  fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores 

diferentes dos medidos;  

VII  -  infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos 

administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos 

e entidades competentes. 

 

 Decreto Estadual nº 1.745, de 06/12/1979: Aprova o Regulamento da Lei n.º 8.544, 

de 17 de outubro de 1978, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do 

meio ambiente.  

Trata-se de norma genérica de preservação do meio ambiente, cabendo ao 

empreendedor abstendo-se de promover o lançamento ou a liberação de poluentes nas 

águas, no ar ou no solo. 

 

 Resolução Cemam nº 07/90: Estabelece as diretrizes para apresentação de 

projetos ao Sistema Estadual de licenciamento de atividades poluidoras.  

Define no item 2.5, do Capítulo 2, que os projetos e as instalações de tratamento e 

controle das poluições por efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, 

ruídos e vibrações gerados, visarão sempre ao atendimento das diretrizes e dos padrões de 

qualidade, estabelecidos segundo regulamentação da Lei nº 8.544 de 17 de outubro de 

1978, e da Resolução n.º 20 de 18 de junho de 1986 de CONAMA.  

O licenciamento previsto nessa lei é de competência do órgão ambiental do Estado 

de Goiás e não se aplica ao empreendimento em questão, que se submete ao licenciamento 

de competência do IBAMA, regido pela legislação federal já abordada. 
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 Lei nº 16.153, de 26 de outubro de 2007: Dispõe sobre a preservação dos campos 

de murundus, também conhecidos como covais e dá outras providências. De acordo 

com a referida legislação: 

 

Art. 1º Ficam consideradas como Áreas de Preservação Permanente para fins de 

licenciamento ambiental, os campos de murundus, conhecidos regionalmente no 

sudoeste goiano como covais. 

§ 1º Entende-se por campos de murundus uma fitofisionomia do Bioma Cerrado 

que consiste basicamente em um campo úmido, em terreno pouco inclinado, 

com ilhas de campo limpo ou cerrado, arredondadas, com cerca de 1 a10 metros 

de diâmetros, por decímetros de altura, localizados geralmente a montante de 

nascentes e ou olhos d'água e ao longo dos mananciais 

§2ºOs campos de murundus caracterizam-se pela ocorrência de solos 

hidromórficos, de coloração acinzentada permanentemente saturados por água, 

associados a presença de aqüíferos suspensos aflorantes e subaflorantes 

considerados também, como zona de recarga do aqüífero livre ou lençol freático. 

§ 3º Os campos de murundus constituem área de reserva de biodiversidade, 

tanto da flora como da fauna. 

Art. 2º Para fim de identificação e delimitação da extensão dos campos de 

murundus deve ser observada, quando da avaliação de processos para 

licenciamento, a presença de solos hidromórficos e a ocorrência de vegetação 

característica de solos de campos úmidos, para em seguida solicitar vistorias em 

campo que permita conferir as demais características apresentadas nos 

parágrafo 1º, 2º e 3º do art. 1º. 

Art. 3º A supressão da vegetação e a utilização de áreas localizadas próximas a 

campos de murundus para drenagem, cultivo, pastoreio e outras atividades, 

devem atender as seguintes exigências: 

I – manter um raio mínimo de 50 metros de largura ao redor das áreas de 

campos de murundus, podendo ser esta distância ampliada, de acordo com as 

peculiaridades locais, a partir de parecer técnico emitido após vistoria em campo; 

II – exigência de prévia avaliação de impacto ambiental, sem prejuízo de outros 

estudos técnicos que fizerem necessários; 

III – aprovação prévia do corpo técnico dos órgãos estaduais competentes, 

conforme regulamento, como condição essencial à legalização da instalação e 

do funcionamento de atividades em área próxima a campos de murundus. 

 

Os estudos realizados na Área Diretamente Afetada – ADA do AHE Davinópolis 

demonstraram a ocorrência de uma pequena faixa onde ocorrem campos de murunduns. 
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Como será necessária a supressão da vegetação nesses locais, o empreendedor deverá 

apresentar, juntamente com a solicitação de autorização para supressão da vegetação, 

avaliação de impacto ambiental específica para a área. Além disso, deverá realizar medida 

de compensação semelhante àquela utilizada para áreas de preservação permanente, ou 

seja, recuperar/proteger, uma área duas vezes maior que aquela suprimida. 

 

5.7. Legislação Municipal 

 

Os municípios de Coromandel, Abadia dos Dourados e Guarda-Mor, em Minas 

Gerais, e Catalão e Davinópolis, em Goiás, que terão terras inundadas pelo reservatório do 

AHE Davinópolis, dispõem de Leis Orgânicas promulgadas. Essas Leis estão coerentes com 

as Constituições Federal e de cada Estado. 

Além disso, em comum com a União e o Estado, tem competência para “proteger o 

meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, bem como “preservar 

as florestas, a fauna, a flora” e “registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos 

de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais”. 

Em todas as Leis Orgânicas Municipais é evidenciada uma Seção específica 

tratando “Do Meio Ambiente”, onde são explicitadas as incumbências do Poder Público 

Municipal, reproduzindo, praticamente, as obrigações que também são legalmente 

destinadas a outros poderes superiores, o federal e o estadual. 

As leis municipais que se seguem, complementam e ratificam as legislações federais 

e estaduais supracitadas. Visando garantir o cumprimento dessas legislações, o 

empreendedor se dispõe a realizar programas de conscientização social, programas de 

monitoramento e proteção dos recursos naturais, fauna e flora e também realizar estudos 

para possibilitar a minimização de possíveis impactos negativos a serem gerados. 

Além disso, o empreendedor deverá obedecer a legislação referente ao zoneamento 

municipal, bem como as leis de uso e ocupação do solo (quando existirem), de modo a 

adequar a localização das atividades do empreendimento. Também deverão ser observadas 

as normas ambientais que venham a ser publicadas, observando-se sempre aquela que 

apresentar caráter mais restritivo (Federal, Estadual ou Municipal). 

A seguir é apresentada uma listagem dos principais instrumentos normativos de cada 

um dos municípios. 

 

5.7.1. Abadia dos Dourados 

 

 Lei n° 532/1968 – Código de Posturas Municipais.  
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Contém as medidas de polícia administrativa a cargo do município, estabelecendo as 

necessárias relações entre o poder público e os municípios. 

 

 Lei Orgânica do município de Abadia dos Dourados – 20/03//1990 

 

 Lei n° 1314/20 de março de 2001 

Dispõe sobre a política de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. 

 

5.7.2. Catalão 

 

 Lei Orgânica do município de Catalão – 05/04/1990 

 

 Lei nº 959 de 24/12/1990 

Institui normas sobre Polícia Administrativa do município de Catalão, Estado de 

Goiás (Código de Posturas). 

 

 Lei nº 1.898 de 11/04/2001 

Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. 

 

 Lei nº 1.901 de 20/04/2001 

Cria o Sistema Municipal do Meio Ambiente. 

 

 Lei nº 1.917 de 13/07/2001 

Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e dá outras providências. 

 

 Lei nº 2.210 de 05/08/2004 

Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e Ambiental de Catalão. 

 

 Lei nº 2.211 de 05/08/2004 

Dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Catalão. 

 

 Lei nº 2.212 de 05/08/2004 

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município de Catalão. 
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 Lei nº 2.213 de 05/08/2004 

Institui o Plano Viário do Município de Catalão. 

 

 Lei nº 2.214 de 05/08/2004 

Regulamenta a Lei Municipal, que dispõe sobre a política de meio ambiente da 

melhoria da qualidade de vida e garantia das gerações futuras no município de Catalão. 

 

 Lei nº 2.215 de 05/08/2004 

Institui o Código de Obras do Município de Catalão. 

 

 Portaria 001/2004 de 01/01/2004 

Orienta sobre o cadastramento para fins de controle e licenciamento de atividades 

potencialmente poluidoras, principalmente as de baixo impacto ambiental, fixando critérios, 

procedimentos e taxas para os mesmos. 

 

5.7.3. Coromandel 

 

 Lei Orgânica do município de Coromandel – 21/04/1991 

 

Seguindo a linha da Constituição Federal o artigo 176 dispõe que todos tem 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 comunidade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

O artigo 178 dispõe que devem ser respeitadas como reservas ecológicas as áreas 

compreendidas por um raio de cem metros em torno das nascentes dos Córregos Buriti e 

Coromandel, e suas margens numa largura de oitenta metros cada lado, da nascente até 

cinqüenta metros abaixo da captação de água para a população urbana. 

O artigo 179 preceitua que é proibido captar água do ribeirão Buriti, da nascente até 

a estação de tratamento da Copasa-MG, para fins de irrigação industrial ou agrícola de 

médio e grande porte. 

O artigo 180 dispõe que deve ser respeitada como reserva ecológica a área 

compreendida às margens do Rio Paranaíba, numa distância de cinqüenta metros de cada 

lado, nos limites e no território do Município. 
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 Lei nº 978 de 12 /08/1983 

Cria o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA 

e autoriza a assinatura de termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e a COPAM. 

 

 Lei nº 1.613 de 03/12/1992 

Dispõe sobre as exigências para a extração de argila cerâmica e dá outras 

providências. 

 

 Lei nº 1.664 de 24/05/1993 

Dispõe sobre o licenciamento para a extração de barro cerâmico e dá outras 

providências. 

 

 Lei nº 2.172 de 22/04/1998 

Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR 

e dá outras providências. 

 

 Lei Complementar nº 027 de 04/01/1999 

Dispõe sobre a Política de Proteção, Conservação e Melhoria do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

 

 Lei Complementar n° 034 de 01/12/2001 – Código de Posturas  

Dispõe sobre as medidas de polícia administrativa do município de Coromandel no 

que se refere a higiene, ordem pública e funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 

industriais, além da necessária relação entre o poder público local e os municípios. 

 

 Lei Complementar n° 037 de 31/12/2001 – Código de Obras  

Dispõe que toda e qualquer construção, reforma e ampliação de edifícios, efetuada 

por particulares ou entidades públicas, a qualquer título, no município de Coromandel, é 

regulada pelo Código de Obras, obedecidas as normas federais e estaduais relativas a 

matéria. 

 

 Lei Complementar nº 045 de 24/12/2002. 

Institui taxas e promove alterações na Lei Complementar nº 07, de 30 de dezembro 

de 1994 (Código Tributário Municipal). 
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 Lei Complementar n° 071 de 19/01/2007 

Dispõe sobre o plano diretor participativo de Coromandel e dá outras providências. 

 

 Decreto nº 1.316 de 02/03/1998 

Regulamenta o regime de licenciamento de minerais da classe II. 

 

 Decreto nº 1.396 de maio/1999 

Regulamenta a Lei Complementar Municipal nº 027, de 04 de janeiro de 1999, que 

dispõe sobre a política de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação. 

 

 Decreto nº 1.616, de 29/10/2001 

Aprova o regimento interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

CODEMA. 

 

5.7.4. Davinópolis 

 

 Lei Orgânica do município de Davinópolis – 01/04/1990 

 

 Lei nº 345/1998 de 10/03/1998 

Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR 

e dá outras providências. 

 

5.7.5. Guarda-Mor 

 

 Lei nº 309/1986 

Institui o Código de Obras do município de Guarda-Mor. 

 

 Lei Complementar nº 011/93 

Institui o Código de Posturas do município de Guarda-Mor e dá outras providências. 

 

 Lei Orgânica do Município de Guarda-Mor – Com nova Redação dada pela 

Emenda à Lei Orgânica nº 007/2000, de 21/11/2000. 

 

 Emenda à Lei Orgânica nº 008/2001 
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Modifica e acrescenta incisos ao Artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. 

 

 Lei Municipal n° 0827/2003 

Cria o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, 

revoga a Lei Municipal nº 0727/99 e dá outras providências. 

 

 Lei Municipal n° 0887/2006 

Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras 

providências. 

 

5.8. Aspectos Institucionais relacionados ao AHE Davinópolis 

 

O Projeto do AHE Davinópolis também deve ser analisado sob a ótica de programas 

e planos de governo correlatos à geração de energia, ao transporte fluvial e à Bacia 

Hidrográfica do rio Paranaíba, onde o mesmo será alocado. A seguir, destacam-se alguns 

aspectos institucionais relevantes no presente caso: 

 

5.8.1. Plano Decenal de Expansão de Energia 

 

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2008-2017 – PDE2008-2017 - foi 

elaborado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de 

Minas e Energia, com o seguinte objetivo:  

 

“(...) disponibilizar para a sociedade o presente Plano Decenal de Expansão de 

Energia, para o horizonte 2008 a 2017, contendo uma visão integrada da 

expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos. (...). Em atendimento 

às diretrizes básicas do Modelo Institucional do Setor Energético, relativas à 

segurança energética e à modicidade tarifária, o Plano contém importantes 

sinalizações para orientar as ações e decisões relacionadas ao equacionamento 

do equilíbrio e as projeções de crescimento econômico do país, seus reflexos nos 

requisitos de energia e da necessária expansão da oferta, em bases técnica, 

econômica e ambientalmente sustentável. O Plano Decenal estabelece os 

empreendimentos, as metas físicas, os investimentos, os consumos energéticos e 

as análises das condições de suprimento ao mercado de energia.”
16

 

 

                                                 
16 MME. PDE2008-2017.Vol. I, p. 07. 
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Por meio do planejamento no horizonte decenal, busca-se incorporar uma visão 

integrada da expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos, inclusive da 

energia elétrica17. 

A seguir, destacam-se alguns aspectos abordados no PDE2007-2016: 

 

 A Crescente Demanda por Energia 

 

O PDE2007-2016 apresenta dados e projeções sobre a demanda por energia e 

conclui que é esperado que o consumo energético tenha um incremento médio anual de 

4,1% até o ano de 2011 e de 4,8% ao ano de 2012 a 2016, podendo atingir até 5,0% ao ano 

no período decenal, acompanhando o crescimento da economia nacional18. 

A fim de atender essa demanda, há que se incrementar a oferta por energia no 

Brasil, sendo de suma importância o papel da energia hidrelétrica neste contexto, como 

ressalta o PDE2007-2016: 

 

“A fonte hidrelétrica constitui uma das maiores vantagens competitivas do país, por 

se tratar de um recurso renovável e passível de ser implementada e atendida pelo 

parque industrial brasileiro com mais de 90% (noventa por cento) de bens e 

serviços nacionais”.
19

 

 

Assim, considerando a crescente demanda por energia e necessidade de supri-la, o 

AHE Davinópolis encontra um cenário propício à sua propositura e implementação. 

 

 Energia Elétrica: Energia Limpa 

 

De acordo com o PDE2007-2016, há uma crescente preocupação de governos, 

organismos internacionais e da sociedade em geral relativamente às questões ambientais e, 

especificamente, ao aquecimento global do planeta. 

Neste cenário, prioriza-se a produção limpa de energia e destaca-se a produção de 

energia hidrelétrica, considerada matriz de energia limpa e com grande potencial de 

exploração em nosso país. 

                                                 
17

 MME. PDE2007-2016.Vol. I, p. 17. 

 
18

 MME. PDE2007-2016.Vol. I, p. 101. 
19

 MME. PDE2007-2016.Vol. I, p. 128. 
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O AHE Davinópolis se enquadra neste contexto, pois propiciará a geração de energia 

limpa e possibilita o aproveitamento hidrelétrico ainda inexplorado no país, contribuindo para 

o crescimento de sua economia e para o aumento de sua competitividade. 

 

 Avaliação Ambiental Integrada 

 

De acordo com o PDE2007-2016, há que se preocupar com os efeitos sinérgicos e 

cumulativos resultantes dos impactos ambientais ocasionados pelo conjunto de 

Aproveitamentos Hidrelétricos em uma bacia hidrográfica, por meio de estudos de Avaliação 

Ambiental Integrada. 

Nos estudos sobre a implantação do AHE de Davinópolis, há que se considerar que: 

 

Na bacia do rio Paranaíba, atualmente, há 12 usinas hidrelétricas em operação
20

e 

nove usinas em fase de planejamento, excluindo-se o AHE Davinópolis. Das 12 

usinas em operação, 4 situam-se no rio Paranaíba. (PDE, 2008-2017). 

 

A sub-bacia do rio Paranaíba apresenta o segundo maior potencial da região 

hidrográfica do rio Paraná. Dos 12.600 MW de potência total inventariados para a sub-bacia, 

cerca de 7.300 MW encontram-se em operação, dos quais aproximadamente 3.800 MW são 

gerados por 04 (quatro) hidrelétricas situadas no rio principal e 3.500 MW em 02 (dois) de 

seus principais afluentes. (PDE, 2008-2017) 

Estão previstos na bacia, a implantação de 09 (nove) novos empreendimentos no 

horizonte do Plano Decenal, que somam uma potência instalada de 912,8 MW. Os projetos 

são: Serra do Facão, Batalha, Corumbá III, Foz do rio Claro, Itaguaçu, Caçu, Barra dos 

Coqueiros, Salto e Salto do rio Verdinho. (PDE, 2008-2017). 

 

 Compensação Ambiental 

 

Encontra-se em vigor a Resolução CONAMA nº 002/96, que estabelece que em 

empreendimentos de relevante impacto ambiental, como no caso de usinas hidrelétricas, um 

dos requisitos a serem atendidos pelo empreendedor no processo de licenciamento 

ambiental é a implantação de uma unidade de conservação de domínio público e uso 

indireto ou a adoção de medidas alternativas, para fazer face à reparação dos danos 

ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas21. 

                                                 
20

 MME. PDE2008-2017. Vol. I, p. 384. 
21 Resolução CONAMA 002/96, art. 1º. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.113 

 

“As áreas beneficiadas deverão ser localizadas na região do aproveitamento e 

visar basicamente à preservação de amostras representativas dos ecossistemas 

afetados (Art. 1º, § 2º). 

Nos termos da Resolução, devem ser empregados recursos proporcionalmente à 

alteração e ao dano ambiental a ressarcir, sendo que o valor a ser investido não 

poderá ser inferior a 0,5 % (meio por cento) dos custos totais previstos para 

implantação do aproveitamento (Art. 2º)”. 

 

Do valor destinado a este fim, até 15% poderá ser afetado ao órgão ambiental 

competente para implantação de sistemas de fiscalização, controle e monitoramento da 

qualidade ambiental no entorno onde serão implantadas as unidades de conservação (Art. 

3º, § único). 

 

Quadro 5.1: Principais atividades a serem realizadas pelo proponente do projeto na 
implantação de empreendimentos que causam relevante impacto ambiental 

PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO PROPONENTE DO PROJETO 

Para estabelecimento da forma de reparação aos danos ambientais, apresentar no EIA e no 

RIMA uma proposta da modalidade de Unidade de Conservação ou medidas alternativas (Resolução 

CONAMA nº 002/96, Art. 1º, § 1º e Art. 4º); 

Caso seja necessária a destinação de recursos para o órgão ambiental, estabelecer um 

convênio para transferência destes recursos, discriminando a forma e o cronograma de desembolso 

(Resolução CONAMA nº 002/96, Art. 3º, § único);  

Realizar negociações com a entidade do Poder Público responsável pela administração de 

unidades de conservação, visando a transferência da unidade após sua implantação (Resolução 

CONAMA nº 002/96, Art. 5º); 

Caso a manutenção da unidade de conservação seja efetuada indiretamente, estabelecer um 

convênio com o órgão competente para estabelecimento das condições (Resolução CONAMA nº 

002/96, Art. 5º); 

Caso a manutenção da unidade de conservação seja efetuada diretamente, elaborar um 

orçamento plurianual para a realização de despesas ao longo dos anos (Resolução CONAMA nº 

002/96, Art. 5º); 

Realizar um estudo prévio para avaliar a relevância dos danos ambientais causados pela 

destruição de florestas e outros ecossistemas e a necessidade ou não da adoção de medidas 

compensatórias, a fim de subsidiar as negociações com o órgão ambiental competente; 

Apresentar ao órgão ambiental uma proposta de custo total, com a forma e o cronograma de 

desembolso, para a medida a ser adotada, cujo valor deve ser proporcional ao dano ambiental a 

ressarcir (Resolução CONAMA nº 002/96, Art. 2º); 

Solicitar ao órgão ambiental a explicitação das condições a serem atendidas pelo 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO PROPONENTE DO PROJETO 

empreendedor, nesta e nas demais fases do processo de licenciamento ambiental (Resolução 

CONAMA nº 002/96, Art. 3º). 

Fonte: Eletrobrás/DNAEE. 

 

A Deliberação Normativa COPAM nº 55, de 13 de junho de 2002 de Minas Gerais, 

em seu Art., 1º delibera que os estudos ambientais de um empreendimento  a ser objeto de 

análise no Licenciamento Ambiental, deverá considerar como instrumento norteador das 

ações compensatórias o documento: “Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua 

Conservação”, em conformidade com o que estabelece a Lei Federal nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000. 

Trata-se, portanto, de modalidade de exigência legal que se impõe aos 

empreendedores do setor elétrico, inclusive à CEMIG no caso do Projeto do AHE 

Davinópolis. Cabe ressaltar que o termo de referência para elaboração do EIA/RIMA 

elaborado pelo IBAMA, em seu Artigo 138, também estabelece a necessidade de consulta 

ao Atlas para Conservação da Biodiversidade. 

 

5.9. Certidões de Regularidade das Propriedades 

 

Em consulta realizada aos municípios que serão diretamente afetados pelo AHE 

Davinópolis, verificou-se que apenas Coromandel/MG e Catalão/GO possuem legislação 

que regulamenta o uso e ocupação do solo. De acordo com as declarações emitidas pela 

administração desses municípios, todos os empreendimentos que serão afetados pela 

implantação do AHE Davinópolis encontram-se em conformidade com a legislação vigente 

em cada um desses municípios. 

Para Davinópolis/GO, Abadia dos Dourados e Guarda-Mor/MG, foi emitida 

declaração informando quais as legislações municipais existentes e disponíveis para 

consulta. As certidões emitidas por estes municípios são apresentadas no Anexo C (Volume 

7). Cabe ressaltar que esses municípios não possuem Lei de Uso e Ocupação do Solo e, 

por esse motivo, não podem fornecer uma declaração semelhante a aquela emitida pelos 

municípios de Catalão e Coromandel. 

 

5.10. Resumo Geral da Legislação Federal Aplicável 

 

Apresenta-se, no quadro a seguir, uma listagem síntese da legislação ambiental 

federal aplicável ao empreendimento. 
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Quadro 5.2: Legislação Ambiental Federal Aplicável. 

Tema Referências legais Descrição 

Compensação 
Financeira 

Constituição Federal 

O Capítulo II, Artigo 20, Inciso III, determina como 
bens da União: “os lagos, rios e quaisquer correntes 
de água em terrenos de seu domínio...”. No mesmo 
artigo, Inciso XI, Parágrafo 1º, “é assegurada, nos 

termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administração 

direta da União, participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica ou 

compensação financeira por essa exploração”. 

Compensação 
Financeira 

Lei 7990/1989 

Institui, para os Estados, Distrito Federal e 
Municípios, compensação financeira pelo resultado 

da exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fins de energia elétrica, de 

recursos minerais e dá outras providencias. 
Estabelece, no Art. 4º, os casos de isenção, 

incluindo PCH (até 10 MW). 

Compensação 
Financeira 

Lei 8001/1991 
Define os percentuais da distribuição da 

compensação financeira de que trata a Lei 7990, de 
28 de dezembro de 1989, e dá outras providências 

Compensação 
Financeira 

Lei 9427/1996, 
alterada pela Lei 

9648/1998 

Institui a ANEEL, que estabelece os casos que 
dependem de autorização: potência de 1000 a 30000 
kW, para produção independente ou autoprodução, 
“mantidas as características de PCH”. Estende, para 
esses casos, a isenção de compensação financeira 

de que trata a Lei 7990. 

Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos 

Constituição Federal 

No Capítulo I, Artigo 5º, fica determinado que 
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural 

Educação Ambiental Lei 9795/99 Cria a Política Nacional de Educação Ambiental 

Educação Ambiental Decreto 4282/2002 Regulamenta a Lei 9795/1999 

Flora e Fauna 
Lei 4771/65 e Lei 

6535/78 
Institui o Novo Código Florestal e promove 

alterações nas leis anteriores. 

Flora e Fauna Lei 5197/1967 Dispõe sobre a proteção da fauna 

Flora e Fauna 
Resolução CONAMA 

004/1985 
Estabelece definições e conceitos sobre Reservas 

Ecológicas 

Flora e Fauna 
Resolução CONAMA 

300/02 
Dispõe sobre os caso passíveis de autorização de 

corte 

Flora e Fauna 
Resolução CONAMA 

002/96 

Reparação dos danos ambientais causados pela 
destruição de florestas e outros ecossistemas por 
empreendimentos de relevante impacto ambiental. 

Fixação de 0,5% do custo global como compensação 

Flora e Fauna 
Resolução CONAMA 

009/96 

Dispõe sobre a definição de corredores entre 
remanescentes e estabelece parâmetros e 

procedimentos para a sua identificação e proteção 

Flora e Fauna 
Portaria IBAMA 

37/1992 
Apresenta e torna oficial a lista de espécies da flora 

brasileira ameaçada de extinção 

Flora e Fauna 
Portaria IBAMA 

146/07 
Estabelece  as diretrizes para os Programas de 

Conservação da Fauna 
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Tema Referências legais Descrição 

Flora e Fauna 
MMA – Instrução 
Normativa 03/03 

Atualiza a lista das espécies da fauna brasileira 
ameaçada de extinção. Revoga as listas anteriores. 

Flora e Fauna 
MMA – Instrução 
Normativa 05/04 

Estabelece a lista nacional de espécies de 
invertebrados aquáticos e peixes ameaçados de 

extinção 

Flora e Fauna 
MMA – Instrução 
Normativa 06/08 

Reconhece como espécies da flora brasileira 
ameaçada de extinção aquelas constantes do Anexo 
I e reconhece como espécies da flora brasileira com 
deficiência de dados aquelas constantes do Anexo II 

a esta Instrução. 

Flora e Fauna 
Portaria Conjunta 
MMA e ICMBio 

316/09 

Dispõe sobre os instrumentos de implementação da 
Política Nacional da Biodiversidade voltados para a 

conservação e recuperação de espécies ameaçadas 
de extinção 

Flora e Fauna Lei nº 11.428/2006 
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 
providências. 

Flora e Fauna 
Resolução CONAMA 

288/2007 

Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que 
definem a vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração 
da Mata Atlântica para fins do disposto no art. 4º §1º 

da Lei nº 11.428. 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
001/86 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais 
para uso e implementação de avaliação de impacto 

ambiental (EIA/RIMA) 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
006/86 

Estabelece os modelos de publicação de pedidos de 
licenciamento, em qualquer de suas modalidades, 
sua renovação e respectiva concessão da licença 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
006/87 

Regulamenta o licenciamento ambiental para 
exploração, geração e distribuição de energia elétrica 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
009/87 

Regulamenta a audiência pública 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
001/88 

Estabelece critérios e procedimentos básicos para a 
implementação do Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, 

previsto na Lei 6938/81 

Licenciamento 
Ambiental 

Decreto 99274/1990 

Regulamenta as Leis 6902, de 27 de abril de 1981 e 
a Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, e estabelece 

que dependerão de licenciamento do órgão 
ambiental competente as atividades que utilizam 
recursos ambientais, consideradas efetivas ou 

potencialmente poluidoras ou capazes de causar 
degradação ambiental e que será exigido EIA e 

respectivo RIMA para fins do licenciamento 

Licenciamento 
Ambiental 

Instrução Normativa 
IBAMA 113/97 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro, no 
cadastro técnico federal, das pessoas físicas ou 

jurídicas que desempenham atividades 
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de 

recursos ambientais. 
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Tema Referências legais Descrição 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
237/97 

Revisão dos procedimentos e critérios utilizados no 
licenciamento ambiental, de forma a efetivar a 
utilização do sistema de licenciamento como 

instrumento de gestão ambiental 

Patrimônio Cultural, 
Histórico e 

Arqueológico 
Decreto-Lei 25/1937 

Organiza a Proteção do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional 

Patrimônio Cultural, 
Histórico e 

Arqueológico 
Lei 3924/1961 

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos 

Patrimônio cultural, 
Histórico e 

Arqueológico 
Constituição Federal 

Define o Patrimônio Cultural (Art. 216) e dá outras 
providências (Arts. 20, 23 e 24) 

Patrimônio cultural, 
Histórico e 

Arqueológico 
Portaria IPHAN 07/88 

Regulamenta os pedidos de permissão e autorização 
das pesquisas arqueológicas 

Patrimônio cultural, 
Histórico e 

Arqueológico 

Código Penal Título II 
Cap. IV Arts. 165 e 

166 

Institui penas para a destruição de bens do 
patrimônio de valor artístico, arqueolótico, histórico e 

cultural ou alteração de local especialmente 
protegido por lei. 

Patrimônio cultural, 
Histórico e 

Arqueológico 
Portaria IPHAN 230 

Dispõe sobre a necessidade de compatibilizar as 
fases de obtenção de licenças ambientais de 

empreendimentos potencialmente capazes de afetar 
o patrimônio arqueológico e define os procedimentos 

necessários à apreciação e acompanhamento das 
pesquisas arqueológicas. 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Lei 3.824 
Torna obrigatória a destoca e consequente limpeza 
das bacias hidráulicas dos açudes, represas e lagos 

artificiais 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Lei 6.938 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 

constitui o Sistema nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. 

A Lei estabelece, ainda, como instrumento da 
Política Nacional de Meio Ambiente, o licenciamento 

pelo órgão competente, a revisão de atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras e o Cadastro 

Técnico Federal de atividades potencialmente 
poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais 

(atualizado pela Lei 7804/89) 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Lei 7247 
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade 

por danos causados ao meio ambiente 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Lei 7735/1989 Cria o IBAMA. 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Lei 11516/2007 Cria o ICMBio 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Constituição Federal 

O Capítulo IV, Artigo 225, determina que todos têm o 
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 preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.  

Proteção do Meio 
Ambiente 

Decreto 99.274/1990 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

e dá outras providências 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Lei 9605/1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
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Tema Referências legais Descrição 

ambiente e dá outras providências 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Medida Provisória 
1710/98 e reedições 

Acrescenta dispositivo da 9605, de 12.02.98, de 
modo a autorizar os órgãos ambientais integrantes 
do SISNAMA a celebrar Termo de Ajustamento de 
Conduta com pessoas físicas ou jurídicas passíveis 
de sofrer sanções administrativas, as quais ficarão 

suspensas enquanto perdurar a vigência desse 
Termo, que tem força de título executivo extrajudicial. 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Lei 9985/2000 
Dispõe sobre a criação e as categorias das Unidades 

de Conservação 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Decreto 4340/2002 Regulamenta artigos da Lei 9985/2000 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Resolução CONAMA 
302/02 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente de reservatórios 

artificiais e o regime de uso do entorno. 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Decreto nº 
6.101/2007 

Regulamenta a estrutura organizacional do MMA. 

Proteção do Meio 
Ambiente 

Resolução CONAMA 
303/02 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente. 

Recursos Hídricos 
Decreto-Lei 
24643/1934 

Institui o Código das Águas 

Recursos Hídricos Decreto 79.369 
Dispõe sobre normas e padrões de potabilidade da 

água 

Recursos Hídricos Lei 9.433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, e dá outras providências. Altera, 
parcialmente, o Código das Águas 

Recursos Hídricos Lei 9.984/2000 Cria a Agência Nacional de Águas – ANA 

Recursos Hídricos 
Resolução CONAMA 

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. Revoga a Resolução 
CONAMA 20/86 

Resíduos Sólidos Lei 12305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Resíduos Sólidos Decreto 7404/2010 Regulamenta a Lei 12305/2010 

Setor Elétrico Constituição Federal Artigo 175 

Setor Elétrico Lei 8987/1995 
Lei das Concessões,  distingue a concessão de 

serviços públicos 

Setor Elétrico Lei 9074/1995 
Estabelece as Conceções de Geração de Energia 

Elétrica 

Setor Elétrico 
Resolução ANEEL nº 

393 

Estabelece os procedimentos gerais para Registro e 
Aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico de 

bacias hidrográficas. 

Setor Elétrico 
Resolução ANEEL nº 

395 

Estabelece os procedimentos gerais para Registro e 
Aprovação de Estudos de Viabilidade e Projeto 

Básico de empreendimentos de geração hidrelétrica, 
assim como a autorização para exploração de 
centrais hidrelétricas até 30 MW e dá outras 

providências. 

Setor Elétrico 
Resolução ANEEL nº 

396 

Estabelece procedimentos para implantação, 
manutenção e operação de estações fluviométricas e 

pluviométricas associadas a empreendimentos 
hidrelétricos. 
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Tema Referências legais Descrição 

Setor Elétrico 
Resolução ANEEL nº 

398 

Estabelece os requisitos gerais para apresentação 
dos estudos e as condições e os critérios específicos 

para análise e comparação de Estudos de 
Inventários Hidrelétricos, visando a seleção no caso 

de estudos concorrentes. 

Setor Elétrico 
Resolução ANEEL nº 

652 

Estabelece os critérios para o enquadramento de 
aproveitamento hidrelétrico na condição de Pequena 

Central Hidrelétrica (PCH) e revoga a Resolução 
ANEEL nº 394, de 04 de dezembro de 1998. 

Setor Elétrico 
Resolução Normativa 

ANEEL nº 116 

Altera o Regimento Interno da ANEEL, aprovado 
pela Portaria MME nº 349, de 28 de novembro de 
1997, para modificar a estrutura administrativa da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Setor Elétrico 
Resolução Normativa 

ANEEL nº 343 

Estabelece procedimentos para registro, elaboração, 
aceite, análise, seleção e aprovação de projeto 

Básico e para autorização de aproveitamento de 
potencial de energia hidráulica com características 
de Pequena Central Hidrelétrica - PCH, bem como 

revoga as disposições em contrário, das Resoluções 
ANEEL 393 e 395 de 04.12.1998 e do Despacho 
ANEEL 173 de 07.05.1999, no que concerne às 

PCHs, observadas as regras de transição do capítulo 
VII. 

Setor Elétrico 
Resolução Normativa 

nº 412 

Estabelece procedimentos para registro, elaboração, 
aceite, análise, seleção e aprovação de projeto 
básico e para autorização de apoveitamento de 

potencial de energia de 1.000 até 50.000 kW, sem 
características de Pequena Central Hidrelétrica - 
PCH; Altera os arts. 3º e 15 e inclui o art. 19-A na 
Resolução ANEEL 393 de 04.12.1998, bem como 
revoga a disposição em contrário da Resolução 

ANEEL 395 de 04.12.1998 e altera a redação do art. 
28 da Resolução ANEEL 343 de 09.12.2008, no que 
trata às PCHs, observadas as regras de transcrição 

do capítulo VII. 

Setor Elétrico Lei nº 10.438/02 

Dispõe sobre a expansão da oferta de energia 
elétrica emergencial, recomposição tarifária 

extraordinária, cria o Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica, a Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a 

universalização do serviço público de energia elétrica 
e dá outras providências. 

Setor Elétrico Lei 10.847/04 
Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa 

Energética - EPE, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia e dá outras providências. 

 

5.11. Resumo Geral da Legislação Estadual Aplicável 

 

A seguir apresenta-se um quadro síntese com a Legislação Estadual aplicável 

 

5.11.1. Minas Gerais 
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Quadro 5.3: Síntese da Legislação do Estado de Minas Gerais. 

Tema Referências 
legais 

Descrição Data 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Constituição 
Estadual 

Atribui ao Estado a competência para proteger o 
meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a 

flora e legislar sobre as florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção do ambiente e 
controle da poluição 

21.09.89 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Lei 7.772 Trata da conceituação do meio ambiente, poluição, 
agente poluidor e dos poluentes, em si. Dispõe 
sobre as atribuições do COPAM, hoje Conselho 

Estadual de Política Ambiental, cujo papel é atuar 
na proteção, conservação e melhoria do meio 

ambiente, tendo, inclusive, papel deliberativo, à 
semelhança daquele exercício pelo CONAMA. 

08.09.80 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Lei 12.488 Torna obrigatória a construção de escadas de 
peixes de piracema em barragem edificada no 

Estado.  

09.04.97 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Lei 13.999 Dispõe sobre a política estadual de Recursos 
Hídricos 

29.01.99 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Lei 14.309 Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à 
biodiversidade no Estado.  

19.06.02 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Lei 15.258 Dispõe sobre a Exploração Econômica do Turismo 
em Represas e Lagos do Estado. 

21.07.04 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Lei 18.023 Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à 
biodiversidade no Estado. 

09.01.09 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Decreto 18.466 Institui a Comissão de Política Ambiental 29.04.77 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Decreto 21.724 Aprova o regulamento dos Parques Estaduais 23.11.2001 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Deliberação 
Normativa 

COPAM Nº07 

Estabelece as normas para disposição de resíduos 
no solo.  

29.09.81 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Deliberação 
Normativa 

COPAM Nº10 

Estabelece normas e padrões para qualidade das 
águas, lançamento de efluentes nas coleções de 

águas 

16.12.86 

Licenciamento 
Ambiental 

Deliberação 
Normativa 

COPAM Nº12 

Dispõe sobre a convocação e realização de 
Audiência Pública no Estado de Minas Gerais 

13.12.94 

Licenciamento 
Ambiental 

Deliberação 
Normativa 

COPAM Nº13 

Estabelece, para as atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental, a obrigação de publicar, 

em periódico local ou regional de grande circulação, 
os pedidos, concessões e renovações das licenças 

ambientais.  

24.10.95 

Licenciamento 
Ambiental 

Deliberação 
Normativa 

COPAM Nº17 

Dispõe sobre prazo de validade de licenças 
ambientais, sua revalidação e dá outras 

providências. 

17.12.96 

Licenciamento Deliberação Dispõe sobre o licenciamento ambiental das obras 21.10.97 
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Tema Referências 
legais 

Descrição Data 

Ambiental Normativa 
COPAM Nº24 

do sistema de transmissão de energia elétrica. 

Recursos 
Hídricos 

Resolução 
SEMAD-IGAM 

Nº 812  

Estabelece os procedimentos técnicos e 
administrativos para emissão de outorga para fins 
de aproveitamento de potenciais hidrelétricos em 
corpo de água de domínio do Estado de Minas 

Gerais, e dá outras providências. 

02.10.08 

Recursos 
Hídricos 

Decreto 39.424 Regulamenta o processo de outorga de direito de 
uso de águas do domínio estadual. 

05.02.98 

Flora e Fauna Decreto 43.854 Dispõe sobre a política de proteção à fauna e à 
flora aquática e de desenvolvimento da pesca da 
aquicultura no Estado e dá outras providências. 

03.08.04 

Licenciamento 
Ambiental 

Decreto 44.844 Estabelece normas para licenciamento ambiental e 
autorização ambiental de funcionamento, tipifica e 
classifica infrações às normas de proteção ao meio 

ambiente e aos recursos hídricos e estabelece 
procedimentos administrativos de fiscalização e 

aplicação das penalidades. 

25.06.08 

 

5.11.2. Goiás 

 

Quadro 5.4: Síntese da Legislação do Estado de Goiás. 

Tema Referências 
legais 

Descrição Data 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Constituição 
Estadual 

Atribui ao Estado a competência para proteger o meio 
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas, preservar as florestas, a fauna e a flora e 
legislar sobre as florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do ambiente e controle da 
poluição. 

05.10.89 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Lei 8.544 Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 17.10.78 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Lei 12.596 Institui a Política Florestal do Estado de Goiás e dá 
outras providências. 

14.03.95 

Recursos 
Hídricos 

Lei 13.123 Estabelece normas de orientação à Política Estadual 
de Recursos Hídricos, bem como ao sistema de 

gerenciamento de Recursos Hídricos. 

16.07.97 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Decreto 1.745 Aprova o Regulamento da Lei n.º 8.544, de 17 de 
outubro de 1978, que dispõe sobre a prevenção e o 

controle da poluição do meio ambiente.  

06.12.79 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução 
CEMAM Nº07  

Estabelece as diretrizes para apresentação de projetos 
ao Sistema Estadual de licenciamento de atividades 

poluidoras. 

1990 

Fauna e Flora Lei 16.153 Dispõe sobre a preservação dos campos de murundus, 
também conhecidos como covais e dá outras 

providências. 

26.10.07 
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5.12. Resumo Geral da Legislação Municipal Aplicável 

 

A seguir é apresentado quadro com a síntese dos principais instrumentos normativos 

encontrados em cada um dos municípios diretamente afetados pela construção do 

empreendimento. 

 

Quadro 5.5: Síntese da Legislação Municipal. 

Município Referências 
legais 

Descrição 

Abadia dos 
Dourados 

Lei 532/1968 Código de posturas municipais 

Abadia dos 
Dourados 

Lei Orgânica/1990 Lei Orgânica do Município de Abadia dos Dourados 

Abadia dos 
Dourados 

Lei 1314/20 de 
Março de 2001 

Dispõe sobre a política de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação e dá outras providências. 

Catalão Lei Orgânica/1990 Lei Orgânica do município de Catalão 

Catalão Lei 1959/1990 Código de posturas municipais 

Catalão Lei 1898/2001 Cria o fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras 
providências. 

Catalão Lei 1901/2001 Cria o sistema Municipal do Meio Ambiente 

Catalão Lei 1917/2001 Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências. 

Catalão Lei 2210/2004 Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e 
Ambiental de Catalão. 

Catalão Lei 2211/2004 Dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de 
Catalão. 

Catalão Lei 2214/2004 Regulamenta a Lei Municipal, de 05/08/2004, que dispõe sobre 
a política de meio ambiente da melhoria da qualidade de vida e 

garantia das gerações futuras no município de Catalão. 

Catalão Portaria 001/2004 Orienta sobre o cadastramento para fins de controle e 
licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, 

principalmente as de baixo impacto ambiental, fixando critérios, 
procedimentos e taxas para os mesmos. 

Coromandel Lei Orgânica/1991 Lei Orgânica do município de Catalão 

Coromandel Lei 978/1983 Cria o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio 
Ambiente – CODEMA e autoriza a assinatura de termo de 

Cooperação Técnica entre a Prefeitura e a COPAM. 

Coromandel Lei 027/1999 Dispõe sobre a Política de Proteção, Conservação e Melhoria 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências. 

Coromandel Lei 034/2001 Código de Posturas de Coromandel 

Coromandel Decreto 
1396/1999 

Dispõe sobre a política de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação. 
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Município Referências 
legais 

Descrição 

Coromandel Decreto 
1616/2001 

Aprova o regimento interno do Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente – CODEMA. 

Davinópolis Lei Orgânica/1990 Lei Orgânica do município de Davinópolis 

Davinópolis Lei 345/1998 Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural – CMDR e dá outras providências. 

Guarda-Mor Lei 309/1986 Institui o código de obras do município de Guarda-Mor 

Guarda-Mor Lei 011/93 Código de posturas 

Guarda-Mor Lei 007/2000 Lei Orgânica do município de Guarda-Mor 

Guarda-Mor Lei 0887/2006 Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
e dá outras providências. 

Guarda-Mor Lei 0827/2003 Cria o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio 
Ambiente – CODEMA, revoga a Lei Municipal nº 0727/99 e dá 

outras providências. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
6.1. Apresentação do Proponente 

 
A CEMIG é uma empresa mista de capital aberto, controlado pelo Governo de Minas 

Gerais, que atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e 

soluções energéticas. Atualmente, a Companhia é um dos maiores grupos empresariais do 

setor energético brasileiro. 

A CEMIG é considerada uma empresa padrão no setor de energia elétrica nacional, 

sendo referência no Brasil e no mundo em sustentabilidade. 

A marca CEMIG tem uma presença forte no setor de energia elétrica do Brasil, em 

função da história da Empresa, que foi criada em 1952, pelo então governador de Minas 

Gerais e posteriormente presidente do Brasil, Juscelino Kubitscheck. 

Desde a sua criação, a CEMIG tornou-se referência no setor elétrico brasileiro, 

inicialmente com a construção da Hidrelétrica de Três Marias, a primeira usina de grande 

porte do país e posteriormente na gestão competente para implantar novas usinas e 

programas de eletrificação urbana e rural, até se transformar, em 1985, em companhia 

energética. 

A CEMIG sempre demonstrou vocação para a geração de energia elétrica, 

principalmente hidrelétricas. A empresa marcou a história dos grandes empreendimentos 

pela engenharia e porte das usinas que construiu. 

A CEMIG e suas controladas possuem 62 (sessenta e duas) usinas, sendo 57 

(cinquenta e sete) hidrelétricas, 04 (quatro) termelétricas e 01 (uma) eólica, com capacidade 

instalada total de 6.678 MW. 

Os principais empreendimentos de geração de energia elétrica em construção estão 

representados no quadro abaixo: 

 

Quadro 6.1: Principais empreendimentos em fase de construção. 

Empreendimento Potência Participação 

CEMIG 

Previsão de entrada em 

operação 

AHE Baguari 140 MW (4 turbinas 35 

MW) 

34% Entrada em operação 

máquina 1 - 09/09/2009 

entrada em operação maquina 

4- 27/02/2010 (previsão) 

PCH Cachoeirão 27 MW (3 turbinas 49% Entrada em operação - 
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Empreendimento Potência Participação 

CEMIG 

Previsão de entrada em 

operação 

9MW) 10/07/2009 

PCH Pipoca 21 MW (3 Turbinas 

7MW) 

49% Geração Comercial Unidade 

01 - 26/04/10 Geração 

comercial unidade 3 - 

25/06/2010 

PCH Dores de 

Guanhães 

14 MW 49% 20 meses após emissão da 

ordem de serviço- OS 

PCH Senhora do 

Porto 

12 MW 49% 19 meses após emissão da 

ordem de serviço- OS 

PCH Jacaré 9 MW 49% 18 meses após emissão da 

ordem de serviço- OS 

PCH Fortuna II 9 MW 49% 17 meses após emissão da 

ordem de serviço- OS 

PCH Paracambi 25 MW 49% jun/11 

PCH Prais de 

Parajuru 

28,8 MW 49% 20/8/2009 

AHE Volta do Rio 42 MW 49% 31/1/2010 

PCH Praia do 

Morgado 

28,8 MW 49% 31/3/2010 

Fonte: Portal CEMIG/2010 

 

Adicionalmente, pode-se destacar a participação da CEMIG no Leilão referente ao 

AHE Santo Antônio (Complexo do rio Madeira) em dezembro de 2007, na condição de 

membro do consórcio vencedor do certame. O AHE Santo Antônio, possui uma potência 

instalada de 3.150 MW e localiza-se na bacia hidrográfica do rio Madeira. Este AHE está 

sendo construído com parceria de várias empresas, sendo que a participação da CEMIG 

Geração e Transmissão corresponde a 10%. O início da operação está previsto para o ano 

de 2012. 

 
6.2. Apresentação do empreendimento 

 
O empreendimento objeto destes estudos constitui-se da implantação do 

Aproveitamento Hidrelétrico Davinópolis – AHE Davinópolis, no rio Paranaíba. A barragem 

será instalada nos municípios de Abadia dos Dourados/MG e Davinópolis/GO. Além desses 

municípios, o reservatório abrangerá áreas de Coromandel e Guarda-Mor, em Minas Gerais, 

e Catalão, em Goiás. 
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O empreendimento está inserido na bacia hidrográfica do rio Paranaíba, subárea 

denominada Alto Paranaíba, a qual compreende os rios Paranaíba, São Marcos e Verde.  

As principais rodovias que atendem a região de implantação do empreendimento são 

a BR-050 e a GO-120, que dão acesso ao município de Davinópolis. Para acesso a Abadia 

dos Dourados, as principais rodovias são: as BR-050 e BR-365 (federais) e as MG-223 e 

MG-190 (estaduais). Além destas, cita-se a ocorrência de pequenas estradas vicinais. 

O eixo da barragem encontra-se marcado pelas seguintes coordenadas geográficas: 

18º12‟35” de latitude Sul e 47º30‟58” de longitude Oeste, situando-se entre os municípios de 

Davinópolis/GO e Abadia dos Dourados/MG. Abrange as propriedades Fazenda Campo 

Limpo – Matinha e Fazenda Porto do Engenho. 

Os núcleos urbanos das sedes municipais de Abadia dos Dourados e Davinópolis 

encontram-se a cerca de 33 e 8 km, respectivamente, do eixo da futura barragem. 

A região dos estudos não dispõe de acessos hidroviários e ferroviários. As ferrovias 

existentes atendem apenas ao transporte de carga. O aeroporto comercial mais próximo 

situa-se na cidade de Uberlândia. 

A seguir é apresentada Ficha Técnica Resumo do Empreendimento 
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DATA: 14/4/2009

POT. (MW): 74

TEL.: 31-21284488 FAX: 31-21284488

TEL.: 31-21284488 FAX: 31-21284488

RIO: BACIA: Paraná SUB-BACIA: 60 651 km

MUNICÍPIO(S): UF: GO MUNICÍPIO(S): UF: MG

(BARRAGEM) UF: GO (C.DE FORÇA) UF: GO

LATITUDE: 18 graus 12 minutos 35 segundos

LONGITUDE: 47 graus 30 minutos 58 segundos

LATITUDE: 18 graus 12 minutos 34 segundos

LONGITUDE: 23 graus 31 minutos 6 segundos

ZONA: DATUM: MC:

DATA: ESCALA: FONTE:

DATA: ESCALA: 1:30000 FONTE:

ESCALA:

TIPO:
Digital (Sistema 

HIDRO)
CÓD.: 60005000 ENTIDADE: ANA NOME:

Fazenda Bom 

Jardim
RIO: Rio Paranaíba AD (em km²): 148

TIPO:
Digital (Sistema 

HIDRO)
CÓD.: 60010000 ENTIDADE: ANA NOME:

Santana de 

Patos
RIO: Rio Paranaíba AD (em km²): 2.710

TIPO:
Digital (Sistema 

HIDRO)
CÓD.: 60011000 ENTIDADE: ANA NOME: Patos de Minas RIO: Rio Paranaíba AD (em km²): 3.782

TIPO:
Digital (Sistema 

HIDRO)
CÓD.: 60012000 ENTIDADE: ANA NOME:

Pte. Vicente 

Goulart
RIO: Rio Paranaíba AD (em km²): 7.596

TIPO:
Digital (Sistema 

HIDRO)
CÓD.: 60015000 ENTIDADE: ANA NOME: Porto da Barra RIO: Rio Paranaíba AD (em km²): 7.577

TIPO:
Digital (Sistema 

HIDRO)
CÓD.: 60016000 ENTIDADE: ANA NOME:

Porto dos 

Pereiras
RIO: Rio Paranaíba AD (em km²): 10.198

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

355,00 353,00 311,00 223,00 142,00 109,00 86,7 69,4 60,4 75,80 125,00 240,00

5 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 %

484,0 387,0 277,0 202,0 155,0 126,0 102,0 84,3 70,1 56,4 49,1 30,0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

272,3 217,5 172,0 79,7 31,0 10,0 10,3 14,1 41,3 150,8 212,2 283,5

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

73,5 70,1 78,7 85,3 102,1 110,8 140,4 178,1 177,1 132,9 94,3 71,1

1494,70 mm 179,00 m³/s

1314,40 mm VAZÃO FIRME 41,9 m³/s

109,53 mm 1024 m³/s

10325,00  km
² 30,10 m³/s

703 m

98 anos 43 m

700 km

502,00 m 505,96 x10
6
 m³

12 m 491,66 x10
6
 m³

52,4 m 14,3 x10
6
 m³

118 dias

33 dias 43,041  km
²

45,83  km
²

700 m 40,99  km
²

FICHA-RESUMO -  ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETO BÁSICO  

NOME DA USINA: AHE DAVINÓPOLIS

ETAPA: ESTUDOS DE VIABILIDADE

NOME DO(S) INTERESSADO(S): CEMIG / NEOINVEST

CONTATO (resp. pelo empreendimento / e-mail): ANTÔNIO EDMUNDO BICALHO DE MELO / diretoria@poente.com.br

NOME DA(S) EMPRESA(S) PROJETISTA(S): POENTE ENGENHARIA LTDA

CONTATO (resp. técnico pelo estudo / e-mail): ANTÔNIO EDMUNDO BICALHO DE MELO / diretoria@poente.com.br

1. LOCALIZAÇÃO

Paranaíba DISTÂNCIA DA FOZ:

Davinópolis Abadia dos Dourados

Davinópolis Davinópolis

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA BARRAGEM:

SUL (S) OU NORTE (N): S

OESTE (W)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA CASA DE FORÇA:

SUL (S) OU NORTE (N): S

OESTE (W)

2. CARTOGRAFIA / TOPOGRAFIA

PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA:

CARTAS E PLANTAS TOPOGRÁFICAS:

FOTOS AÉREAS:

RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA: 1:10.000

3. HIDROMETEOROLOGIA

POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA:

VAZÕES MÉDIAS MENSAIS (m
3
/s) – PERÍODO: (DE 01/1931 A 08/2008) TIPO DA SÉRIE (REGULARIZADA ou NATURAL): REGULARIZADA

PERMANÊNCIA DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS (m³/s):

PRECIP. MÉDIA MENSAL (mm) – PERÍODO: (DE 1961 a 1990 ) - Estação Catalão - GO ( 83526 )

EVAPOR. MÉDIA MENSAL (mm) – PERÍODO: (DE 1961 a 1990 ) - Estação Catalão - GO ( 83526 )

PREC. MÉDIA ANUAL: VAZÃO MLT  – PERÍODO: ( de 01/31 a 12/08 )

EVAP. MÉDIA ANUAL:

EVAP. MÉDIA MENSAL: VAZÃO MÁX. REGISTRADA

ÁREA DE DRENAGEM: VAZÃO MÍN. REGISTRADA 

4. RESERVATÓRIO

CARACTERÍSTICAS GERAIS CRISTA DA BARRAGEM:

VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO: ALTURA DA BARRAGEM:

PERÍMETRO: VOLUMES

COMPRIMENTO: No NA MÁX. NORMAL:

PROFUNDIDADE MÉDIA: No NA MÍN. NORMAL:

ÚTIL:

ÁREAS (INCLUÍNDO CALHA DO RIO)

NA MÁX. NORMAL:

NÍVEIS DE MONTANTE NA MÁX. MAXIMORUM:

NA MÁX. NORMAL: NA MÍN. NORMAL:

PROFUNDIDADE MÁXIMA:

TEMPO DE FORMAÇÃO:

TEMPO DE RESIDÊNCIA:

VERSÃO ABRIL/2008

 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.128 

701 m

699 m 100 anos

31 anos

662 m 4.875,21 t / ano

669,8 m n/a mg / l

660,75 m 174,57 t / km².ano

UF TOTAL

GO 8,24

MG 7,46

MG 13,97

GO 1,02

GO 12,38

COTA (m) ÁREA (km²) VOL. (hm³) COTA (m) ÁREA (km²) VOL. (hm³) VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s)

660 0,000 0,000 685 13,908 103,729 62,5 872

665 0,490 0,817 690 21,234 190,940 102,5 1143

670 1,746 6,085 695 30,714 320,082 262,5 1528

675 3,784 19,586 700 43,041 505,959 400 2267

680 8,248 48,952 705 58,176 757,285 600 2981

COEFICIENTE A0 A1 A2 A3 A4

VALOR 6,74E+02 1,31E-01 -3,37E-04 4,85E-07 -2,62E-10

COEFICIENTE A0 A1 A2 A3 A4

VALOR 1,65E+06 -9,75E+03 2,16E+01 -2,14E-02 7,92E-06

78,68 m³/s

3 - 236,05 m³/s

25.299 kW 38,82 m³/s

180 r.p.m. 91,8 %

35,72 m n/a kN

3 - 0,9 -

27.407 kVA 97,5 %

13,8 kV n/a kN

3 -

27.407 kVA

13,8 kV

138 kV

n/a -

n/a kVA

44 km n/a kV

138 kV n/a kV

n/a kV

38 m n/a m³/s

2 % 45,41 MW médios

2,00% - 40,41 MW médios

3,00% - n/a MW / m³/s

89,5 % n/a MW / m³/s

m³/s n/a MW / m³/s

NA MÁX. MAXIMORUM: VIDA ÚTIL

NA MÍN. NORMAL: VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO (VOL. MAX. OPERATIVO):

NÍVEIS DE JUSANTE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO (VOL. ÚTIL):

NA NORMAL de JUSANTE: VAZÃO SÓLIDA AFLUENTE

NA MÁX. de JUSANTE: CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE SEDIMENTOS

NA MÍN. de JUSANTE: PRODUÇÃO ESPECÍFICA DE SEDIMENTOS

ÁREAS INUNDADAS POR MUNICÍPIO (em km²) - NO NA MÁX MAXIMORUM

MUNICÍPIO (S) SUBTRAÍDA A CALHA DO RIO NA CALHA DO RIO

Davinópolis 7,44 0,79

6,67 0,79

12,24 1,72

0,85 0,16

Santo do Rio Verde 10,48 1,90

CURVAS

PONTOS DAS CURVAS COTA x ÁREA x VOLUME DO RESERVATÓRIO PONTOS DA CURVA CHAVE DO CANAL DE FUGA

N.A.JUSANTE (m) N.A.JUSANTE (m)

661,1 664,54

661,26 665,32

662,11 666,47

662,72 668,33

663,59 669,69

POLINÔMIOS

 VOLUME x COTA (RESERVATÓRIO)
VAZÂO X N.A.JUSANTE (CANAL DE FUGA)

COTA X ÁREA (RESERVATÓRIO)

VALOR 6,61E+02 5,95E-03

A0 A1

-2,45E-06 8,54E-10 -1,22E-13

COEFICIENTE A2 A3 A4

5. TURBINAS

TIPO: Francis Vertical VAZÃO NOMINAL UNITÁRIA:

NÚMERO DE UNIDADES: VAZÃO MÁXIMA TURBINADA:

POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL: VAZÃO MÍNIMA TURBINADA:

ROTAÇÃO SÍNCRONA:

QUEDA DE REFERÊNCIA: PESO TOTAL POR UNIDADE:

6. GERADORES

RENDIMENTO MÉDIO: 

NÚMERO DE UNIDADES: FATOR DE POTÊNCIA:

POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL: RENDIMENTO MÉDIO: 

TENSÃO NOMINAL: PESO DO ROTOR:

7. INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO À CENTRAL GERADORA (INDICATIVA)

SUBESTAÇÃO ELEVATÓRIA - DADOS DO TRANSFORMADOR TIPO (S.E. ou SECÇÃO L.T.): Subestação

NÚMERO DE UNIDADES: MUNICÍPIO: Coromandel

POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL: UF: MG

TENSÃO ENR. PRIM.: NOME: Subestação Coromandel

TENSÃO ENR. SEC.: CONCESSIONÁRIA: CEMIG

LINHA DE TRANSMISSÃO SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA (QUANDO APLICÁVEL)

MUNICÍPIO (S): Abadia dos Dourados / Coromandel NÚMERO DE UNIDADES:

UF (S): MG POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL:

EXTENSÃO: TENSÃO ENR. PRIM.:

TENSÃO: TENSÃO ENR. SEC.:

CIRCUITO (Simples ou Duplo): Simples SECÇÃO DE L.T. (QUANDO APLICÁVEL)

PONTO DE CONEXÃO: TENSÃO:

A CONSTRUIR ? (sim ou não): não CIRCUITO (Simples ou Duplo): n/a

8. ESTUDOS ENERGÉTICOS

QUEDA BRUTA: VAZÃO DE USOS CONSUNTIVOS:

PERDA HIDRÁULICA: ENERGIA GERADA:

FATOR DE INDISP. PROGRAMADA: PRODUTIBILIDADE MÉDIA (NA com 65 % V.U. armazenado)

FATOR DE INDISP. FORÇADA: ENERGIA FIRME:

RENDIMENTO DO CONJ. TURBINA/GERADOR: PRODUTIBILIDADE MÁXIMA (NA máximo normal)

VAZÃO REMANESCENTE: CRITÉRIO: PRODUTIBILIDADE MÍNIMA (NA mínimo normal)

Abadia dos Dourados

Coromandel

Guarda-Mor
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166.693,42 X 10
3
 R$ 28.730,66 X 10

3
 R$

151.366,53 X 10
3
 R$ 511.060,85 X 10

3
 R$

50.686,69 X 10
3
 R$ 12 %

- X 10
3
 R$ 50 anos

368.746,64 X 10
3
 R$ 34,5 R$/MWh

48.674,56 X 10
3
 R$ 171,31 R$/MWh

417.421,19 X 10
3
 R$

482.330,19 X 10
3
 R$ 2,30 R$/US$

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

25 40 35

30 70

EXTENSÃO: - km

EXTENSÃO: - km

DIRETOS: INDIRETOS:

22 meses 36 meses

7 meses

2 meses 20 meses

2 meses 31 meses

não

não

não

não

não

ÁREAS DE PESQUISA OU EXPLORAÇÃO MINERAL ? (sim ou não) não

não

não

não

não

não

não

não

não

sim

62842 m³

1548 m³/s n/a m³

6 - n/a m³

29,5 m
2 n/a m³

33 m 20.123 m³

46.986 m³

581,72 m 156.599 m³

99.070 m³ 86.161 m³

161.800 m³ n/a m³

17.697 m³ 568.313 m³

9. CUSTOS

OBRAS CIVIS: SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO:

EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS: CUSTO TOTAL C/ SIST. DE TRANS. ASSOCIADO:

MEIO AMBIENTE: JUROS ANUAIS:

OUTROS CUSTOS:

CUSTO DIRETO TOTAL:

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DA USINA:

O & M:

CUSTOS INDIRETOS:

CUSTO TOTAL S/ JDC: DATA DE REFERÊNCIA: out/08

CUSTO DA ENERGIA GERADA:

CUSTO TOTAL C/ JDC: (JDC = 12 %) TAXA DE CÂMBIO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (% DO CUSTO TOTAL S/ JDC)

USINA (%)

SIST. DE TRANS. ASSOC. (%)

10. IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS

POPULAÇÃO ATINGIDA (N° HABITANTES): FAMÍLIAS ATINGIDAS:

URBANA: - URBANA: -

RURAL: - RURAL: -

TOTAL: - TOTAL: -

RELOCAÇÃO DE ESTRADAS ? (sim ou não) não

RELOCAÇÃO DE PONTES ? (sim ou não) não

EMPREGOS GERADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO:

800 2.000

11. CRONOGRAMA - PRINCIPAIS FASES

INÍCIO DAS OBRAS ATÉ O DESVIO DO RIO: PRAZO TOTAL DA OBRA (GERAÇÃO DA ÚLTIMA UNIDADE)

DESVIO DO RIO ATÉ O FECHAMENTO:

FECHAMENTO ATÉ GERAÇÃO DA 1ª UNIDADE: MARCO - MONTAGEM ELETROMECÂNICA (1ª UNIDADE):

PRAZO DE GERAÇÃO ENTRE UNIDADES: MARCO - OPERAÇÃO PRIMEIRA UNIDADE:

12. ASPECTOS CRÍTICOS DO EMPREENDIMENTO

NÚCLEOS URBANOS ATINGIDOS ? (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

ÁREAS INDUSTRIAIS ATINGIDAS ? (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

ÁREAS INDÍGENAS ? (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

ÁREAS DE QUILOMBOLAS ? (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA ? (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

(especificar, quando for o caso)

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS ? (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

CAVERNAS ? (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

DISPONIBILIDADE HÍDRICA ? (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

OUTROS ? (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

13. DESCRIÇÃO SOBRE OS OUTROS USOS DA ÁGUA

NAVEGAÇÃO (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

ABASTECIMENTO PÚBLICO (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

TURISMO LOCAL (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

LAZER (sim ou não) (especificar, quando for o caso)

OUTROS (sim ou não) Dessedentação animal e irrigação de cultivos

DADOS DE ARRANJO

14. DESVIO

TIPO: Adufas ESCAVAÇÃO COMUM:

VAZÃO DE DESVIO: (TR = 25 ANOS) ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

NÚMERO DE UNIDADES: ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:

SEÇÃO: CONCRETO (CONVENCIONAL):

COMPRIMENTO: ENSECADEIRA:

15. BARRAGEM

TIPO DE ESTRUTURA / MATERIAL: Terra / Enrocamento / CCR CONCRETO CONVENCIONAL:

COMPRIMENTO TOTAL DA CRISTA: CONCRETO COMPACTADO A ROLO - CCR:

ENROCAMENTO: ESCAVAÇÃO COMUM:

ATERRO COMPACTADO: ESCAVAÇÃO EM ROCHA:

FILTROS E TRANSIÇÕES: VOLUME TOTAL:
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23450 m³

201,7 m 4925 m³

8,45 m n/a m³

703 m n/a m³

n/a m³ 28375 m³

75.710 m³

2.954 m³/s

686,50 m

44,0 m

3 - 10 m

10,0 m 14 m

106.630 m³

54.340 m³

n/a m³

52.960 m³

194 m

51,75 m / m
2

116706,88 m³

n/a m³ 5,5 m

n/a m³ 6 m

n/a m³

n/a m

n/a m² n/a m

n/a m

n/a m 3 -

5,1 m

47,74 m

51,75 m n/a m³

3 - n/a m³

49.163 m³ 5340 m³

850 m³ 191 t

n/a m³

48.397 m³

3 - 15.050 m³

15,8 m n/a m³

20,28 m 26.830 m³

18,0 m

n/a m³

72540,63 m³ n/a m³

32292,57 m³ n/a m³

570.316 m³ 101.104 m³

102.533 m³ 185.250 m³

n/a m³ 163.456 m³

n/a m³ 170.509 m³

16. DIQUES

TIPO DE ESTRUTURA / MATERIAL: Terra

COMPRIMENTO TOTAL DA(S) CRISTA(S):

ATERRO COMPACTADO:

FILTROS E TRANSIÇÕES:

ALTURA MÁXIMA: CONCRETO CONVENCIONAL:

COTA DA CRISTA: CONCRETO COMPACTADO A ROLO - CCR:

ENROCAMENTO: VOLUME TOTAL:

17. VERTEDOURO

TIPO: Controlado CONCRETO (CONVENCIONAL+MASSA):

VAZÃO DE PROJETO: (TR = 10.000 ANOS) COMPORTAS:

COTA DA SOLEIRA: TIPO: Segmento

COMPRIMENTO TOTAL: ACIONAMENTO: Cilindro Hidráulico

NÚMERO DE VÃOS: LARGURA:

LARGURA DO VÃO: ALTURA:

ESCAVAÇÃO COMUM: ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: TIPO: Bacia de Dissipação

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A SUBTERRÂNEA:

18. CIRCUITO HIDRÁULICO DE GERAÇÃO

CANAL/TÚNEL DE ADUÇÃO: CONCRETO:

COMPRIMENTO: COMPORTAS

LARGURA / SEÇÃO: TIPO: Ensecadeira/Vagão

ESCAVAÇÃO COMUM: ACIONAMENTO: Hidráulico

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: LARGURA:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA  SUBTERRÂNEA: ALTURA:

CONCRETO: CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO

CÂMARA DE CARGA: DIÂMETRO INTERNO:

ÁREA SUPERFICIAL: ALTURA:

SOBREVELEVAÇÃO MÁXIMA: CONDUTO/TÚNEL FORÇADO

DEPLEÇÃO MÁXIMA: NÚMERO DE UNIDADES:

TOMADA D'ÁGUA: DIÂMETRO INTERNO:

TIPO: Gravidade COMPRIMENTO MÉDIO:

COMPRIMENTO TOTAL: ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

TRECHO BLINDADO:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA  SUBTERRÂNEA:

NÚMERO DE VÃOS: ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:

ESCAVAÇÃO COMUM: CONCRETO:

NÚMERO DE UNIDADES: ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

LARGURA DOS BLOCOS: ESCAVAÇÃO EM ROCHA A SUBTERRÂNEA:

ALTURA DOS BLOCOS: CONCRETO:

COMPRIMENTO DOS BLOCOS:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A SUBTERRÂNEA:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: CONCRETO COMPACTADO A ROLO - CCR:

SOLO:

22. OBSERVAÇÕES

CONCRETO COMPACTADO A ROLO - CCR:

19. CASA DE FORÇA

5)  Não deverão ser inseridas ou excuídas linhas. Preencher apenas os campos preestabelecidos; e

6)  Todas as folhas da ficha resumo deverão ser assinadas e carrimbadas pelo responsável técnico do estudo / projeto.

TIPO: Abrigada ESCAVAÇÃO COMUM:

TIPO:

ESCAVAÇÃO COMUM: ENROCAMENTO:

21 . VOLUMES TOTAIS

20. OBRAS ESPECIAIS

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A SUBTERRÂNEA: CONCRETO CONVENCIONAL:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: ATERRO COMPACTADO:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

ESCAVAÇÃO COMUM: CONCRETO CONVENCIONAL:

Canal de Fuga

2)  Durante o preenchimento deverão ser observadas as unidades estabelecidas em cada campo; 

4) O valor de potência instalada da usina deverá atender a expressão: Potência Instalada = (nº de unidades) x (potência unitária nominal dos geradores em kVA) x (fator de potência);

23. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA-RESUMO

1)  A ficha deverá ser integralmente preenchida pelo interessado. Nos campos onde não se aplicar determinada informação, indicar  “n/a”;

3)  As informações a serem inseridas deverão ser compatíveis com as constantes dos estudos de viabilidade e/ou projetos básicos (texto e desenhos) entregues a ANEEL;
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6.3. Objetivos 

 
A geração de energia elétrica é, sem dúvida, um grande impulsionador do 

desenvolvimento econômico, na medida em que possibilita a dinamização dos processos 

industriais e comerciais, proporcionando um aquecimento dos serviços e fornecimento dos 

insumos. Além desses aspectos, deve-se considerar que, com ou sem reaquecimento 

econômico, o Brasil poderá sofrer, nas próximas décadas, um déficit de energia se novas 

fontes não forem injetadas nesse sistema. 

Assim, os estudos do AHE Davinópolis foram realizados com o objetivo de expansão 

do parque gerador, de forma a contribuir para o atendimento da crescente demanda de 

energia, através da potência final a ser instalada de 74 MW. O Aproveitamento Hidrelétrico 

Davinópolis, a ser instalado no rio Paranaíba, é considerado uma usina de médio porte. 

De acordo com o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTE do AHE 

Davinópolis, o empreendimento apresentará energia gerada de 46,41 MW médios e energia 

firme de 40,41 MW médios. 

 
6.4. Justificativas 

 
A implantação do AHE Davinópolis foi proposta após a realização de avaliações sob 

o enfoque técnico, econômico e ambiental. 

 

6.4.1. Justificativas Técnicas 

 

Com relação às alternativas tecnológicas e de localização do projeto, percebe-se que 

o Aproveitamento Hidroelétrico de Davinópolis apresenta coerência acerca da possibilidade 

de sua implantação. As obras serão realizadas em um eixo localizado 12,7 km a montante 

do final do reservatório de Emborcação, na cota 700.  

Esta conclusão baseia-se, conforme  apresentado a seguir, em um levantamento de 

alternativas, onde foi acatada aquela que melhor condiz com as condições geotécnicas e 

hidrológicas do local, bem como a de menor custo. As alternativas tecnológicas foram 

avaliadas de acordo com os dados apresentados nas simulações do Modelo de Simulação 

de Usinas Isoladas (MSUI), e apresentam-se satisfatórias.  

O lago do futuro AHE Davinópolis será considerado pequeno, estimando-se que a 

usina opere a fio d‟água, com previsão de regularização somente diária, considerando 

apenas um pequeno deplecionamento de 0,50m.  

O local selecionado para o eixo barrável está localizado a jusante de uma curva 

suave do rio Paranaíba. Neste sítio, a margem direita apresenta uma topografia suave, com 
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declividade média de 15° entre as elevações 660,00m e 710,00m. Este modelo baseia-se 

em cálculos muito precisos, embasados e referenciados, que garantem a viabilidade do 

processo.  

A conexão do AHE Davinópolis ao Sistema Interligado Nacional (SIN) será através 

da SE Coromandel e proporcionará um maior controle de tensão e consequente melhora do 

perfil de tensão das subestações localizadas na região Triângulo/Alto Paranaíba de Minas 

Gerais. Nessa região observa-se uma carência de fontes de energia reativa cuja carga está 

muito distante dos principais pontos de suprimentos: AHE‟s de Emborcação, Jaguara e 

Nova Ponte. O outro aspecto relevante a se considerar é o da redução de perdas quando se 

analisa o cenário com o subsistema sudeste exportador de energia através da interligação 

entre os blocos Sul e Norte do Sistema Interligado Nacional.  

 

6.4.2. Justificativas Econômicas 

  

Apesar da crise econômica presente no cenário internacional, as previsões para o 

Brasil são de crescimento do PIB e da demanda por energia. O país tem vivenciado um 

grande crescimento do seu mercado interno, impulsionado pelo incremento econômico de 

grande parcela de sua população. 

A região sudeste, como a mais populosa do país, segue esta tendência de aumento 

da necessidade de fornecimento de energia para dar suporte ao seu desenvolvimento.  

Considerando-se que o AHE Davinópolis deverá produzir cerca de 332.000 MWh por 

ano e, que cada habitante de um município semelhante à Abadia dos Dourados consome 

cerca de 900 kWh/ano, este empreendimento apresentará que capacidade para abastecer 

uma população de, aproximadamente, 368.890 pessoas.  

No entanto, é importante destacar que a energia gerada será disponibilizada ao 

Sistema Interligado Nacional – SIN e, daí, distribuída para as diversas regiões do país, 

conforme a necessidade. 

A região, aonde o empreendimento pretende se instalar, é composta por municípios 

que em sua maioria apresentam um quadro de baixo desenvolvimento econômico. Portanto, 

a presença de um empreendimento como o AHE Davinópolis proporcionará benefícios que 

se desdobrarão em alterações positivas sobre a economia regional e sobre o mercado de 

trabalho urbano e rural, trazendo melhorias de qualidade de vida para a população e criação 

de novas oportunidades de empregos diretos e indiretos, podendo vir a reverter o ciclo de 

esvaziamento demográfico e estagnação econômica da região. 

 

6.4.2. Justificativas Ambientais 
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Os impactos ambientais foram dimensionados de acordo com cada fase do projeto 

(projeto, implantação e operação), considerando-se a área diretamente afetada e as áreas 

de influência direta e indireta. Durante a obra, os passivos ambientais serão mitigados, e as 

áreas de desmate compensadas.  

A implantação da usina a montante do reservatório de Emborcação irá auxiliar na 

regularização dos efeitos das precipitações intensas que ocorrem nesta região, o que 

diminui a incidência de processos erosivos e de acúmulo de sedimentos neste reservatório. 

A análise ambiental integrada da bacia do rio Paranaíba analisou que, o trecho do rio 

a ser instalado o empreendimento AHE Davinópolis, não se constitui em um segmento com 

potencial para rota migratória de espécies de longa distância. Isto indica o baixo impacto 

deste empreendimento em relação a espécies migratórias da ictiofauna. 

Ressalta-se que a possibilidade de não implantação do empreendimento também foi 

considerada. No entanto, em função das alterações antrópicas registradas na região, 

decorrentes das atividades agropecuárias e, também, da mineração, principalmente de 

cascalho diamantífero, pode-se afirmar que a região apresenta qualidade ambiental 

bastante prejudicada e que, com a implantação do empreendimento e a conseqüente 

implantação dos programas ambientais propostos, apresentados neste estudo no Volume 6, 

poderá ser evidenciada uma melhoria para alguns aspectos, principalmente relacionados a 

flora. A recomposição florestal que será implementada pelos programas ambientais e a 

interrupção das atividades de extração de diamantes pelas dragas ao logo deste trecho do 

rio proporcionarão uma melhoria das condições ambientalmente equilibradas na região do 

empreendimento. 

A área de Preservação Permanente que será atingida pelo empreendimento não 

apresenta grande extensão, visto que, todas as medidas mitigadoras e compensatórias 

serão aplicadas a fim de minimizar possíveis impactos negativos, sobretudo para aqueles 

relacionados com a flora e fauna terrestre e aquática. 

A princípio, uma das medidas a serem a adotadas é a restauração da vegetação no 

entorno do reservatório. Para isso foram elaborados programas ambientais, citados a seguir: 

 Programa de reflorestamento das margens do reservatório; 

 Programa de conservação da flora; 

 Plano Ambiental de Conservação do uso do Entorno do Reservatório Artificial 

(PACUERA). 

Perturbações no habitat e hábitos da fauna terrestre local bem como da avifauna, 

terão importância e magnitude principalmente na fase de supressão da vegetação e 
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enchimento do lago, no entanto, devido a mobilidade das espécies os impactos negativos 

serão atenuados. 

Os programas de conservação da fauna silvestre, monitoramento das espécies raras 

e/ou com algum status de ameaça e o monitoramento de Pygochelidon melanoleuca foram 

propostos para minimizar os impactos e, principalmente, diminuir a perda de espécies. 

A qualidade da água e a fauna aquática serão afetadas com a mudança do 

ambiente, que passará de lótico para lêntico. Essa transformação poderá alterar a taxa de 

sedimentação, os parâmetros físico-químicos, além de mudanças na riqueza e abundância 

de espécies aquáticas. Para minimizar os impactos negativos serão desenvolvidos os 

seguintes programas ambientais: 

 Programa de monitoramento da ictiofauna; 

 Programa de acompanhamento e resgate da ictiofauna; 

 Programa de monitoramento limnológico e de qualidade de água. 

As estratégias de manejo em geral são baseadas na previsão das possíveis 

alterações do ambiente com a implantação do empreendimento e na elaboração imediata de 

programas ambientais propondo medidas mitigadoras e compensatórias, visando assim a 

minimização destes impactos. 

 
6.5. Histórico do empreendimento 

 
Os primeiros trabalhos realizados para o sítio do Aproveitamento Hidroelétrico de 

Davinópolis constaram dos estudos de inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica do rio 

Paranaíba realizados pela CEMIG e CANAMBRA Engineering Consultants Limited, em 

1965. Em 1977 a CEMIG efetuou uma revisão deste inventário e elaborou o relatório 

intitulado “Rio Paranaíba – Estudo de Inventário Hidroelétrico”. Em 1997/1998 o inventário 

do rio São Marcos foi refeito por Furnas e UFRJ. 

Finalmente, em 2003, a empresa ENGECORPS concluiu para a ANEEL a “Revisão 

do Inventário Hidroelétrico da Bacia do Rio Paranaíba a Montante da Usina Hidroelétrica de 

Emborcação”. 

Os estudos de Revisão do Inventário Hidrelétrico do rio Paranaíba a montante de 

Emborcação, feitos pela ANEEL- Engecorps (2003) indicaram para o AHE Davinópolis a 

possibilidade de se implantar as obras em um eixo localizado 12,7 km à montante do final do 

reservatório da AHE Emborcação. O arranjo então proposto preconizava a construção de 

uma barragem de solo na margem direita e no leito do rio, estando as estruturas de tomada 

d‟água, casa de força e vertedouro localizadas sobre uma elevação, na margem esquerda. 

O desvio do rio era previsto em túnel localizado sob o vertedouro. 
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Na etapa inicial dos estudos, o eixo originalmente selecionado foi mantido, alterando-

se, entretanto, o arranjo inicialmente proposto. 

A partir dos resultados obtidos nos levantamentos topográficos, sondagens 

geomecânicas e inclusive nos estudos hidrometerológicos, estudaram-se duas alternativas 

construtivas (I e II) na fase preliminar. Em função das características geológicas, não foi 

considerado viável a implantação de estruturas de casa de força e vertedouro na margem 

esquerda (Alternativa III), uma vez que nesta área, a rocha considerada sã encontra-se em 

horizontes inferiores aos previstos, e assim as escavações em solo e rocha alterada, 

originavam grandes volumes, aumentando os custos para execução destas estruturas. 

Nesta alternativa também foi descartada a possibilidade de utilização de túnel de desvio do 

rio, devido a falta de cobertura de rocha, invalidando assim a continuação dos estudos 

técnicos e econômicos para a Alternativa III. 

Na etapa final dos Estudos de Viabilidade a melhor alternativa da fase dos estudos 

preliminares (Alternativa I) deu origem a Alternativa IV após o pleno conhecimento do 

resultado das investigações geológico-geotécnicas. A Alternativa IV foi então detalhada, 

eliminando-se as Alternativas II e III, preliminarmente planejadas. 

O local selecionado para o eixo barrável está localizado a jusante de uma curva 

suave do rio Paranaíba. Neste sítio, a margem direita apresenta uma topografia suave, com 

declividade média de 15 graus entre as elevações 660,00 m e 710,00 m. 

A margem esquerda apresenta topografia mais íngreme com declividade média da 

ordem de 30 graus entre as elevações 660,00 m e 703,00 m, com uma sela, localizada a 

esquerda da ombreira, na elevação 690,00 m. 

As sondagens geomecânicas indicaram que, na margem direita, a rocha encontra-se 

em elevação crescente à medida que se afasta do leito do rio não acompanhando a 

inclinação do terreno natural. Já na margem esquerda demonstraram que a rocha sã 

encontra-se praticamente no mesmo patamar da margem direita. Esta constatação conduziu 

a implantação das estruturas de concreto (vertedouro, tomada d‟água e casa de força) na 

margem direita, de forma a reduzir o volume de escavações.  

Em função destas características planialtimétricas e geológico-geotecnicas, foram 

então estudadas na fase de estudos preliminares 02 (duas) alternativas de arranjo geral (I e 

II). 

Conforme mencionado anteriormente, em 2007, foi realizado o Estudo de Pré-

Viabilidade Ambiental do empreendimento, pela INGÁ Engenharia e Consultoria Ltda. Neste 

estudo, verificou-se que os impactos ambientais decorrentes da implantação e operação do 

AHE Davinópolis apresentariam magnitude diminuída, desde que implantadas medidas de 

controle e/ou mitigação dos mesmos. 
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No decorrer dos anos de 2007 e 2008, a Poente Engenharia realizou estudos de 

otimização deste aproveitamento, concluindo pela manutenção do eixo do barramento 

indicado nos estudos de 2003. 

Em março de 2009 foram concluídos os Estudos de Viabilidade Técnica deste 

aproveitamento, realizados pela Neoinvest e pela Cemig, sendo estes estudos elaborados 

pela empresa de consultoria Poente Engenharia e Consultoria Ltda. 

As conclusões alcançadas nos Estudos de Viabilidade Técnica do Aproveitamento 

Hidroelétrico de Davinópolis, indicaram ser viável a implantação do referido aproveitamento 

no rio Paranaíba, 12,7km a montante do final do reservatório do AHE Emborcação. A 

capacidade instalada total do empreendimento é de 74MW, obtida através de 3 grupos 

turbina-geradores do tipo Francis, eixo vertical, operando sob queda líquida de projeto de 

37,60 metros. 

O OPE da usina indicou o custo total com JDC (juros durante a construção) de 

US$209.708.777,65 ou R$482.330.188,59 sendo o custo-índice respectivamente igual a 

US$2833,90/kW ou R$6.517,98kW, a preços de outubro/2008, com taxa cambial de 1US$ = 

R$2,30. 

O índice de custo x benefício da energia gerada é de R$171,31/MWh referido a 

outubro /2008. 

Ao índice custo x benefício acima calculado deverão ser acrescidas as taxas de 

Cofins, PIS, ANEEL, Contribuição Social sobre o lucro antes do imposto de renda, bem 

como, o imposto de renda sobre o lucro real e o adicional sobre o lucro excedente. 

 
6.6. Alternativas técnicas e locacionais 

 
Para a melhor definição do local de implantação do empreendimento, foi realizado, 

em 2003, pela Engecorps, a revisão do Inventário Hidrelétrico do Rio Paranaíba.  

Na fase de estudos preliminares, foram propostos 05 (cinco) sítios de barramento no 

rio Paranaíba: 

 Eixo Davinópolis; 

 Eixo Bonsucesso (antigo eixo Bocaina) 

 Eixo Gamela 

 Eixo Escada Grande 

 Eixo Patos 
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A potência estimada inicialmente de 21 MW para o eixo de Patos indica que, com 

base nas premissas estabelecidas no estudo da Engecorps, não há interesse no estudo de 

barramentos mais a montante nesse rio. 

As alternativas de divisão de queda resultaram da composição da construção de 

barramentos nos sítios identificados, resultando em 05 (cinco) alternativas de divisão de 

quedas no rio Paranaíba. Em cada eixo barrável foram consideradas alternativas de nível de 

água no reservatório compatíveis com o nível de água de jusante do barramento 

considerado imediatamente a montante. 

 

Tabela 6.1: Alternativas de divisão de quedas no rio Paranaíba. 

Alternativa Eixos Barráveis Níveis dágua de Montante (m) 

Alt 1 

Patos 772,00 

Bonsucesso 750,00 

Davinópolis 675,00 

Alt 2 

Patos 772,00 

Escada Grande 750,00 

Gamela 725,00 

Davinópolis 695,00 

Alt 3 

Patos 772,00 

Escada Grande 750,00 

Gamela 725,00 

Bonsucesso 695,00 

Davinópolis 675,00 

Alt 4 

Patos 772,00 

Escada Grande 750,00 

Bonsucesso 725,00 

Davinópolis 675,00 

Alt 5 

Patos 772,00 

Gamela 750,00 

Davinópolis 695,00 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

A partir dos estudos, foram selecionadas 03 (três) alternativas mais atraentes, sob os 

pontos de vista ambiental, energético e econômico para análise nos estudos finais: 

 Alternativa 2 – composta de 4 aproveitamentos no rio Paranaíba 

 Alternativa 3 – composta de 5 aproveitamentos no rio Paranaíba 

 Alternativa 5 – composta de 3 aproveitamentos no rio Paranaíba 

 

Para as alternativas selecionadas foram complementadas e detalhadas as 

informações e levantamentos de campo, incluindo serviços de topografia e geologia. Os 

trabalhos envolveram o levantamento topográfico dos eixos e investigações geológico-

geotécnicas nos sítios barráveis. 
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Como resultado das campanhas complementares de campo e dos estudos 

realizados foram ajustados os níveis de água de alguns barramentos, minimizando a perda 

de energia entre “dois” barramentos. 

Foi realizada a rotina de otimização do volume útil de todos os aproveitamentos em 

estudo. Como limite inicial foi estawbelecido o deplecionamento máximo de 1/3 da queda. A 

seguir, quadros apresentando o resumo dos resultados obtidos, com a realização de duas 

rodadas de otimização. 

 

Quadro 6.2 – Alternativa 2 – Otimização do Volume Útil. 
Projeto Limites para o NAmín 

Vol Útil 
Hm

3
 

NAmín 
(m) 

Vol Útil 
(hm

3
) 

Observações 
Código Nome 

Superior 
(m) 

Inferior 
(m) 

80 Paulistas 780,00 780,00 1.320,00 780,00 1.320,00 
Aproveitamento 

Existente 

40 Escada Grande 750,00 750,00 - 750,00 - Fio d'água 

70 Serra do Facão 732,50 732,50 23,50 732,50 23,50 
Aproveitamento 

Existente 

30 
Gamela Elev. 

725 
725,00 725,00 - 725,00 - Fio d'água 

60 Paraíso 678,00 673,00 23,56 673,00 23,56 Depleção = 5,00m 

12 
Davinópolis 

Depl. 
700,00 695,00 186,46 699,05 35,43 h<3m ; Fio d'água 

1 Emborcação 615,00 615,00 4.669,00 615,00 4.669,00 
Aproveitamento 

Existente 

Obs.: Energia Firme da Alternativa Otimizada 822,49MW 
Fonte: Engecorps, 2003 

 

Quadro 6.3 – Alternativa 3 – Otimização do Volume Útil. 
Projeto Limites para o Namín Vol Útil 

hm
3
 

NAmín 
(m) 

Vol Útil 
(hm

3
) 

Observações 
Código Nome Superior (m) Inferior (m) 

80 Paulistas 780,00 780,00 1.320,00 780,00 1.320,00 
Aproveitamento 

Existente 

40 Escada Grande 750,00 750,00 - 750,00 - Fio d'água 

70 Serra do Facão 732,50 732,50 23,50 732,50 23,50 
Aproveitamento 

Existente 

30 
Gamela Elev. 

725 
725,00 725,00 - 725,00 - Fio d'água 

60 Paraíso 678,00 673,00 23,56 673,00 23,56 Depleção = 5,00m 

20 Bonsucesso 700,00 700,00 - 700,00 - Fio d'água 

10 Davinópolis 675,00 675,00 - 675,00 - Fio d'água 

1 Emborcação 615,00 615,00 4.669,00 615,00 4.669,00 
Aproveitamento 

Existente 

Obs.: Energia Firme da Alternativa Otimizada 821,98MW 
Fonte: Engecorps, 2003 

 
Quadro 6.4 – Alternativa 5 – Otimização do Volume Útil. 

Projeto Limites para o NAmín 
Vol Útil 

hm
3
 

NAmín 
(m) 

Vol Útil 
(hm

3
) 

Observações 
Código Nome 

Superior 
(m) 

Inferior 
(m) 

80 Paulistas 780,00 780,00 1.320,00 780,00  
Aproveitamento 

Existente 

31 
Gamela Elev. 

750,00 
750,00 733,50 1.233,68 733,50 1.233,68 Depleção = 16,50m 

70 Serra do Facão 732,50 732,50 23,50 732,50  
Aproveitamento 

Existente 
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12 Davinópolis depl. 700,00 695,00 186,46 695,00 186,46 Depleção = 5,00m 

60 Paraíso 678,00 673,00 23,56 673,00 23,56 Depleção = 5,00m 

1 Emborcação 615,00 615,00 4.669,00 615,00  
Aproveitamento 

Existente 

Obs.: Energia Firme da Alternativa Otimizada 833,75MW 
Fonte: Engecorps, 2003 

 

Nesta etapa dos Estudos Finais foi realizada uma análise integrada sendo avaliados 

os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos destas alternativas. Através desta avaliação 

foi possível identificar e prever os impactos ambientais potenciais, os processos impactantes 

sistêmicos e os efeitos sinérgicos decorrentes das interações entre os aproveitamentos de 

uma mesma alternativa. 

 

a) Alternativa 2 

 

Na alternativa 2 o trecho em estudo do rio Paranaíba é aproveitado com a 

construção de três aproveitamentos estão localizados no rio Paranaíba. As informações 

básicas relativas a estes barramentos estão apresentadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 6.5: Conjunto de aproveitamentos da alternativa 2. 

Alternativa Sítios Rios Nível d´água (m) Área dos Reservatórios (km²) 

Alternativa 2 

Paraíso São Marcos NA = 678 5,70 

Escada Grande Paranaíba NA = 750 40,74 

Gamela Paranaíba NA = 725 30,18 

Davinópolis Paranaíba NA = 700 44,09 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

A região a ser inundada pelo conjunto destes reservatórios abrange uma área total 

de 90,10km² (descontada a área de rio existente), ocupando terras dos municípios de 

Catalão, Davinópolis e Ouvidor, no estado de Goiás, Abadia dos Dourados, Coromandel, 

Guarda-Mor, Lagamar, Patos de Minas e Presidente Olegário, no estado de Minas Gerais.  

As características naturais desta região já foram bastante alteradas. Da vegetação 

original resta uma estreita faixa de mata ciliar ao longo do rio Paranaíba e seus afluentes, e 

alguns pequenos fragmentos isolados de cerrado e cerrado aberto. 

As matas ciliares apesar de terem sofrido algumas alterações, ainda possuem 

presença expressiva nesta área. Sua importância no contexto ecológico é das mais 

relevantes, abrigando e alimentando espécies de animais, protegendo as margens dos 

córregos e rios e, participando da dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Nesta alternativa 

serão afetadas pela inundação 28,74km² de matas ciliares, correspondendo a 31,90% da 
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área total a ser alagada (vide quadro a seguir). No mesmo Quadro estão também 

discriminadas as áreas com outros tipos de uso a serem inundadas. 

 

 

 

Quadro 6.6: Categorias de uso a serem afetadas pelo conjunto de aproveitamentos da 
alternativa 2. 

Área a 
ser 

Inundada 
(km²) 

Mata 
Ciliar 
(km²) 

Cerrado 
(km²) 

Cerrado 
Aberto 
(km²) 

Campo 
(km²) 

Várzea 
(km²) 

Área 
Agrícola 

(km²) 

Agricultura 
Irrigada 

(km²) 

Solo 
Nu 

(km²) 

Áreas 
Mineradas 

(km²) 

Áreas 
Minerárias 

(km²)* 

90,10 28,74 2,43 10,08 19,82 10,60 16,62 0,78 0,16 0,52 72,12 

*Processos DNPM 
Fonte: Engecorps, 2003 

 

As áreas de campo cerrado também são expressivas nesta região, caracterizando 

como uma vegetação de gramíneas e arbustos esparsos, geralmente associadas às 

pastagens. Os campos representam cerca de 22% da área a ser atingida pelo conjunto de 

aproveitamentos. 

As áreas de várzeas, também freqüentemente associadas às pastagens, 

caracterizam-se pela presença de vegetação arbórea e arbustiva de porte baixo e, 

gramíneas, inundadas sazonalmente. As várzeas representam 11,76% da área a ser 

atingida pelo conjunto de reservatórios desta alternativa. 

A inundação também irá afetar áreas de cerrado aberto, as quais se caracterizam 

como formações vegetais onde as copas das árvores não se tocam, o que permite o 

estabelecimento de um estrato herbáceo gramíneo-lenhoso. Neste conjunto de 

aproveitamentos o cerrado aberto representa aproximadamente 11% da área a ser 

inundada. 

É importante também destacar a presença de alguns fragmentos de cerrado, que 

serão afetados pela inundação do conjunto de reservatórios desta alternativa. Estas áreas 

caracterizam-se pela presença de árvores tortuosas, variando de 3 a 8 metros de altura. 

Estes fragmentos de cerrado ocupam 2,43 km², ou seja, quase 2,70% do total a ser 

inundado.  

A agricultura representa 19,31% do total das áreas afetadas pela inundação, isto é, 

cerca de 17,40 km², sendo que apenas 0,78 km² correspondem à áreas de agricultura 

irrigada. O cultivo da soja e do café predominam nesta região. 

Observam-se ainda, nesta região, algumas pequenas áreas com exploração mineral, 

ocupando aproximadamente 0,52 km² da área total afetada.  
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Cerca de 80% da Área de Influência Direta deste conjunto de aproveitamentos 

encontra-se alocada a processos de pesquisa junto ao DNPM, sendo a grande maioria 

referente a diamante gema e industrial e subsidiariamente a fosfatos, calcários e argilas 

refratárias. 

Com relação à infra-estrutura, os reservatórios irão afetar trecho da estrada GO-210 

e a ponte que liga os municípios de Catalão a Davinópolis, rodovia MG-188 e a ponte sobre 

o rio Paranaíba, seis estradas secundárias, a balsa que faz a travessia sobre o rio 

Paranaíba, e algumas pequenas áreas ocupadas com edificações, principalmente sedes de 

fazendas, as quais ocupam 0,35 km². 

O Quadro 6.7 apresenta resumidamente a infra-estrutura a ser afetada por esta 

alternativa. 

 

Quadro 6.7: Infra-estrutura a ser afetada pelo conjunto de aproveitamentos da alternativa 2. 

Ocupações (km²) Estradas Pontes Balsa 

0,35 3 (pavimentada) e 5 (não pavimentada) 2 1 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

Calculados os graus de impacto e índices de impacto para a alternativa 2, foram 

obtidos os resultados apresentados no quadro que se segue: 

 

Quadro 6.8: Índices de impacto ambiental. 

Componente-síntese 
Índice de Impacto Ambiental no 

Componente-síntese (IAC) 

Índice de Impacto Ambiental para o 

Conjunto de Aproveitamento (IA) 

Ecossistema Terrestre 0,051 

0,061 
Ecossistema Aquático 0,198 

Base Econômica 0,067 

Organização Territorial 0,152 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

b) Alternativa 3 

 

Na alternativa 3 o trecho em estudo do rio Paranaíba é aproveitado com a 

construção de quatro barramentos. As informações relativas a estes  aproveitamentos estão 

apresentadas no Quadro 6.9. 

 

Quadro 6.9: Conjunto de aproveitamentos da alternativa 3. 

Alternativa Sítios Rios Nível d´água 
(m) 

Área dos 
Reservatórios (km²) 

 Paraíso São Marcos NA = 678 5,70 
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Alternativa 3 Escada Grande Paranaíba NA = 750 40,74 

Gamela Paranaíba NA = 725 30,18 

Bonsucesso Paranaíba NA = 700 22,78 

Davinópolis Paranaíba NA = 675 4,73 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

A região a ser inundada pelo conjunto destes reservatórios abrange uma área de 

(descontada a área de rio existente), ocupando terras dos municípios de Catalão, 

Davinópolis e Ouvidor, no estado de Goiás, Abadia dos Dourados, Coromandel, Guarda-

Mor, Lagamar, Patos de Minas e Presidente Olegário, no estado de Minas Gerais.  

Esta região encontra-se fortemente marcada pela atividade antrópica, principalmente 

pelas áreas dedicadas às pastagens e à agricultura. 

A ocupação desta região resultou na degradação da biota, com perdas significativas 

da biodiversidade animal e vegetal. Da vegetação original, restaram, quase que 

exclusivamente, apenas alguns pequenos fragmentos de cerrado e uma estreita faixa de 

mata ciliar.  

Atualmente o cerrado ocupa apenas 1,53 km², o que corresponde a 1,92% da área a 

ser inundada, conforme apresentado no Quadro 6.10. Este Quadro também apresenta a 

área total dos demais tipos de uso a serem afetados por esta alternativa. 

 

Quadro 6.10: categorias de uso a serem afetadas pelo conjunto de aproveitamentos da 
alternativa 3. 

Área a 
ser 

Inundada 
(km²) 

Mata 
Ciliar 
(km²) 

Cerrado 
(km²) 

Cerrado 
Aberto 
(km²) 

Campo 
(km²) 

Várzea 
(km²) 

Área 
Agrícola 

(km²) 

Agricultura 
Irrigada 

(km²) 

Solo 
Nu 

(km²) 

Áreas 
Mineradas 

(km²) 

Áreas 
Minerárias 

(km²)* 

79,56 25,55 1,53 7,83 16,65 10,50 15,93 0,78 0,09 0,43 65,26 

*Processos DNPM 
Fonte: Engecorps, 2003 

 

As matas ciliares nesta região também já foram bastante alteradas. Esta vegetação 

ripária mostra largura variável de acordo com o encaixe do leito dos rios, com as classes de 

solos, e com a atividade antrópica predominante no local, chegando a inexistir em alguns 

trechos. As interrupções desta vegetação, contribuem, entre outras coisas, para o 

desaparecimento de espécies animais e prejudicam sua função de proteção e de provimento 

do ecossistema aquático.  

Segundo este conjunto de aproveitamentos a maior interferência ocorrerá sobre esta 

vegetação ripária. As matas ciliares serão as mais afetadas pela inundação, com 25,55 km², 

correspondendo a 32,11% do total da área.  

Ainda, de grande importância para a região, são os campos, sendo que para este 

conjunto de aproveitamentos estas áreas representam 20,93% da área total inundada, ou 
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seja, 16,65km². As áreas de campo, a exemplo do que ocorre na bacia, geralmente estão 

associadas às pastagens. 

As áreas de várzeas, como já citado, caracterizam-se por uma vegetação de porte 

baixo e gramíneas, que são inundadas sazonalmente, estando geralmente associadas às 

pastagens. As várzeas representam mais de 13% da área a ser atingida pelo conjunto dos 

reservatórios.  

A inundação também irá afetar áreas de cerrado aberto, os quais caracterizam-se 

como formações vegetais abertas, com árvores esparsas e um estrato herbáceo gramíneo-

lenhoso. Na alternativa em discussão, o cerrado aberto representa 9,84% da área a ser 

inundada. 

Esta região apresenta extensas áreas dedicadas à agricultura, 16,71 km², 

representando cerca de 21% do total a ser alagado. Deste total de áreas agrícolas, apenas 

0,78 km² corresponde à agricultura irrigada. Os cultivos da soja e do café merecem 

destaque nesta região. 

Observa-se ainda, nesta região, algumas pequenas áreas com exploração mineral, 

ocupando 0,43 km² da área total afetada. No entanto, cerca de 82% da Área de Influência 

Direta do conjunto de aproveitamentos encontra-se alocada a processos de pesquisa junto 

ao DNPM, sendo a grande maioria referente a diamante gema e industrial, e em menor 

escala, a fosfatos e argilas refratárias. 

A infra-estrutura passível de interferência segundo esta alternativa é composta por: 3 

estradas pavimentadas incluindo a rodovia MG-188 e sua ponte sobre o rio Paranaíba, 

trecho da estrada GO-210 e a ponte que liga os municípios de Catalão a Davinópolis, cinco 

estradas secundárias, a balsa que faz a travessia sobre o rio Paranaíba e algumas 

pequenas áreas ocupadas com edificações, principalmente sedes de fazendas, as quais 

ocupam 0,28 km². A seguir, é apresentado quadro com as principais interferências sobre a 

infra-estrutura, causadas por esta alternativa. 

 

Quadro 6.11: Infraestrutura a ser afetada pelo conjunto de aproveitamentos da alternativa 3. 

Ocupações (km²) Estradas Pontes Balsa 

0,28 3 (pavimentada) e 5 (não pavimentada) 2 1 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

Este diagnóstico ambiental serviu de base para a identificação e previsão dos 

impactos ambientais potenciais, os processos impactantes sistêmicos e os efeitos sinérgicos 

decorrentes das interações entre os aproveitamentos desta  alternativa. A seguir, quadro 

contendo os índices de impacto ambiental 
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Quadro 6.12: Índices de impacto ambiental – alternativa 3. 

Componente-síntese Índice de Impacto Ambiental no 
Componente-síntese (IAC) 

Índice de Impacto Ambiental para 
o Conjunto de Aproveitamento 

(IA) 

Ecossistema Terrestre 0,051  
0,061 Ecossistema Aquático 0,198 

Base Econômica 0,067 

Organização Territorial 0,152 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

c) Alternativa 5 

 

Na alternativa 5 o trecho em estudo dos rios Paranaíba e São Marcos é aproveitado 

com a construção de três barramentos. Dois destes aproveitamentos estão localizados no 

rio Paranaíba, e um, no rio São Marcos. As informações relativas a estes barramentos estão 

apresentadas no Quadro 6.13. 

 

Quadro 6.13: Conjunto de aproveitamentos da alternativa 5. 

Alternativa Sítios Rios 
Nível d’água 

(m) 
Área dos 

Reservatórios (km²) 

Alternativa 5 

Paraíso São Marcos NA = 678 5,70 

Gamela Paranaíba NA = 750 119,32 

Davinópolis Paranaíba NA = 695 44,09 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

A região a ser inundada pelo conjunto destes reservatórios abrange uma área total 

de 147,90km², ocupando terras dos municípios de Catalão, Davinópolis e Ouvidor, no 

estado de Goiás, Abadia dos Dourados, Coromandel e Guarda-Mor, lagamar, Patos de 

Minas e Presidente Olegário, no estado de Minas Gerais.  

O principal fator de alteração dos biomas de vegetação original foi a atividade 

agropecuária. Estima-se que o cerrado ocupa atualmente apenas 4,66 km², o que 

corresponde a 3,15% da área a ser inundada, conforme apresentado no Quadro 6.14. Este 

Quadro também apresenta a área total dos demais tipos de uso a serem afetados por esta 

alternativa. 

 

Quadro 6.14: Categorias de uso a serem afetadas pelo conjunto de aproveitamentos da 
alternativa 5. 

Área a 
ser 

Inundada 
(km²) 

Mata 
Ciliar 
(km²) 

Cerrado 
(km²) 

Cerrado 
Aberto 
(km²) 

Campo 
(km²) 

Várzea 
(km²) 

Área 
Agrícola 

(km²) 

Agricultura 
Irrigada 

(km²) 

Solo 
Nu 

(km²) 

Áreas 
Mineradas 

(km²) 

Áreas 
Minerárias 

(km²)* 

147,90 38,01 4,66 25,84 31,75 12,19 31,20 1,46 1,70 0,53 121,26 

*Processos DNPM 
Fonte: Engecorps, 2003 
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Nesta alternativa, as matas ciliares serão as mais afetadas pela inundação, com 

38,01 km², correspondendo a 25,70% do total da área a ser alagada. Esta vegetação, além 

das funções já mencionadas anteriormente, funciona também como uma  barreira aos 

sedimentos que são carreados pelas chuvas (enxurradas), impedindo ou dificultando o 

assoreamento do curso d'água. Essa barreira também contribui para a retenção dos 

excedentes de adubo e agrotóxico utilizados nas lavouras da região, evitando assim a 

poluição e eutrofização dos corpos d´água.  

Esta região também apresenta áreas de cerrado aberto que serão afetadas pela 

inundação, 25,84 km², ou seja, 17,47%.  

As áreas de campo também são expressivas nesta região, caracterizando como uma 

vegetação de gramíneas e arbustos esparsos, geralmente associadas às pastagens. Os 

campos representam quase 21,5% da área a ser atingida pelo conjunto destes 

aproveitamentos. 

As várzeas, em geral associadas às pastagens, no entanto, diferenciam-se dos 

campos por terem suas terras inundadas sazonalmente. As várzeas representam 8,24% da 

área a ser afetada pela inundação, ou seja, 12,19 km². 

A agricultura representa 22,08% do total das áreas afetadas pela inundação, isto é, 

cerca de 32,66 km², sendo que apenas 1,46 km² correspondem à áreas de agricultura 

irrigada. Na região do conjunto destes aproveitamentos há um predomínio de terras 

destinadas ao cultivo da soja e do café, reproduzindo o que ocorre na Área de Influência 

Indireta. 

Nesta alternativa haverá interferência sobre algumas áreas mineradas, presentes 

nas proximidades das margens do rio Paranaíba. Entretanto, muitas destas áreas estão 

atualmente abandonadas, devido à fiscalização realizada pelo IBAMA, no cumprimento da 

lei que proíbe este tipo de atividade nas Áreas de Preservação Permanente. Estas áreas 

mineradas representam 0,36% do total a ser alagado. 

Aproximadamente 82% da área de influência direta deste conjunto de 

aproveitamentos está requisitada para pesquisa de bens minerais, com largo predomínio de 

diamante gema e industrial, e secundariamente, fosfato, calcário e argila. 

A infra-estrutura que sofrerá interferências com a inundação deste conjunto de 

aproveitamentos é constituída de três estradas pavimentadas, entre elas, a MG-188 que liga 

os municípios de Coromandel e Guarda-Mor, e a GO-210 que liga o município de Catalão a 

Davinópolis, cinco estradas não pavimentadas, duas pontes sobre o rio Paranaíba, a balsa 

que faz a travessia sobre o rio Paranaíba, e aproximadamente 0,73 km² de área ocupada 

com edificações, sedes de fazendas. 
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O Quadro 6.15 apresenta as principais interferências sobre a infra-estrutura 

causadas por esta alternativa. 

 

Quadro 6.15: Infra-estrutura a ser afetada pelo conjunto de aproveitamentos da alternativa 5. 

Ocupações (km²) Estradas Pontes Balsa 

0,73 3 (pavimentada) e 5 (não pavimentada) 2 1 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

Utilizando a metodologia já apresentada, foram calculados os graus de impacto e 

índices de impacto para a alternativa 5, conforme apresentado no Quadro 6.16. 

 

Quadro 6.16: Índices de impacto ambiental. 

Componente-síntese 
Índice de Impacto Ambiental no 

Componente-síntese(IAC) 

Índice de Impacto Ambiental para 
cada Conjunto de 

Aproveitamento(IA) 

Ecossistema Terrestre 0,101  
0,084 Ecossistema Aquático 0,241 

Base Econômica 0,108 

Organização Territorial 0,195 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

Conforme observado, durante a realização do inventário da bacia do Paranaíba, 

foram consideradas duas cotas para o AHE Davinópolis: a cota 675 e a 700.  

O AHE Davinópolis na cota 675 metros era integrante da alternativa de divisão de 

queda 3, e para ter viabilidade energética estava condicionada a implantação de mais quatro 

empreendimentos (Paraíso, Bonsucesso, Gamela, Escada Grande). 

O AHE Davinópolis na cota 700 metros era integrante da alternativa de divisão de 

queda 2, e estava condicionada a implantação de mais três empreendimentos (Paraíso, 

Gamela, Escada Grande). 

A alternativa 2 (Davinópolis cota 700 metros) mostrou um balanço energético e 

ambiental mais vantajoso, sendo a acatada pela ANEEL. 

A seguir é apresentado um breve descritivo dessas cotas: 

 

 AHE Davinópolis Elev. 675 

 

O sítio Davinópolis está situado no final do remanso do reservatório de Emborcação, 

aproximadamente no mesmo local previsto em estudos anteriores. A alternativa do AHE 

Davinópolis Elev. 675 tem queda bruta de 14,8 m e potência instalada de 34,0 MW. 
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Para a construção desta obra prevê-se a construção de um cordão de ensecadeira 

ao longo da Margem Direita do rio Paranaíba, o qual possibilitará a construção das obras de 

geração e passagem de cheia na margem. 

O Vertedouro, com perfil Creager de soleira baixa, está dimensionado para a vazão 

decamilenar  de 2.961 m³/s.  

A Casa de Força abriga duas turbinas Kaplan e está situada à direita do Vertedouro 

e ao pé das estruturas da tomada d´água.  

Completadas as obras do Vertedouro, mantendo a soleira rebaixada, o cordão de 

ensecadeira será aberto, direcionando o fluxo do rio para aquela estrutura. Simultaneamente 

à abertura deverá ser procedido o fechamento do canal do rio com as ensecadeiras de 

segunda fase para construção da barragem de fechamento no leito do rio, em maciço de 

terra. Um segundo maciço de terra completa o fechamento da margem direita. 

Ao final das obras a soleira rebaixada do vertedouro deverá ser fechada pelas 

comportas segmento, possibilitando que sejam colocados stop-logs a montante e a jusante 

da estrutura, o que possibilitará a complementação da concretagem da soleira vertente. 

 

 AHE Davinópolis Elev. 700 

 

Com localização coincidente com a alternativa mais baixa (Elev. 675), o AHE 

Davinópolis Elev. 700 tem queda bruta de 39,8 m e potência instalada de 107,0 MW. 

Para a construção desta obra prevê-se a construção de um cordão de ensecadeira 

ao longo da Margem Direita do rio Paranaíba, o qual possibilitará a construção das obras de 

geração e passagem de cheia na margem. 

O Vertedouro, com perfil Creager de soleira alta, está dimensionado para a vazão 

decamilenar  de 2.961m³/s. Na parte baixa da estrutura do Vertedouro estão implantadas as 

adufas para o desvio de segunda fase. 

A Casa de Força abriga duas turbinas Francis e está situada à direita do Vertedouro 

e ao pé das estruturas da tomada d´água.  

Completadas as obras do Vertedouro e das adufas de desvio, o cordão de 

ensecadeira será aberto, direcionando o fluxo do rio para aquela estrutura. Simultaneamente 

à abertura deverá ser procedido o fechamento do canal do rio com as ensecadeiras de 

segunda fase para construção da barragem de fechamento no leito do rio, em maciço de 

terra. Um segundo maciço de terra completa o fechamento na margem direita do rio 

Paranaíba. 

É importante destacar que todos os estudos realizados consideraram, além de 

fatores econômicos, os fatores sócio-ambientais. Foram selecionados locais, tanto para a 
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implantação do barramento, quanto para as implantação do canteiro de obras, que 

proporcionassem a menor interferência com a vegetação natural, bem como com áreas de 

preservação permanente. A região já se mostra bastante antropizada, em função das 

atividades desenvolvidas (mais bem detalhadas nos diagnósticos ambientais) e, em vários 

trechos do rio Paranaíba não existe a quantidade de vegetação nativa recomendada na 

legislação ambiental. Além desses cuidados, após a implantação do empreendimento, a 

área de preservação permanente, no entorno do reservatório, deverá ser recomposta 

através do plantio de espécies da flora nativas da região, compensando assim, o impacto 

ambiental causado, visando, além da reconstituição da vegetação, a conexão entre os 

fragmentos florestais remanescentes e proporcionando a melhoria na qualidade ambiental 

da região. 

 

6.6.1. Seleção do Tipo de Barramento 

 

Os estudos de Revisão do Inventário Hidrelétrico do Rio Paranaíba a Montante de 

Emborcação, feitos pela ANEEL – Engecorps (2003) indicaram para o Aproveitamento 

Hidroelétrico de Davinópolis a possibilidade de se implantar as obras em um eixo localizado 

12,7km a montante do final do reservatório de Emborcação. 

O arranjo então proposto preconizava a construção de uma barragem de solo na 

margem direita e no leito do rio, estando as estruturas de tomada d‟água, casa de força, e 

vertedouro localizadas sobre uma elevação, na margem esquerda. O desvio do rio era 

previsto em túnel localizado sob o vertedouro. 

Na etapa inicial dos estudos o eixo originalmente selecionado foi mantido, alterando-

se, entretanto, o arranjo inicialmente proposto.  

A partir dos resultados dos levantamentos topográficos, das sondagens 

geomecânicas, e inclusive dos estudos hidrometerológicos, na fase preliminar estudaram-se 

as alternativas I e II, sendo que em função das características geológicas, não foi 

considerado viável a implantação de estruturas de casa de força e vertedouro na margem 

esquerda, cujo arranjo foi denominado alternativa III, uma vez que aí, a rocha considerada 

sã encontra-se em horizontes inferiores aos previstos, e assim as escavações em solo e 

rocha alterada, originavam grandes volumes, aumentando os custos para execução destas 

estruturas. Descartou-se também na Alternativa III a possibilidade de utilização de túnel de 

desvio do rio, devido a falta de cobertura de rocha, invalidando assim o prosseguimento dos 

estudos técnicos e econômicos para a Alternativa III. 

Na etapa final dos Estudos de Viabilidade a melhor alternativa da fase dos estudos 

preliminares, Alternativa I, deu origem a Alternativa IV após o pleno conhecimento do 
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resultado das investigações geológico-geotécnicas. A Alternativa IV, foi então detalhada, 

eliminando-se as Alternativas II e III, preliminarmente planejadas. 

O local selecionado para o eixo barrável, está localizado a jusante de uma curva 

suave do Rio Paranaíba. Neste sítio, a margem direita apresenta uma topografia suave, com 

declividade média de 15 graus entre as elevações 660,00m e 710,00m. 

A margem esquerda apresenta topografia mais íngreme com declividade média da 

ordem de 30 graus entre as elevações 660,00.m e 703,00m, com uma sela, localizada a 

esquerda da ombreira, na elevação 690,00m.  

As sondagens geomecânicas efetuadas indicam que na margem direita a rocha 

encontra-se em elevação crescente à medida que se afasta do leito do rio não 

acompanhando a inclinação do terreno natural. As sondagens efetuadas na margem 

esquerda indicam que a rocha sã encontra-se praticamente no mesmo patamar da margem 

direita. Esta constatação conduziu a implantação das estruturas de concreto (vertedouro, 

tomada d‟água e casa de força) na margem direita, de forma a reduzir o volume de 

escavações. 

Em função destas características planialtimétricas e geológico-geotecnicas, foram 

então estudadas na fase de estudos preliminares duas alternativas de arranjo geral (I e II), 

que são descritas a seguir, eliminando-se a Alternativa III, conforme acima explicitado. Nos 

anexos L, M e N (Volume 7), são apresentados os lay-outs de cada uma das alternativas 

estudadas. 

 

6.6.1.1. Características Gerais das Alternativas Estudadas 

 

 Fase de Estudos Preliminares 

 

a) Alternativa I  

 

Esta alternativa compreende a implantação de uma barragem de terra na margem 

direita (BTMD), com crista na EL 703,00 m seguindo-se em linha a estrutura de tomada 

d‟água, casa de força e vertedouro de superfície. O trecho central correspondente ao leito 

do rio é constituído por uma barragem de CCR de 200,00 m de extensão. Essa barragem é 

parcialmente utilizada como muro de abraço para a BTME que será implantada na margem 

esquerda. Para permitir o fechamento do reservatório na elevação proposta, será executado 

um dique na ombreira esquerda. 

A barragem de CCR, localizada no leito do rio, apresenta crista na elevação 702,00 

m e extensão total de 200,00 m. A barragem de terra, localizada na margem esquerda, 
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apresenta crista na EI 703,00 m e comprimento de 86,00 m, seguindo-se um dique com 

comprimento de 213,00 m.  

A casa de força abriga duas turbinas Kaplan de eixo vertical, com potencia instalada 

unitária de 46,60MW, operando sob queda liquida de projeto de 39,04 m. 

O vertedouro é constituído por três vãos controlados por comportas de segmento e o 

desvio do rio será realizado mediante utilização de 6 adufas, na própria estrutura do 

vertedouro. 

 

b) Alternativa II 

 

Esta alternativa difere da anterior somente quanto à barragem de fechamento do leito 

do rio, substituindo-se a barragem em CCR por uma barragem de solo. A exemplo da 

alternativa I, compreende a execução de barragem de terra na margem direita (BTMD) 

seguindo-se em linha as estruturas de tomada d‟água, casa de força e vertedouro de 

superfície controlado por comportas de segmento. O trecho central, correspondente ao leito 

do rio, é constituído de uma barragem de solo. Essa barragem apresenta continuidade na 

margem esquerda sendo complementada por um dique para fechamento de sela, também 

na margem esquerda. 

A casa de força abriga duas turbinas Kaplan de eixo vertical, com potência instalada 

unitária de 46,60MW, operando sob queda líquida de projeto de 39,04 m. 

O vertedouro é constituído por três vãos controlados por comportas de segmento e o 

desvio do rio será realizado mediante utilização de 6 adufas, localizadas na estrutura do 

vertedouro. 

 

c) Alternativa III 

 

Esta alternativa consta essencialmente de uma barragem de enrocamento na 

ombreira direita; seguindo-se em linha, tem-se a estrutura da tomada d‟água acoplada à 

casa de força e barragem de concreto. O vertedouro controlado por 3 comportas está 

localizado após uma deflexão de 30º para a direita no eixo. Na seqüência, há uma nova 

deflexão de 90º para a esquerda, onde está localizado um dique de terra que fecha o 

barramento na ombreira esquerda. O comprimento total do barramento é de 

aproximadamente 960,00m. A crista das barragens possui 7,00 m de largura e ambas estão 

na elevação EI. 703,00 m. 

A barragem de enrocamento, com núcleo argiloso, tem altura máxima de 48,00 m e 

comprimento aproximado de 615,00 m. É separada do conjunto tomada d‟água / casa de 
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força por um muro de transição em concreto, com 30,00 m de comprimento 

aproximadamente. 

A estrutura da tomada d‟água, acoplada à casa de força, apresenta 6 aberturas de 

entrada, tendo comprimento total de 35,00 m. É provida com dispositivos de grades, pórtico 

rolante, comportas-vagão e stoplogs. Condutos forçados conectam a tomada d‟água à casa 

de força, equipada com 2 grupos turbina-geradores do tipo Francis, eixo vertical, potência 

instalada unitária de 54,00 MW, operando sob queda líquida média de 37,40 m.  

A montante da tomada d‟água e a jusante da casa de força localizam-se canais de 

aproximação (110m de comprimento) e de fuga (235,00 m), respectivamente. Ambos 

apresentam largura de 30,00 m e soleira nas elevações EI. 680,00m (canal de aproximação) 

e EI. 658,00 (jusante do canal de fuga).  

Entre a tomada d‟água e o vertedouro localiza-se uma barragem de concreto com 

70,00 m de comprimento. O vertedouro em calha, está equipado com 3 comportas de 

segmento, tem comprimento de 45,00m segundo o eixo barrável e extensão segundo a 

calha vertente igual a 86,00m. A calha finaliza-se em salto em esqui. O desvio do rio é 

efetuado através de 2 túneis de desvio, na margem esquerda, com comprimento de 

160,00m e seção arco-retângulo de 5,00 m x 10,00 m. 

Esta alternativa III foi descartada na fase preliminar dos estudos de viabilidade por 

não ter sido possível obter-se a qualidade e cobertura mínima de rocha necessária para a 

implantação dos túneis de desvio, localizados sob o vertedouro de ombreira. 

A eliminação dos túneis implicaria no reposicionamento do vertedouro para elevação 

mais baixa, utilizando-se adufas como na margem direita, elevando consideravelmente os 

custos da alternativa III, motivo pelo qual esta foi descartada dos estudos. 

Registra-se que na etapa de Estudos Preliminares a Alternaiva I, revelou-se mais 

atraente do que a Alternativa II, sendo o seu custo  total  de implantação 6,9% (seis virgula 

nove por cento) inferior. 

 

Na etapa dos Estudos Finais de Viabilidade, estudou-se a Alternativa IV, decorrente 

da otimização daquela denominada I, da etapa preliminar.  

 

 Fase de Estudos Finais 

 

A partir dos resultados da aerofotogrametria, levantamentos planialtimétricos e 

sondagens geológico-geotecnicas, foi então estudada uma otimização para a Alternativa I, a 
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qual se mostrou mais interessante do que a Alternativa II, na etapa de Estudos Preliminares, 

com custo total de implantação 6,9% inferior. Esta nova Alternativa foi denominada IV. 

 

a) Alternativa IV  

 

A Alternativa IV, otimizada da Alternativa I dos Estudos Preliminares, compreende a 

implantação de uma barragem de terra na margem direita (BTMD), com crista na el. 703,00 

m seguindo-se em linha a estrutura de tomada d‟água, casa de força e vertedouro de 

superfície, com crista na el. 702,00 m. O trecho central correspondente ao leito do rio é 

constituído por uma barragem de concreto compactado a rolo, CCR, com 46,00 m de altura 

máxima e aproximadamente 255 m de extensão, que é parcialmente utilizada como muro de 

abraço para a barragem de terra da margem esquerda (BTME). 

Para permitir a formação do reservatório na elevação proposta, foi previsto um dique 

na ombreira esquerda, no prolongamento do eixo barrável. 

A fundação da tomada d‟água encontra-se na elevação aproximada EI. 655,00 m a 

qual corresponde ao topo da rocha sã no local.  

O vertedouro apresenta soleira na elevação EI. 686,50 m, sendo constituído por três 

vãos equipados com comportas de segmento, com dimensões de 10,00 m x 14,00 m. Sua 

fundação encontra-se na elevação 653,00 m, possibilitando a implantação de 6 adufas para 

desvio, com dimensões de 4,50 m x 6,50 m. 

A casa de força abriga três turbinas Francis de eixo vertical, com potência instalada 

unitária de 24,67MW, operando sob queda líquida de projeto igual a 37,79 m. 

 

6.6.2. Estudos Energéticos e Econômicos 

 

O Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) de Davinópolis, a ser instalado no rio Paranaíba 

(contribuinte da bacia do rio Paraná) é uma usina de médio porte. Os dados utilizados foram 

obtidos a partir de estudos de arranjo já elaborados, denominado de Alternativa IV (e que foi 

selecionada como vencedora), sendo estes por sua vez, baseados em investigações de 

campo realizadas e demais estudos realizados em escritório.  

Os estudos energéticos foram realizados incorporando-se as evoluções dos dados 

obtidos durante os estudos hidrológicos desenvolvidos. As simulações energéticas foram 

realizadas utilizando-se o programa MSUI (Modelo de Simulação de Usinas Isoladas), 

versão 3.1, utilizado pela Ministério das Minas e Energia/EPE para a obtenção da Energia 

Assegurada. A energia assegurada é aquela que poderá ser comercializada em contratos de 
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fornecimento de longo prazo (via leilões) devendo ser empregada para os estudos de 

viabilidade econômica do aproveitamento. 

 

6.6.2.1. Modelagem realizada pelo MSUI 

 

Face à complexidade de cálculo de soluções ótimas para operação de sistema de 

geração de energia elétrica, os modelos de simulação tornam-se uma importante e 

imprescindível ferramenta para o planejamento da expansão e operação de tais sistemas. 

Estes modelos tentam representar com o máximo rigor as características das usinas 

hidráulicas, retratando o comportamento do sistema no caso de ocorrência de uma repetição 

das vazões naturais registradas no passado. O Modelo de Simulação a Usinas 

Individualizadas (MSUI) simula a operação detalhada do sistema hidrelétrico operando cada 

reservatório e cada usina segundo suas características particulares. 

A simulação energética foi feita com os dados disponíveis na página da EPE na 

internet referentes a agosto de 2008. Todas as condições de contorno (curvas cota x área, 

cota x volume, curva chave do canal de fuga, vazão residual) obtidas nos estudos foram 

implementadas, de modo a se obter uma simulação a mais precisa possível. 

A cascata onde se encontra o AHE Davinópolis, considerada nas simulações, é 

apresentada a seguir: 

 

Quadro 6.17: Usinas na cascata do sistema de referência. 

 

Fonte: EPE, 2008. 

 

Com base neste sistema de referência, foram realizadas simulações de geração de 

Energia Média (geração média, considerando-se o período Histórico Completo) e a geração 

de Energia Firme (geração média, considerando-se o período Histórico Crítico dos Sistemas 

Código Nome Rio Situação
Potência 

(MW)

1504 Davinópolis Paranaíba VIABILIDADE 74               

1505 Emborcação Paranaíba OPERAÇÃO 1.192          

1513 Itumbiara Paranaíba OPERAÇÃO 2.280          

1514 Cachoeria Dourada Paranaíba OPERAÇÃO 658             

1515 São Simão Paranaíba OPERAÇÃO 1.710          

913 Ilha Solteira Paraná OPERAÇÃO 3.444          

914 Ilha Solteira Equivalente Paraná - 4.252          

919 Jupiá Paraná OPERAÇÃO 1.551          

925 Porto Primavera (253m) Paraná - 504             

926 Porto Primavera Paraná OPERAÇÃO 1.540          

619 Ilha Grande Paraná INVENTÁRIO 1.320          

620 Itaipu Paraná OPERAÇÃO 14.000        

TOTAL : 32.525
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Interligados – jun/1949 a nov/1956) para as configurações em estudo. A partir destas 

simulações foram calculados os parâmetros energéticos do aproveitamento Davinópolis. 

Foram feitas diversas simulações variando-se a potência instalada, cujos resultados foram 

compilados no Quadro 6.18, a seguir. 

 
Quadro 6.18: Resumo dos estudos MSUI. 

 

Fonte: EPE, 2008. 

 

A partir destes dados foram realizadas as simulações energético-econômicas com o 

objetivo de se verificar a potência ótima a ser instalada.  

 

6.6.2.2. Avaliação dos Benefícios Energéticos e Econômicos 

 

A partir dos dados energéticos apresentados foram realizadas as simulações 

energético-econômicas com o objetivo de se verificar a potência ótima a ser instalada. 

 

 Parâmetros Energéticos 

 

Nas simulações foram utilizados os seguintes parâmetros energéticos:  

 

a) Potência Instalada: 

 Foram estudadas as motorizações desde 60 a até 90MW de potência instalada, com 

intervalos de 2,0MW entre as simulações. 

 

b) Rendimento médio dos grupos turbina-gerador: 

 POTÊNCIA 

INSTALADA 

Energia 

FIRME       

(média do 

período 

crítico)

 Fator de 

capacidade 

 Energia 

Média 

(Período 

completo) 

 Fator de 

capacidade 

Energia 

SECUNDÁRIA

 EF  EF/Pinst  EM  EM/Pinst  EM-EF 

 MW  Mwmédios  Mwmédios  Mwmédios 

60,00      37,71 0,63 41,30 0,69 3,59

62,00      38,14 0,62 41,95 0,68 3,81

64,00      38,55 0,60 42,57 0,67 4,02

66,00      38,97 0,59 43,18 0,65 4,21

68,00      39,34 0,58 43,77 0,64 4,43

70,00      39,71 0,57 44,33 0,63 4,62

72,00      40,06 0,56 44,88 0,62 4,82

74,00      40,40 0,55 45,41 0,61 5,01

76,00      40,73 0,54 45,92 0,60 5,19

78,00      41,05 0,53 46,43 0,60 5,38

80,00      41,36 0,52 46,91 0,59 5,55

82,00      41,66 0,51 47,37 0,58 5,71

84,00      41,95 0,50 47,82 0,57 5,87

86,00      42,19 0,49 48,24 0,56 6,05

88,00      42,38 0,48 48,64 0,55 6,26

90,00      42,58 0,47 49,03 0,54 6,45
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 O rendimento médio das unidades geradoras foi considerado como sendo 89,50%. 

 

c) Perda de Carga no circuito adutor: 

 A perda de carga considerada no circuito adutor foi de 2,00%. 

 

d) Vazão residual considerada entre a barragem e o canal de fuga: 

 O arranjo da usina, com a casa de força instalada no pé da barragem, elimina a 

existência de trecho do rio com vazão reduzida e desta forma, a vazão residual considerada 

entre a barragem e o canal de fuga é igual a zero.  

 

 Parâmetros Econômicos 

 

 Foram determinados os custos do aproveitamento para a motorização de 74 MW os 

quais  foram obtidos em observância às composições de custos da Eletrobrás. Nas 

simulações foram utilizados os seguintes parâmetros econômicos:  

Quadro 6.19: AHE DAVINÓPOLIS - OPE, Alternativa IV (selecionada). 

 

Fonte: EPE, 2008. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.156 

 

Como em todo empreendimento de geração hidroelétrica, os custos de implantação 

do empreendimento podem ser divididos em duas partes: uma parte é referente às obras 

que independem da potência instalada tais como barragem, estruturas do vertedouro, 

estruturas de desvio, acessos e outros. A outra parte depende diretamente da potência 

instalada como as estruturas de adução, turbinas, geradores, serviços e sistemas auxiliares, 

equipamentos de movimentação de cargas, dentre outros. Segundo o OPE, para a potência 

instalada de 74 MW, os custos fixos e variáveis identificados foram: 

 

- Custos Variáveis c/ potência instalada (somatório das contas 12.19, 13, 14 e 15) R$ 

160.572.678,78 

- Custos Fixos (custo total, incluindo custos indiretos, menos os custos variáveis) R$ 

256.848.514,28 

- Custo total de implantação, sem os juros durante a construção:  R$ 417.421.192,06 

- Juros durante a construção (2,5 anos, 12% ao ano)  R$ 64.908.995,52  

- Custo total de implantação, com juros durante a construção:  R$ 482.330.188,59 

 

Em um empreendimento de geração de energia é possível tirar-se partido do ganho 

de escala, de modo que o aumento da potência instalada signifique uma redução neste 

custo variável. Nos estudos realizados, considerou-se que para cada 5% no incremento na 

potência instalada, o custo unitário variável foi reduzido em 1%. O Quadro 6.20 detalha o 

cálculo dos custos de implantação para diversas potências em função da potência instalada.  

Quadro 6.20: AHE Davinópolis – Custo de Implantação x Potência Instalada. 

 

Fonte: EPE, 2008 

Variação do custo de implantação com a potência Instalada

Potência de referência : 74,00                    MW

Referência Custo Variável (RCV) : 2.169.901,06        R$/MW 

Referência Custo Fixo : 256.848.514,28     R$

Juros durante a construção : 15,550% %

 POTÊNCIA 

INSTALADA DA 

UHE 

Variação da 

potência 

instalada 

(VPI/5%) 

+1%

Fator de 

variação  

(1+VPI/100)

Custo UNITÁRIO 

variável com a 

potência 

instalada

Custo variável com 

a potência 

instalada

Custo fixo com a 

potência instalada

Custo Total sem 

juros

Juros durante a 

construção

CUSTO TOTAL 

COM JUROS

VPI FV FV x RCV

MW % R$/MW R$ R$ R$ R$ R$

66,00                 10,8 2,184         1,02184       2.217.287,01      146.340.942,81     256.848.514,28       403.189.457,09       62.695.960,58         465.885.417,66       

68,00                 8,1 1,638         1,01638       2.205.440,53      149.969.955,72     256.848.514,28       406.818.470,00       63.260.272,09         470.078.742,09       

70,00                 5,4 1,092         1,01092       2.193.594,04      153.551.582,69     256.848.514,28       410.400.096,97       63.817.215,08         474.217.312,05       

72,00                 2,7 0,546         1,00546       2.181.747,55      157.085.823,71     256.848.514,28       413.934.337,99       64.366.789,56         478.301.127,55       

74,00                 0,0 -             1,00000       2.169.901,06      160.572.678,78     256.848.514,28       417.421.193,06       64.908.995,52         482.330.188,59       

76,00                 -2,7 (0,546)        0,99454       2.158.054,58      164.012.147,91     256.848.514,28       420.860.662,19       65.443.832,97         486.304.495,16       

78,00                 -5,4 (1,092)        0,98908       2.146.208,09      167.404.231,09     256.848.514,28       424.252.745,37       65.971.301,90         490.224.047,27       

80,00                 -8,1 (1,638)        0,98362       2.134.361,60      170.748.928,32     256.848.514,28       427.597.442,60       66.491.402,32         494.088.844,92       

82,00                 -10,8 (2,184)        0,97816       2.122.515,12      174.046.239,60     256.848.514,28       430.894.753,88       67.004.134,23         497.898.888,11       

84,00                 -13,5 (2,730)        0,97270       2.110.668,63      177.296.164,93     256.848.514,28       434.144.679,22       67.509.497,62         501.654.176,83       

86,00                 -16,2 (3,276)        0,96724       2.098.822,14      180.498.704,32     256.848.514,28       437.347.218,60       68.007.492,49         505.354.711,10       
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a) Custos de Operação e Manutenção 

Os custos de operação e manutenção utilizados foram fornecidos pela CEMIG e 

baseiam-se na larga experiência dessa concessionária em operar usinas de todos os portes, 

desde PCH´s até usinas com mais de 1.000MW instalados. Os custos foram informados 

considerando a motorização de 74MW e nestas condições o custo de operação pode ser 

estimado em 34,50 R$/kW instalado.  

 

b) Taxa de Juros Considerada  

A taxa de juros considerada nestes estudos foi de 12% ao ano, para um período de 

construção de 2,5 anos. 

 

c) Período de Depreciação  

Para estes estudos foi considerado um período de depreciação de 50 anos. 

 

d) Custo de Referência da Energia - CRE 

Foi considerado os custos de referência da energia como sendo R$ 184,00. 

 

 Resultados das Simulações 

 

A seguir apresentam-se os estudos realizados. 
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Quadro 6.21: Simulação energético-econômica CRE R$184,00/MWh. 

 

Fonte: EPE, 2008. 

 

 
Figura 6.1: Evolução do Benefício Anual Líquido para CRE R$184,00/MWh. 

Fonte: EPE, 2008. 

 

Verifica-se que, para um custo de referência de R$ 184,00, o Benefício Líquido é 

maximizado para a potência de 74 MW. 

Da análise das simulações, pode-se concluir que, apesar da variação do benefício 

anual líquido, este tende a ser maximizado em torno da potência instalada de 74MW, sem 

Análise Incremental dos Custos
Projeto: AHE DAVINÓPOLIS CRE R$ 184,00 Custos POENTE

Custo Referência da Energia (CRE): 80,00            US$/MWh

Moeda: R$ 184,00          R$/MWh

Custo de O&M : 15,00            US$/kW/ano

Taxa anual de desconto 12,0% aa j Custo de O&M : 34,50            R$/kW/ano

Vida útil 50                          anos z Taxa cambial considerada : 2,30              R$/US$

Fator de Recuperação de Capital 0,12042                 FRC Ref. out/2008

Periodo CRÌTICO Valores Médios Anuais - 100% de Disponibilidade

 POTÊNCIA 

INSTALADA DA 

UHE 

 Energia 

FIRME 

 Fator de 

Capacidade 

 Custo Total de 

Implantação do 

Aproveitamento 

 Custo Anual Total 

do Aproveita- mento                

(Cti x FRC) 

 Custo Anual 

Total do 

Aproveita- 

mento            

O&M 

 Custo Anual 

Total do 

Aproveita- mento                

(Cti x FRC) + 

COM  

 Custo da 

Energia 

Gerada 

 Benefício 

Anual Líquido 

((CRE x 

Energia Média 

Anual)-Ctai) 

 Custo Índice 
 Custo 

Incremental 

P  EF  EF/P Cti Cai COM Ctai CEG BAL Ci ICBinc

MW  MW médio R$ R$ R$ R$ R$/MWh R$ R$/KW R$/MWh

66,00                38,97             0,59             465.885.418          56.100.368            2.277.000        58.377.368        171,01          4.436.037       7.058,87       

68,00                39,34             0,58             470.078.742          56.605.314            2.346.000        58.951.314        171,06          4.458.472       6.912,92       177,08           

70,00                39,71             0,57             474.217.312          57.103.666            2.415.000        59.518.666        171,10          4.487.500       6.774,53       175,04           

72,00                40,06             0,56             478.301.128          57.595.426            2.484.000        60.079.426        171,20          4.490.884       6.643,07       182,90           

74,00                40,40             0,55             482.330.189          58.080.592            2.553.000        60.633.592        171,31          4.491.191       6.517,98       183,90           

76,00                40,73             0,54             486.304.495          58.559.165            2.622.000        61.181.165        171,47          4.469.078       6.398,74       191,74           

78,00                41,05             0,53             490.224.047          59.031.144            2.691.000        61.722.144        171,64          4.443.888       6.284,92       192,99           

80,00                41,36             0,52             494.088.845          59.496.530            2.760.000        62.256.530        171,83          4.409.172       6.176,11       196,78           

82,00                41,66             0,51             497.898.888          59.955.323            2.829.000        62.784.323        172,04          4.364.932       6.071,94       200,83           

84,00                41,95             0,50             501.654.177          60.407.522            2.898.000        63.305.522        172,27          4.311.166       5.972,07       205,16           

86,00                42,19             0,49             505.354.711          60.853.128            2.967.000        63.820.128        172,68          4.183.401       5.876,22       244,77           

Projeto: AHE DAVINÓPOLIS CRE R$ 184,00 Custos POENTE 21/5/2009 11:49

Curva de evolução do Benefício Anual Líquido

Período Crítico
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que o custo incremental ultrapasse CRE estabelecido em R$ 184,00/MWh. Conclui-se 

portanto que a potência ótima instalada é de 74,00 MW 

 

6.6.2.3. Estudos de Motorização 

 

Uma vez estabelecida a potência de 74 MW a instalar no aproveitamento, será feito, 

a seguir, um estudo de motorização, onde serão definidos o tipo e o número de grupos 

geradores a serem instalados. 

 

a) Determinação das Quedas de Referência e Projeto 

 

A escolha de do tipo de turbina mais adequada, bem como o número de unidades a 

serem implantadas dependem essencialmente da relação queda líquida x potência unitária. 

Foram feitas outras simulações energéticas, desta vez de forma somente local, empregando 

o programa PAHE, desenvolvido pela Poente Engenharia. Este programa simula a operação 

da usina de forma real, incluindo as características de variação da perda de carga com a 

vazão aduzida (tanto por montante quanto no canal de fuga). Das simulações realizadas, 

foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Quadro 6.22: Quedas operacionais. 

 

Fonte: EPE, 2008. 

 

A queda líquida de projeto é a queda para qual o rendimento da turbina deverá ser 

maximizado, uma vez que esta é a mais freqüente. A queda líquida de referência é a queda, 

com 95% de permanência, para qual a máquina ainda deverá ser capaz de fornecer a 

potência máxima unitária e nesta condição, a vazão turbinada é a máxima. Desta forma, 

admite-se que em até 5% do tempo a turbina não será capaz de fornecer a sua potência 

máxima, a despeito da disponibilidade de água.  

  Dados grupo gerador :

Rendimento Médio (turbina+gerador) :            89,47  %

Engolimento Nominal Máximo : 232,93          m
3
/s (todas unid operando sob queda de referência)

  Quedas: Queda bruta máxima : 38,90           m 

Queda bruta nominal : 39,80           m 

Queda bruta mínima : 34,84           m 

Queda líquida de projeto da turbina : 37,60           m

Queda líquida de referência da turbina : 36,20           m (95% de permanência)

Queda líquida maxima operativa : 39,60           m (1 un operando a plena carga, s/ vertimento)

Queda líquida mínima operativa : 34,14           m 

  Perdas na Adução: Perda máxima :              2,00  %

Perda média :              0,90  %
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Numericamente a Queda de Projeto (Qproj) é determinada como sendo: 

 

Qproj = n/ΔH (i) x P(i)n P(i)  Qproj = Queda de Projeto 

ΔH (i) = Queda Média Líquida no Mês i 

P(i) = Potência Média no Mês i 

i = número de meses do período crítico (90) 

 

 

Figura 6.2: Permanência de quedas. 
Fonte: EPE, 2008. 

 

6.6.2.4. Determinação do tipo de turbina 

 

Para a relação queda líquida de projeto x potência unitária (37,60m x 37MW x 2 

unidades ou 37,60m x 24,67MW x 3 unidades) verificada neste aproveitamento, segundo os 

ábacos de campos de aplicação de fabricantes, podem ser aplicadas tanto turbinas 

equipadas com rotores do tipo Kaplan quanto do tipo Francis, conforme as Figuras 6.3 e 6.4. 

Projeto: AHE DAVINÓPOLIS 13/4/2009 11:24 PAHE

REG

5.0

Queda de Queda de

Referência Projeto

(m) (m)

36,20       37,60       

Tabela de 

Permanência

de Queda Líquida

 Período Completo

% tempo m

5 38,87       

10 38,86       

15 38,84       

20 38,81       

25 38,77       

30 38,72       

35 38,67       

40 38,60       

45 38,52       

50 38,40       

55 38,29       

60 38,13       

65 37,94       

70 37,65       

75 37,27       

80 37,10       

85 36,93       

90 36,61       

95 36,20       

100 34,14       

Permanência de Queda Líquida 

Período Completo

AHE DAVINÓPOLIS    Rio Paranaíba

35,00

35,50

36,00

36,50
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Queda líquida de Projeto : 37,6 m

É a queda líquida cujo rendimento da turbina é 

máximo (moda da distribuição de quedas) 

Queda líquida de Referência : 36,20 m

É a queda líquida com 95% de permanência
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Figura 6.3: Campo de aplicação para turbinas com rotor tipo Francis. 
Fonte: VOITH 

Ponto de operação da Turbina (37,6m x 37MW x 2 unidades) 
Ponto de operação da turbina (37,6m x 24,67 MW x 3 unidades) 
Custom = individualizadas / STANDART= Padrão/Head=Queda/Output=Potência de SaÍda 

 

 

Figura 6.4: Campo de aplicação para turbinas com rotor tipo Kaplan. 
Fonte: VOITH. 

Ponto de operação da Turbina  
Custom = individualizadas / STANDART= Padrão/Head=Queda/Output=Potência de SaÍda 

 

Verifica-se que o uso de turbinas equipadas com rotores tanto do Francis quanto do 

tipo Kaplan é adequada, já que o ponto coordenado (queda x potência unitária) situa-se em 

uma área dentro do campo de aplicação para estes tipos de rotor.  
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Quadro 6.23: Rendimentos para grupos geradores equipados com turbinas tipo Kaplan. 

 

 

 

Figura 6.5: Curva de rendimento típica para turbinas tipo Kaplan. 
Fonte: EPE, 2008. 

 

Quadro 6.24: Rendimentos para grupos geradores equipados com turbinas tipo Francis. 

 

Fonte: EPE, 2008. 

 

RENDIMENTO PARA GRUPOS GERADORES EQUIPADOS COM TURBINAS KAPLAN

% Carga 20,00 35,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Rendimento da turbina (%) 84,00 88,90 90,40 91,90 92,40 92,70 92,60 92,10 91,50

Rendimento do gerador  (%) 96,30 96,50 96,90 97,20 97,20 97,30 97,40 97,50 97,50

TURBINAS KAPLAN

RENDIMENTO x POTÊNCIA

83,00

84,00

85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 105,00

POTÊNCIA (%)

R
E

N
D

IM
E

N
T

O
 (

%
)

RENDIMENTO PARA GRUPOS GERADORES EQUIPADOS COM TURBINAS FRANCIS

% Carga 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Rendimento da turbina (%) 84,50 87,50 90,50 92,20 92,80 91,70

Rendimento do gerador  (%) 97,20 97,20 97,30 97,40 97,50 97,50
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Figura 6.6: Curva de rendimento típica para turbinas tipo Francis. 
Fonte: EPE, 2008. 

 

6.6.2.5. Metodologia Empregada na Definição do Número de Unidades Instaladas 

 

Devido ao pequeno reservatório, será considerado que a usina irá operar a fio 

d‟água, com a previsão de regularização somente diária, considerando somente um 

pequeno deplecionamento de 0,50m. 

Sob a ótica exclusivamente energética, o ideal seria que nenhuma energia 

disponibilizada pelo curso d´água no local do aproveitamento deixasse de ser aproveitada 

em função da limitação da vazão mínima turbinável. Esta energia não aproveitada é 

denominada, neste estudo como “energia abandonada”. Isto, entretanto, implica em instalar 

um número máquinas tal que a vazão mínima turbinável para uma unidade seja igual ou 

menor do que a vazão mínima turbinável disponível. 

Por outro lado, deve ser observado que, um número menor de unidades instaladas 

implica em custos também menores. Isto se deve ao fato de que unidades geradoras 

maiores apresentam custos unitários inferiores, além da diminuição nos custos das obras 

civis, já que o porte das estruturas de adução e a área da casa de força é em geral menor. 

Em contrapartida, haverá uma diminuição na energia gerada, devida à limitação da geração 

das unidades imposta pela vazão mínima turbinável. 

TURBINAS FRANCIS SIMPLES

RENDIMENTO x POTÊNCIA
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O custo mínimo teórico corresponde à instalação de apenas uma unidade, mas esse 

arranjo é caracterizado pela insegurança operacional (riscos maiores de indisponibilidades 

forçadas) e pela energia abandonada relativa mais elevada. 

 

Quadro 6.25: Simulação da motorização. 

 

 

 Pelos resultados apresentados, a motorização com duas unidades Kaplan ou três 

unidades Francis se mostra adequada e com resultados energéticos semelhantes. O 

emprego de quatro unidades Francis não representa ganhos significativos de energia. Uma 

consulta à um fabricante renomado, indicou que neste caso específico, o emprego de três 

unidades Francis é bem mais vantajoso do ponto de vista econômico, a despeito de um 

maior dispêndio com a casa de força e equipamentos elétricos e eletromecânicos 

acessórios. Portanto, recomenda-se que motorização deste aproveitamento seja feito por 

meio de três grupos gerador-turbina equipados com rotor do tipo Francis. 

 

6.6.2.6. Estudos de Deplecionamento do Reservatório 

 

Em sistemas de geração de energia hidráulica sempre cabe investigar qual o ganho 

energético a considerar no sistema de referência considerando a possibilidade de se 

deplecionar o reservatório  da usina em estudo. A princípio, a utilização da água 

Estudo de Definição do Número de Unidades Geradoras
Projeto : AHE DAVINÓPOLIS

1 ou duas unidades instaladas = Turbinas tipo Kaplan;  3 ou 4 unidades instaladas = Turbinas tipo Francis

POTÊNCIA INSTALADA TOTAL 74,00 MW (nos bornes dos geradores)

UNIDADES INSTALADAS 1 2 3 4

Potência Unitária 74,00          37,00           24,67         18,50          MW
Potência Média G1 37,21               28,00                 19,77             16,54             MW médios

Potência Média G2 12,34                 13,47             12,83             MW médios

Potência Média G3 6,96               6,71               MW médios

Potência Média G4 4,58               MW médios

Limite de Geração Mínima (% de uma unidade) 30 30 50,001 50,01 %

Potência Média Anual Efetiva BRUTA 37,21               40,34                 40,21             40,67             MW médios

Energia Média Anual Efetiva Gerada BRUTA 325.996           353.345             352.226         356.275         MWh/ano

Fator de Capacidade Efetivo 0,50                 0,55                   0,54               0,55               

  Potência Média Abandonada * 3,457               0,334                 0,462             -                 MW médios

 Energia Média ANUAL Abandonada * 30.280             2.930                 4.050             -                 MWh/ano

% da  Energia Média Bruta 9,29% 0,83% 1,15%

* Energia (MW médio) não gerada devido à limitação da geração mínima do grupo gerador

Taxa de Indisponibilidade Programada : 3,00%

Taxa de Indisponibilidade Forçada : 2,00%

Consumo Próprio : 300,00             kW médios

Potência Média Anual Efetiva LÍQUIDA ** 35,05               38,02                 37,90             38,34             MW médios

Energia Média Anual Efetiva Gerada LÍQUIDA ** 307.068           333.050             331.987         335.834         MWh/ano

** Potência/Energia considerando o desconto com o consumo próprio e as taxas de indisponibilidade programada e forçada
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armazenada no reservatório, poderia proporcionar um ganho energético na usina e na 

cascata a jusante.  

Tal ganho, entretanto nem sempre é significativo caso a usina não possua uma 

razoável capacidade de armazenamento e consequentemente de regularização da vazão de 

jusante, contribuindo para o aumento da energia firme. A determinação da depleção máxima 

do reservatório também é importante para que se definam as cotas de implantação das 

estruturas de adução e controle de nível do reservatório, já que um deplecionamento maior 

implica em rebaixamento das soleiras das tomadas, o que, dependendo do arranjo adotado 

poderá implicar em aumento dos custos de implantação. 

Nos Estudos de Viabilidade Técnica – EVTE, reaizadas pela Poente Engenharia e 

Consultoria, consideraram-se apenas os benefícios de energia firme, visto que a ponta, 

ainda hoje, apresenta valor pouco expressivo no Sistema Brasileiro Interligado. 

Embora aumentos na depleção proporcionem, via de regra, ganhos de energia firme, no 

caso de usinas caracterizadas por reservatórios de reduzido volume útil o contrário pode 

ocorrer, visto que aumentos na capacidade de armazenamento podem proporcionar ganhos 

de energia firme inferiores às perdas oriundas da maior permanência em quedas baixas. Tal 

condição pode ser verificada para o AHE Davinópolis.  

As simulações feitas são apresentadas no Quadro 6.26 considerando uma potência 

instalada de 74 MW. 

 

Quadro 6.26: Estudos de Deplecionamento. 

 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 

 

Pelos resultados apresentados, verifica-se que os ganhos energéticos ao promover o 

deplecionamento são marginais (e até negativos) e, portanto, do ponto de vista energético, 

não existe vantagem nesta forma de operar o AHE. Uma vez que o reservatório considerado 

é o mesmo para todas as alternativas de potência instalada, pode-se concluir que este 

comportamento energético é válido para todas as elas. 

O AHE Davinópolis poderá ser despachado pelo ONS, o que implicará na 

disponibilidade da geração diária em ponta. Para que a usina seja capaz de operar à plena 

 Energia 

Média 

FIRME 

 Energia 

Média 

(Período 

completo) 

Energia 

média da 

cascata 

(FIRME) 

 Energia 

Média 

FIRME 

 Energia 

Média 

(Período 

completo) 

Energia 

média da 

cascata 

(FIRME) 

 m m  Mwmédios  Mwmédios  Mwmédios  Mwmédios  Mwmédios  Mwmédios 

700,00         0 40,40 45,40 14252,5

699,00         1 40,50 45,40 14253,3 0,10 0,00 0,8

698,00         2 40,50 45,40 14254,2 0,00 0,00 0,9

697,00         3 40,50 45,40 14255,0 0,00 0,00 0,8

696,00         4 40,41 45,42 14255,8 -0,09 0,02 0,8

 N.A. Mínimo 

operacional 
Depleção(m)

Total Incremental
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carga no horário de ponta (período de três horas entre 17:00h e 20:00h nos de 2ª a 6ª, 

exceto feriados), foi considerada a possibilidade se deplecionar o reservatório diariamente 

(com recuperação de nível nas horas subseqüentes) em até 0,50 metros. Este pequeno 

deplecionamento é suficiente para que a ponta seja obtida em cerca de 95% do tempo. A 

operação em ponta desta usina, entretanto somente poderá ser feita se o licenciamento 

ambiental assim o permitir. 

 
6.7. Descrição do empreendimento 

 
6.7.1. Descrição Geral do Arranjo Selecionado 

 

O arranjo geral do aproveitamento hidroelétrico de Davinópolis consta 

essencialmente, ao longo do eixo barravel, da margem direita para a margem esquerda, de 

uma barragem de terra homogênea que é transicionada para uma barragem de terra-

enrocamento, um muro de transição em CCR- concreto compactado a rolo,  circuito adutor 

constituido pela tomada dágua / condutos forçados / casa de força,  vertedor controlado por 

comportas de segmento, barragem de CCR na calha do rio e parte baixa das duas 

ombreiras,  uma segunda barragem de terra-enrocamento na margem esquerda e  um dique 

de terra, “fechando” o barramento.  

O comprimento total do barramento é de 880,00 m e sua altura máxima de 45,00m; a 

crista das barragem, com largura de 7,00m, encontra-se na elevação 702,00m para as 

estruturas de concreto e 703,00m para as estruturas de terra e enrocamento. 

Os níveis dágua principais são: nível maximo normal de montante 700,00 m; nível 

dágua maximo maximorum de montante: 701,00.m e nível normal de jusante: 662,00.m. 

A barragem de terra da margem direita tem 166,00m de comprimento, com altura 

máxima de 43,00m. Seus taludes são: montante (1,0V:2,5H) e jusante (1,0V:2,0H), 

apresentando também uma berma na elevação 693,00m,  com  3,00m de largura. É 

transicionada para barragem de terra-enrocamento com taludes de 1,0V:1,5H e 

comprimento de 25 metros. 

Segue-se o muro de transição em CCR, com comprimento de 78,58.m e altura 

máxima de 43,00m, sendo o talude montante vertical e o de jusante, (0,75H) : (1,0V). 

O vertedor controlado apresenta 03 (três) comportas de segmento, com dimensões 

de (10,0 x 14,0)m, acionadas hidraulicamente; seu comprimento é de 59,70.m e altura 

máxima de 47,0m,  apresentando ainda dispositivos de guindaste-portico móvel para 

acionamento do stoplog e duas centrais oleodinâmicas. 
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Suas comportas são dimensionadas para escoar em conjunto, a vazão decamilenar 

instantânea amortecida pelo reservatório, igual a 2954 m3/s.  

A jusante da ogiva do vertedor cuja elevação é 686,50.m, localiza-se uma bacia de 

dissipação com 65,00m de comprimento. O comprimento longitudinal total do vertedor é de 

124,70m,  incluindo a referida bacia. 

O corpo do vertedor localizam-se as adufas para desvio do rio, em numero de 06 

(seis), com dimensões de (4,50.x.6,50.)m, dimensionadas para escoar a vazão instantânea 

de desvio do rio para período completo, com recorrência de 25 anos, igual a 1548 m3/s. 

A barragem de CCR da calha do rio ocupa também a parte baixa das duas 

ombreiras; seu comprimento é de 250,00m e altura máxima de 45,00m. 

Os taludes são semelhantes aos do muro de transição direito. 

Fechando o barramento na ombreira esquerda, localiza-se uma pequena barragem 

de terra-enrocamento, com 55,00m de comprimento e altura máxima de 34,00m; suas 

características são semelhantes às da barragem de terra-enrocamento da margem direita. 

No prolongamento do eixo da barragem na margem esquerda existe uma “sela” que 

é “fechada” por um dique de terra, com comprimento de 136,00m e altura máxima de 

9,00.m. Seus taludes são: montante (1,0V) : (2,50H) e jusante (1,0V): (2,00H). 

O circuito adutor localiza-se junto ao barramento, entre o muro de transição direito e 

o vertedor. 

A tomada dágua apresenta 03 aberturas, com dimensões de 5,50m de largura por 

6,00m de altura. 

É provida com dispositivos de grades fixas, guindaste-portico com dispositivo limpa-

grade, 01 comporta-ensecadeira e 03 comportas vagão acionadas através de dispositivos 

hidráulicos. Os condutos forçados, em numero de três, têm diâmetro de 5,10m e são 

envelopados em concreto; seu comprimento é de cerca de 40,00 m. 

Estes condutos acionam três grupos turbina-geradores, do tipo Francis, eixo vertical, 

com capacidade instalada unitária de 24,67Mw, operando sob queda liquida de projeto igual 

a 37,79.m. 

 

6.7.2. Desvio do Rio e Ensecadeiras 

 

Foram previstas três etapas de desvio do Rio Paranaíba. A primeira será realizada 

com o rio passando na calha natural e com a construção das adufas de desvio, localizadas 

sob o vertedouro. A ensecadeira desta fase foi dimensionada para uma cheia com pico 

instantâneo de 1548 m3/s, correspondente à vazão de período completo cujo tempo de 

retorno é de 25 anos.  
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A segunda etapa acontece com o rio desviado através de 6 adufas (4,50 m x 6,50 m) 

localizadas sob a estrutura do vertedouro. Segundo o cronograma de obras, a 2ª etapa de 

desvio do rio será realizada em 5 meses, portanto, poder-se-ia dimensionar as estruturas 

para o período seco de vazões. Por questões de segurança, considerando possíveis atrasos 

no desenvolvimento da obra, as adufas foram, entretanto, dimensionadas para uma cheia 

com pico instantâneo de 1.548 m3/s, correspondente à vazão de período completo cujo 

tempo de retorno é de 25 anos.  

As ensecadeiras da segunda fase interromperão o fluxo no leito natural e desviarão o 

curso do rio para as adufas. Em relação à vazão adotada para dimensionamento dessas 

estruturas, foi utilizada a correspondente ao período seco de vazões. O critério de escolha 

diferente do dimensionamento das adufas deveu-se a questões de segurança em caso de 

eventual atraso nas obras. Neste caso, poder-se-ia ainda elevar a elevação da crista das 

ensecadeiras de 2ª etapa, estando as adufas já dimensionadas para período completo. Essa 

etapa será concluída com o fechamento das adufas e o início do enchimento do 

reservatório. Quando o reservatório ultrapassar a elevação da soleira do vertedouro e após 

a concretagem das adufas, o rio poderá passar sobre a estrutura vertente, caracterizando 

assim a terceira etapa de desvio do AHE Davinópolis. Recomenda-se que o fechamento 

final das adufas seja efetuado no final da estação seca. 

Para o cálculo da elevação das ensecadeiras de primeira fase e ensecadeira de 

jusante da segunda fase foi utilizada a curva-chave no eixo do barramento, adotando 1,0 m 

como borda livre mínima. Para o cálculo da elevação da ensecadeira de montante da 

segunda fase foi utilizada borda livre mínima de 1,5 m. 

O emboque das adufas terá estrutura de controle provida de comportas vagão para 

acionamento contra fluxo. Após o fechamento final das adufas, com as referidas comportas, 

estas serão definitivamente fechadas por meio de tampões de concreto. 

Foram previstas ranhuras a jusante das adufas, para permitir a concretagem das 

mesmas em caso da eventualidade remota de retorno da água. Neste caso, seria utilizado 

provisoriamente a comporta ensecadeira definitiva da estrutura do vertedor.  

 

6.7.3. Estruturas de Controle das Adufas 

 

Estas estruturas de controle localizam-se na entrada das adufas e cada uma delas, 

apresenta vãos de 4,50 m de largura por 6,50 m de altura, com elevação de soleira igual a 

662,00 m. 

A altura do portal é de 14,00 m e largura de 4,50 m, estando o topo na elevação 

676,00 m. 
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Em cada um dos 6 (seis) vãos está previsto um par de ranhuras para a comporta 

vagão, destinada ao fechamento das adufas. A operação de fechamento será executada na 

etapa final de construção das obras recomenda-se que seja realizada no final da estação 

seca. 

A referida operação de fechamento será realizada a partir da plataforma de operação 

do portal de entrada, com crista na elevação 676,00 m. Considera-se que esta elevação seja 

adequada para o fechamento dos vãos, em condições normais de trabalho. 

 

6.7.4. Ensecadeiras 

 

Para a construção do aproveitamento estão previstas ensecadeiras na 1ª e 2ª etapa 

de desvio do rio. Estas ensecadeiras serão construídas com material rochoso proveniente 

de “estoques” ou das escavações exigidas, lançados em “aterro de ponta” e 

impermeabilizadas com solo lançado pelo lado de montante. Os taludes de montante e 

jusante irão apresentar inclinações respectivas de, 3,0(H) :1,0(V) e 1,3(H) :1,0(V).  

A ensecadeira de 1ª etapa (EI. 670,00 m) foi projetada para proteger a área de 

construção contra cheias com tempo de retorno de 25 anos para um período completo de 

vazões. A ensecadeira da 2ª etapa será igualmente construída através de “aterro de ponta” 

e impermeabilizada da mesma forma que a ensecadeira da 1ª etapa. Sua crista encontra-se 

na elevação EI. 670,50 m (montante) e EI. 664,00m (jusante).  

 

 Etapas de desvio 

 

As etapas de desvio do rio constarão essencialmente de 3 etapas. 

 

a) 1ª Etapa - Caracterizada pelo rio passando pela calha natural. 

 

 Construção do acampamento e canteiro, inclusive acessos externos e internos da 

obra; 

 Construção da ensecadeira “A” até a elevação de crista 670,00 m; 

 Escavação da barragem de terra MD e do vertedouro, tomada d‟água, casa de força, 

inclusive respectivos canais de aproximação e restituição; 

 Concreto do vertedouro até a elevação da ponte; 

 Construção da ponte sobre o vertedouro; 

 Concreto da tomada d‟água até a elevação da crista; 
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 Concreto da casa de força e área de montagem até elevação 672,42 m referente à 

plataforma da comporta ensecadeira do tubo de sucção; 

 Concretagem secundária das guias de stoplogs e comportas da tomada d‟água; 

 Montagem das comportas da tomada d‟água; 

 Concretagem secundária das guias da comporta-ensecadeira do tubo de sucção; 

 Construção da barragem de CCR da MD; 

 Construção da barragem de terra da MD; 

 Construção parcial da barragem de CCR do leito do rio; 

 Posicionamento dos stoplogs da tomada d‟água e casa de força; 

 Remoção da ensecadeira “A” 

 

b) 2ª Etapa - Caracterizada pelo rio passando pelas adufas do Vertedouro. 

 

 Construção das ensecadeiras “B” e “C”. 

 Início do desvio pelas adufas; 

 Conclusão da montagem dos grupos turbina-geradores; 

 Conclusão da montagem dos condutos forçados; 

 Construção da ensecadeira “D”, do canal de fuga 

 Conclusão do concreto da barragem CCR do leito do rio; 

 Construção da barragem de terra ME; 

 Escavação final do canal de fuga; 

 Fechamento das 6 adufas e concretagem de pelo menos 2(dois) vãos. 

 

c) 3ª Etapa - Caracterizada pelo fechamento das Adufas e rio passando pelo 

Vertedouro 

 

 Remoção das ensecadeiras “B”, “C” e “D”; 

 Conclusão da concretagem das adufas remanecentes; 

 Testes de comissionamento das unidades geradoras; 

 Construção e montagem da linha de transmissão de interligação ao sistema da 

concessionária; 

 Entrada em operação comercial das unidades geradoras; 

 Recuperação das áreas degradadas; 

 Desmobilização do empreiteiro. 
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6.7.5. Equipamentos 

 

O fechamento final das adufas de desvio será executado preferencialmente na etapa 

final da estação seca, em condições de fluxo de água, através de um conjunto de 6 (seis) 

comportas vagão com 4,50 m x 6,50 m.  

 

6.7.6. Comportas das Adufas 

 

Na entrada das adufas de desvio deverão ser instaladas comportas que permitirão o 

fechamento das mesmas para posterior concretagem. Cada comporta será instalada com o 

auxílio do pórtico móvel do vertedouro. As comportas serão baixadas até suas posições e lá 

permanecerão mesmo após a concretagem do tampão da galeria. Na etapa de enchimento 

do reservatório, o fechamento das comportas acontecerá progressivamente. Após o 

fechamento da última, a passagem da vazão ecológica para jusante do barramento será 

garantida por dispositivo de vazão residual, instalado especialmente para esse fim. 

A comporta será do tipo vagão, dotada de rodas com mancais de rolamento 

autocompensadores e eixo em aço inoxidável. Deverá ser equipada com vedação de 

borracha tipo nota musical na parte lateral e nota musical dupla na parte superior. Na parte 

inferior deverá ser do tipo plana. As vedações serão fixadas por meio de barras chatas em 

aço carbono, parafusos e porcas em aço inoxidável. Será equipada com rodas guias laterais 

e rodas de contra-guia, montadas em eixo de aço inoxidável, com buchas auto lubrificantes. 

As vedações deverão ser em SBR com teflon ou material similar. 

 

 Características Principais: 

 

 Número de vãos 6 

 Quantidade de painéis por comportas 1 

 Quantidade de comportas 6 

 Vão livre  4.500 mm 

 Altura livre  6.500 mm 

 Elevação soleira  EL. 662,00 m 

 Plataforma de operação  EL. 702,00 m 

 N.A. máx. normal  EL. 700,00 m 

 N.A. máx. maximorum.  EL. 701,00 m 

 Carga hidrostática   39,00 m.c.a. 
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 Peso estimado  284,00 kN 

 Norma de projeto NBR 8883 

 Flecha admissível L/1000 

 

 Peças Fixas  

 

 As peças fixas, a serem embutidas no concreto de 1º e 2º estágios, deverão incluir 

chumbadores, soleira, caminhos de rolamento, com proteção para as arestas de concreto 

secundário, peças de guias laterais, contraguia e peças de vedação inferior, frontal e lateral. 

As superfícies de apoio das rodas e vedação deverão ser em aço inoxidável com espessura 

dimensionada através de calculo e com dureza pelo menos 50HB maior que as das rodas. 

 

 Quantidade 6 conjuntos 

 Peso unitário (estimado)  91,00 kN 

 

6.7.7. Barragem de Concreto Compactado a Rolo 

 

No arranjo geral selecionado para o aproveitamento hidroelétrico de Davinópolis 

existem duas barragens de concreto compactado a rolo-CCR, as quais efetuam a transição 

da barragem de terra da margem direita e da barragem de enrocamento da margem 

esquerda, com as estruturas restantes do aproveitamento: casa de força e vertedor. 

A barragem da margem direita tem comprimento de 78,58 metros e altura máxima de 

45,00 metros. Seu talude montante é vertical e o de jusante 0,75(H):1,0(V), estando a crista 

na elevação 702,00m, com largura de 7,00m. 

É constituída por concreto compactado a rolo-CCR. 

Em elevação pouco superior à fundação, localiza-se uma galeria de injeção e 

drenagem, a qual desenvolve-se longitudinalmente pela estrutura. 

A barragem da margem esquerda tem comprimento de 250,16m e altura máxima da 

ordem de 45,00m, sendo também constituída de CCR, posicionando-se além da margem 

esquerda, na calha do rio e na parte inferior da ombreira direita. 

Seus taludes de montante e jusante bem como a largura e elevação de crista são 

semelhantes aos da barragem da margem direita. 

Também nesta estrutura existe uma galeria de injeção e drenagem com dimensões 

de 2,50 x 3,00m posicionada ao longo e pouco acima da sua fundação. 
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6.7.8. Barragem de Terra e Dique da Margem Esquerda 

 

A obra definitiva, projetada para o represamento do rio Paranaíba no sitio do 

Aproveitamento Hidrelétrico de Davinópolis compreenderá: 

 

 Barragem de terra homogênea na margem direita; 

 Dique de terra na margem esquerda 

 Barragem de terra / enrocamento (transição) interligando esta barragem homogênea 

ao muro de transição da margem direita; 

 Barragem de terra / enrocamento da margem esquerda em contato com o muro de 

transição de CCR. 

 

6.7.8.1. Barragem de Terra Homogênea 

 

a) Seção Típica 

 

A Figura 6.7 apresenta-se seção transversal típica da barragem. A crista da 

barragem de terra se situará a elevação 703,00, terá 7,0m de largura e comprimento de 

166,00m.  

O talude de montante com declividade de 1,0 (V) : 2,5 (H) será protegido por rip-rap 

acima da elevação 698,00m. 

Os dois taludes de jusante, com declividade de 1,0 (V) : 2,0 (H), e altura de 10,0m 

cada, serão separados por berma com 3,0m de largura e protegidos externamente por 

revestimento vegetal (grama em placa). 

A drenagem superficial se fará através de canaletas de concreto localizadas na crista 

e berma, descarregando nos contatos taludes / ombreira. 

Na extremidade de jusante será executado dreno de pé com 4,0m de largura. 

Na margem esquerda será construído dique de terra com altura da ordem de 10,0m 

para fechamento do talvegue existente. O mesmo terá crista na elevação 703,00 com 

largura de 5,0m e comprimento de 220,0m. O talude de montante terá declividade de 1,0 

(V): 2,5 (H) e de jusante declividade de 1,0 (V): 2,0 (H). Seu sistema de drenagem interna 

será constituído de filtro e tapete drenante de areia. 
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Figura 6.7: Seção transversal típica da barragem. 
Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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b) Sistema de Drenagem Interna 

 

Consistirá de filtro vertical de areia, com largura de 0,80m, abaixo da elevação 

701,00, interligado inferiormente à tapete drenante tipo “sanduíche”. Este tapete em contato 

com a fundação será de pedrisco envelopado por camadas de areia com espessura de 

0,30m cada. 

A extremidade de jusante do tapete será interligada através de transições ao dreno 

de pé de blocos de rocha, com 4,0m de crista, à elevação 683,00m e talude de 1,0 (V) : 1,5 

(H). 

 

6.7.8.2. Barragem de Terra / Enrocamento 

 

Enquanto a barragem da margem direita terá por finalidade funcionar como transição 

entre a barragem homogênea e o muro de transição, a barragem da margem esquerda se 

destinará ao fechamento do trecho entre a ombreira e a barragem de CCR. 

 

a) Seções Típicias 

 

A Figura 6.8 apresenta-se seção transversal típica das barragens. As cristas terão 

7,0m de largura e serão protegidas por duas camadas de cascalho argiloso compactado. 

Os espaldares de enrocamento compactado, à montante e jusante, terão 

declividades de 1,0 (V): 1,5 (H). 

A garantia de vedação da estrutura será devido à presença do núcleo argiloso 

compactado, na região central, entre os espaldares de enrocamento. 

À montante do núcleo serão executadas duas camadas de transição (areia e bica 

corrida) com declividade de 1,0 (V) : 0,5 (H) que ficarão em contato com os blocos de rocha. 

À jusante, a transição com declividade 1,0 (V) : 0,65 (H), se fará através de três 

camadas (areia, pedrisco e brita 2) em contato com a camada de enrocamento fino 

subjacente ao enrocamento compactado. 

As camadas de transição de jusante ao encontrarem a fundação são defletidas e 

horizontalizadas tendo em vista o controle de percolação pela fundação. 
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Figura 6.8: Seção Típica da Barragem de Terra / Enrocamento. 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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b) Sistema de Drenagem Interna 

 

As camadas drenantes, à jusante do núcleo argiloso e em contato com a fundação, 

têm como principal finalidade evitar o carreamento de finos evitando a ocorrência de piping. 

Para tanto deverão atender aos critérios de filtro propostos por Terzaghi. 

No entanto, é através destas camadas que se fará a percolação de vazões que 

ocorrerão pelo núcleo e fundação, reduzindo-se as sub-pressões.  

 

6.7.8.3. Parâmetros Geotécnicos dos Materiais 

 

Na Tabela 6.2. apresentam-se os parâmetros geotécnicos considerados nas 

análises. 

Ressalta-se que foram adotados parâmetros obtidos após análise de literatura com 

materiais semelhantes. 

Nas fundações das barragens considerou-se a presença de horizonte de rocha 

medianamente decomposta à sã de acordo com as sondagens realizadas. 

 

Tabela 6.2: Parâmetros utilizados nas análises. 

MATERIAL / LOCAL 
COESÃO 

(KPa) 

ÂNGULO 
DE ATRITO 

(º) 

PESO 
ESPECÍFICO 

NATURAL 
(KN/m

3
) 

COEFICIENTE DE 
PERMEABILIDADE 

(cm/s) 

Solo compactado 20 28 18 10
-6

 

Bica corrida 0 35 19 5 x 10
-1

 

Blocos de rocha – Enrocamento fino 
compactado 

0 40 21 10 

Blocos de rocha – Enrocamento 
compactado 

0 40 21 10 

Areia 0 33 18 10
-2

 

Pedrisco 0 35 19 5 x 10
-1

 

Brita 2 0 35 20 10
0
 

Cascalho argiloso – Revestimento da 
crista 

0 30 19 5 X 10
-5

 

Xisto medianamente decomposto à 
são – Fundação 

resistência infinita 27 
5 X 10

-5
 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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6.7.8.4. Análises de Fluxo 

 

Para ambas as barragens foram executadas análises de fluxo, para a condição de 

regime operacional, com o reservatório a elevação máxima normal (N.A. mxn. EL. 700 

metros), através do programa SEEP/W da GEO-SLOPE International. 

Nas análises está implícito que tenha ocorrido tempo suficiente para o 

estabelecimento das redes de fluxo permanentes. 

Além dos coeficientes de permeabilidade estimados (núcleo, transições e 

enrocamento), considerou-se a relação 
9

v

h

k
k

 para os solos argilosos compactados, sendo: 

- hk
 coeficiente de permeabilidade na direção horizontal; 

- vk
 coeficiente de permeabilidade na direção vertical. 

 

Nas Figuras 6.9 e 6.10 apresentam-se: 

 Equipotenciais; 

 Linha freática; 

 Vetores de Fluxo; 

 Vazões. 

 

Quanto à barragem homogênea apresentada na Figura 6.9., destaca-se: 

 Sob o talude de jusante o fluxo se dará preferencialmente pela fundação e será 

conduzido parcialmente pelo tapete  drenante horizontal; 

 O filtro deverá ver pouco solicitado, ou seja, vazão especifica de 5x10-8 m³/s/m; 

 A vazão pelo filtro vertical e fundação será da ordem de 2x10-6 m³/s/m. 

 

Pela Figura 6.10, ressalta-se: 

 Sob o talude de jusante o fluxo se dará preferencialmente pela fundação; 

 A linha freática deverá se estabelecer na porção de jusante do núcleo argiloso, e 

inferiormente, no contato transição horizontal / fundação, que deverá ser pouco 

solicitado; 

 A vazão específica pelo núcleo / transição horizontal / fundação deverá ser da ordem 

de 4x10-6 m³/s/m.  
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Figura 6.9: Análise de Fluxo – Barragem de Terra. 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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Figura 6.10: Análise de Fluxo – Barragem de Terra / Enrocamento. 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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6.7.8.5. Análises de Estabilidade Efetuadas 

 

As análises de estabilidade do conjunto taludes da barragem / fundação foram 

efetuadas utilizando-se o método de Bishop Simplificado, através do programa SLOPE/W da 

GEO-SLOPE International. As análises foram desenvolvidas considerando-se as seguintes 

condições: 

 

 Final de construção 

 

Este caso se relaciona com a estabilidade dos taludes de montante e jusante do 

maciço imediatamente após a construção. É admitida a hipótese conservadora da 

construção instantânea da barragem quando ainda não houve a dissipação das pressões 

neutras de compactação,  considerando assim o parâmetro de pressão neutra no maciço 

compactado. 

 

Desde modo considerou-se na análise a influência do desenvolvimento de pressões 

neutras no aterro, durante sua construção. 

Regime operacional – neste caso admite-se que o reservatório tenha permanecido 

no seu nível normal (EL. 700,0m) por um período de tempo suficientemente longo para se 

estabelecer uma percolação estável no maciço. Admite-se ainda que todas as pressões 

neutras construtivas tenham se dissipado e que o adensamento do aterro tenha ocorrido sob 

a nova carga. A linha freática foi obtida a partir das redes de fluxo determinadas utilizando-

se o programa SEEP/W da GEO-SLOPE International, que emprega o método de elementos 

finitos. 

Nas análises do conjunto maciço / fundação está implícito que tenha ocorrido tempo 

suficiente para o estabelecimento das redes de fluxo permanentes. 

Além dos coeficientes de permeabilidade estimados, considerou-se a relação 
9

v

h

k
k

 

para os solos argilosos compactados do maciço, sendo: 

 

-          coeficiente de permeabilidade na direção horizontal; 

-          coeficiente de permeabilidade na direção vertical. 

 

 Barragem de Terra 

Nas Figuras 6.11 a 6.13, são apresentadas as análises de estabilidade para a 

barragem de terra da ombreira direita. 

15,0
V

U
ru

hk

vk
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Figura 6.11: Final de Construção - Talude de Montante. 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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Figura 6.12: Final de Construção - Talude de Jusante. 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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Figura 6.13: Regime Operacional - Talude de Jusante. 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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 Barragem de Terra / Enrocamento 

 

Nas Figuras 6.14 a 6.16. são apresentadas as análises de estabilidade desta barragem. 

 
Figura 6.14: Final de Construção - Talude de Montante. 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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Figura 6.15: Final de Construção - Talude de Jusante. 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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Figura 6.16: Regime Operacional - Talude de Jusante. 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 
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6.7.8.6. Resumo dos Fatores de Segurança Obtidos 

 

Na Tabela 6.3 a seguir apresenta-se o resumo dos fatores de segurança obtidos nas 

análises. 

 

Tabela 6.3: Fatores de Segurança Obtidos nas Análises de Estabilidade. 

BARRAGEM CONDIÇÃO TALUDES 

FATORES DE SEGURANÇA 

(FS) 

OBTIDOS ADMISSÍVEIS 

Barragem de Terra 
Final de Construção 

Montante 1,813 
1,3 

Jusante 1,724 

Regime Operacional Jusante 1,949 1,5 

Barragem de Terra / Enrocamento 

Final de Construção 
Montante 1,410 

1,3 
Jusante 1,404 

Regime Operacional Jusante 1,508 1,5 

Fonte: EVTE – Poente / 2009. 

 

6.7.9. Obras Civis 

 

O vertedouro do aproveitamento do AHE Davinópolis localiza-se na ombreira direita, 

sendo constituído por um canal de aproximação, escavado em solo/rocha, estrutura de 

controle, calha de descarga e bacia de dissipação, ambas escavadas em rocha. 

O canal de aproximação apresenta elevação EI. 662,00 m, comprimento de cerca de 

160,00 m e largura igual a 43,00 m.  

O vertedouro será do tipo superfície, dotado de 3 comportas de segmento, de 10,00 

m de largura por 14,00 m de altura, tendo o dimensionamento sido efetuado para a 

descarga de cheia máxima de 2.954 m³/s (amortecida), equivalente à tempo de retorno de 

10.000 anos. Apresenta 1,00 m de sobrelevação em relação ao NA máximo normal (EI. 

700,00 m). Portanto, haverá uma borda livre de 1,00 m para o NA máximo maximorum (EI. 

701,00 m) em relação à elevação da ponte sobre o vertedor (El. 702,00 m). 

A bacia de dissipação foi dimensionada em função do número de Froude e da 

velocidade a montante, como indicado em Schreiber (Referência: SCHREIBER, G.P. Usinas 

hidrelétricas. Editora Edgard Blücher Ltda., 1978) e em Baptista e Lara (Referência: 

BAPTISTA, M & LARA, M. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. 2ª edição revista. 

Editora UFMG e Escola de Engenharia da UFMG, 2003). O comprimento da bacia foi 
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otimizado para uma enchente de período de retorno de 200 anos, admitindo-se a expulsão 

do ressalto para enchentes mais raras. 

Foi realizada uma simulação hidráulica para a bacia de dissipação utilizando o 

programa HEC-RAS, River Analysis System, desenvolvido pelo Hydrologic Engineer Center 

do U.S. Army Corps of Engineer, versão 4.0, com diversas aplicações em hidráulica fluvial. 

Para a simulação foram inseridos os níveis de jusante, as seções transversais e 

longitudinais e a vazão de projeto. O resultado da simulação mostrou que, para a vazão de 

projeto do vertedouro, o ressalto hidráulico estará afogado pelo remanso proveniente do 

reservatório do AHE Emborcação. A partir dessa constatação, o comprimento da bacia de 

dissipação foi reduzido em aproximadamente 40%, sendo que a simulação foi realizada com 

esse comprimento reduzido. Percebeu-se que a redução não provocou modificações 

significativas no nível da água dentro da bacia. Dessa maneira, a bacia de dissipação 

possuirá 65 metros de comprimento e muro de proteção lateral de 22,15 m de altura. 

A geometria do vertedouro, assim como o coeficiente de descarga para a carga 

hidráulica de projeto e os efeitos da variação da carga, da inclinação da face de montante, 

da velocidade de aproximação e do grau de afogamento a jusante, foram avaliados com 

base em “Hydraulic Design Criteria” (US-Corps of Engineers, Vicksburg, Mississipi, 1977).   

 

6.7.10. Equipamentos Eletromecânicos 

 

6.7.10.1. Comporta Ensecadeira do Vertedouro 

 

A comporta ensecadeira deverá servir para fechamento do vão de uma das 

comportas segmento, possibilitando o acesso à mesma para manutenção. Deverá ser 

construída em aço estrutural soldado, com paramento e vedação no lado de jusante. 

A comporta ensecadeira deverá ser de tipo deslizante, para operação em águas 

equilibradas, constituída por seis painéis, sendo os painéis inferiores intercambiáveis, e o 

superior equipado com válvula de enchimento (by-pass) acionada pelo peso próprio da viga 

pescadora. Cada painel deverá ser equipado com patins de guia lateral, contrapatins de 

encosto com chapa de aço inox de espessura mínima de 5 mm, e vedações de borracha 

tipo nota musical na parte superior e nas laterais e do tipo plana na parte inferior. As 

vedações deverão ser fixadas por meio de barras chatas em aço carbono, com parafusos e 

porcas em aço inoxidável. As vedações deverão ser em SBR ou material similar. Os painéis 

da comporta ensecadeira deverão ser estocados nas próprias ranhuras da comporta e em 

aberturas especialmente dimensionadas para esse fim, e serão movimentados pelo pórtico 

rolante do vertedouro/tomada d‟água. 
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A comporta ensecadeira utilizada para o fechamento a jusante do vão do vertedouro 

na época do desvio possui as mesmas características que as aqui citadas, podendo assim 

ser provisoriamente utilizada na etapa de desvio do rio. 

 

a) Características Principais: 

 

 Tipo   deslizante 

 Numero de vãos  3 

 Numero de comportas 1 

 Quantidades de painéis por comporta 6 

 Quantidade de tampas para fechamento das ranhuras 4 (incluindo estocagem) 

 Vão livre  10.000 mm 

 Altura livre  14.000 mm 

 Elevação soleira a montante EL. 686,50 m 

 Elevação soleira a jusante EL. 686,50 m 

 N.A. normal  EL. 700,00 m 

 N.A. máx. maximorum EL. 701,00 m 

 Elevação plataforma operação EL. 702,00 m 

 Norma de projeto NBR 8883 

 Peso unitário (estimado)  105,00 kN 

 Flecha admissível L/800 

 

b) Peças fixas: 

 

As peças fixas a serem embutidas no concreto de 1o e 2o estágios, incluem 

chumbadores, soleira, pista de deslizamento com proteção para as arestas de concreto 

secundário, peças de apoio da vedação lateral e inferior, guias laterais e batentes com 

chapa de aço inoxidável de espessura mínima de 5 mm, embutidos em concreto de 2º 

estagio, para a pré-compressão dos 2 paineis próximos ao N.A. normal. As superfícies de 

apoios das vedações deverão ser em aço inoxidável com espessura mínima de 5 mm (AISI 

304).  

 

 Quantidade 3 conjuntos 

 Peso unitário (estimado) 38,00 kN 
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6.7.10.2. Viga Pescadora da Comporta Ensecadeira do Vertedouro 

 

A viga pescadora deverá ser utilizada para movimentação dos painéis da comporta 

ensecadeira. Deverá ser de construção soldada, dotada de rodas de guia. O engate e 

desengate da viga pescadora com a comporta ensecadeira deverá ser automático, com 

mecanismo de contrapeso e alavanca manual. A viga pescadora deverá ser dotada de 

dispositivo antiqueda para o painel, garantindo que não haja o desacoplamento, enquanto o 

painel da comporta não estiver assentado corretamente. 

A viga pescadora deverá ser manobrada através do pórtico rolante do vertedouro / 

tomada d‟água e deverá descer guiada pelas guias laterais das peças fixas. As rodas da 

viga pescadora deverão ser de aço carbono, os eixos de aço inox e os mancais com buchas 

auto-lubrificantes, isentas de grafite e bissulfeto de molibdênio. A viga pescadora deverá 

fazer a abertura da válvula de enchimento (by-pass) da comporta ensecadeira. Deverá ser 

prevista estocagem para a viga pescadora. 

 

a) Características Principais: 

 

 Largura na passagem livre 10.000 mm 

 Capacidade 150 kN 

 Quantidade 1 

 Norma de projeto NBR 8883 

 

6.7.10.3. Comporta Segmento do Vertedouro 

 

O controle do nível do reservatório será feito por comporta de tipo segmento. A 

comporta segmento deverá ser de construção soldada, com chapa de paramento e vedação 

de montante, com vigas horizontais, vigas enrijecedoras verticais e tabuleiro em único 

elemento, braços, munhão e cilindros de acionamento. 

 A comporta deverá ser dotada de patins e rodas de guia lateral com mancais de 

rolamento e eixo em aço inoxidável. Deverá ser equipada com vedação de borracha tipo “L” 

na parte lateral. Na parte inferior deverá ser do tipo plana. As vedações serão fixadas por 

meio de barras chatas em aço carbono, parafusos e porcas em aço inoxidável. As vedações 

deverão ser em SBR revestidas com Teflon, ou material similar. 

 A comporta deverá ser manobrada por meio de dois servomotores hidráulicos, com 

hastes em aço inoxidável AISI 410H. O acionamento deverá ser conectado à comporta por 

pino de ligação em também aço inoxidável. Deverá ser previsto um sistema indicador de 
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posição angular para indicação das posições de abertura da comporta, e fins-de-curso para 

as posições principais da comporta. 

 Deverá ser previsto um dispositivo de calagem da comporta na ranhura para facilitar 

a montagem, desmontagem e manutenção. 

 

a) Características Principais: 

 

 Tipo   segmento 

 Numero de unidades  3 

 Vão livre 10.000 mm 

 Altura livre 14.000 mm 

 Elevação soleira EL. 686,50 m 

 N.A. normal  EL. 700,00 m 

 N.A. máx. maximorum EL. 701,00 m 

 Elevação plataforma operação EL. 702,00 m 

 Norma de projeto NBR 8883 

 Peso unitário (estimado)  542,00 kN 

 Flecha admissível L/800 

 Flecha admissível p/ o servomotor distendido L/220 

 

b) Peças Fixas  

 

 As Peças Fixas, a serem embutidas no concreto de 1o e 2o estágios, deverão incluir 

chumbadores, viga suporte do servomotor, dispositivos de calagem, munhoes, soleira, 

caminhos de rolamento, peças de guias laterais e peças de vedação inferior e lateral. As 

superfícies de apoio da vedação e das vigas de cabeceira deverão ser em aço inoxidável, 

com espessura mínima de 5 mm (AISI 304). 

 

 Quantidade 3 conjuntos 

 Peso unitário (estimado)  71,00 kN 

 

6.7.10.4. Acionamento da Comporta: 

 

 O sistema óleo-dinâmico de acionamento da comporta segmento deverá ser usado 

nas operações de abertura, manutenção e fechamento. O sistema deverá ser operado 

eletricamente, por controle manual, local ou remoto, por sistema de controle automático. 
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Para o fechamento a comporta deverá fechar pela ação do peso próprio, devidamente 

dimensionado de maneira que o fechamento ocorra mesmo com o maior fluxo previsto no 

vertedouro, com preponderância mínima de 20%. 

 O sistema de acionamento deverá ser composto, basicamente, pelos seguintes 

equipamentos: 

 

 6 (seis) servomotores, dois para cada comporta;  

 3 (três) centrais oleodinâmicas, com bombas de engrenagens, para acionamento dos 

servomotores, com duas bombas (principal e reserva), uma para cada comporta; 

 3 (três) paineis de controle local e remoto, um para cada comporta; 

 3 (três) indicadores de posição; 

 6 (seis) conjuntos de suporte, um para cada servomotor; 

 Todos os acessórios, como tubulações e eletrodutos, necessários à interligação dos 

equipamentos e bom funcionamento do conjunto; 

 1 (uma) sirene para alerta de inicio de abertura das comportas; 

 1 (um) grupo moto-bomba de emergência portátil, acionado por motor a gasolina, 

que poderá ser acoplado ao circuito hidráulico, para operação de emergência das 

comportas. 

 

A central oleodinâmica deverá ser dimensionada para acionar os servomotores da 

comporta. A capacidade nominal do sistema oleodinâmico deverá ser superior a 120% do 

esforço máximo calculado para a movimentação da comporta. 

Para essa capacidade nominal, a pressão máxima do óleo no sistema deverá ser de 18 

MPa. A pressão de teste será 1,5 vezes a pressão do sistema correspondente à capacidade 

nominal.  

 O sistema de acionamento deverá ser dimensionado e fabricado para efetuar as 

seguintes operações: 

 

 Abertura individual da comporta contra fluxo; 

 Reposição automática da comporta na posição, sempre que ela descer 100 mm, 

devido a fugas de óleo, limitada a 1 reposição a cada 24 horas; 

 Fechamento por gravidade, com redução nos últimos 60 mm do curso. 

 

 A central oleodinâmica deverá ser constituída por um reservatório de óleo sobre o 

qual, serão instaladas as duas unidades de bombeamento de montagem vertical e o circuito 

oleodinâmico da comporta. 
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 A central oleodinâmica deverá ter dois grupos de bombeamento iguais, ficando 

normalmente um como reserva. Caso o grupo principal não funcione o de reserva deverá 

entrar automaticamente em funcionamento. 

O servomotor deverá ainda possuir eixos basculantes, soldados ou rosqueados ao 

cilindro, para apoio nas vigas suporte. 

 

6.7.10.5. Pórtico Móvel do Vertedouro/Tomada D’água 

 

O pórtico móvel terá como finalidade a montagem e manutenção das comportas 

vagão e ensecadeiras da tomada d‟água e comporta ensecadeira do vertedouro, além de 

possuir instalado em sua estrutura o rastelo limpa grades. 

Devido à proximidade das estruturas será utilizado o mesmo pórtico para a tomada 

d‟água e vertedouro. 

 Será construído com perfis metálicos soldados e todos os seus equipamentos e 

acessórios deverão ser projetados para operarem ao tempo. 

Classificação segundo a norma ABNT NBR 8400 e NBR 9967. 

 

a) Características principais: 

 

Estrutura 

 Grupo 2 

 Estado de carga 1 

 Classe de utilização A 

 

Mecanismo 

 Grupo 1 Bm 

 Classe de funcionamento V 0,5 

 Estado de solicitação 1 

 

b) Características Técnicas: 

 

 Capacidade nominal 250 kN 

 Vão do pórtico 5.500 mm 

 Operação  por botoeira pendente 

 Comprimento caminho rolamento (aproximado) 95.000 mm 

 Alimentação elétrica enrolador de cabo 
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 Curso de elevação do gancho (aproximado) 30.000 mm 

 

c) Velocidades 

 Translação do pórtico 10/2,5 m/min 

 Translação do carro 10/2,5 m/min 

 Elevação do gancho 5,5/1,25 m/min 

 

6.7.10.6. Circuito de Adução 

 

 Alternativa IV – Selecionada  

 

A alternativa IV, selecionada, apresenta tomada d´água, casa de força e canal de 

fuga. A estrutura da tomada d´água é dotada de 6 grades removíveis (5,50 m x 9,00 m), 1 

comporta do tipo ensecadeira e 3 do tipo vagão (5,50 m x 6,00 m). A casa de força está 

posicionada no pé da barragem e possui 2 comportas ensecadeiras (4,25 m x 4,25 m) e 2 

grades para proteção de cardumes (4,25 m x 4,70 m) na saída de cada tubo de sucção. 

Os dimensionamentos foram realizados considerando as velocidades máximas 

permitidas citadas em Critérios de Projeto (referência citada) e as perdas de carga geradas 

no circuito. As velocidades máximas adotadas para o circuito foram as seguintes, para as 

grades da tomada d‟água Vmáx - 1,0 m/s, já para as comportas ensecadeira e vagão da 

tomada d‟água considerou-se Vmáx – 2,50 m/s (propiciam menor perda de carga). A 

comporta ensecadeira da casa de força foi dimensionada para Vmáx – 2,50 m/s. 

A perda de carga no circuito adutor incluiu: 

 Tomada d‟água – Perda na aproximação, na entrada, nas grades, nas guias das 

comportas e as perdas contínuas ao longo da tomada; 

 Casa de força – Perda na ranhura da comporta ensecadeira, na grade para proteção 

a cardumes e na saída do tubo de sucção; 

 Canal de fuga – Perda por atrito. 

 

A perda de carga máxima no circuito adutor do AHE Davinópolis foi calculada em 

1,53%. 

 

6.7.10.7. Dispositivo de Vazão Residual 

 

O arranjo do AHE Davinópolis possui casa de força situada no “pé” da barragem e 

não existe trecho ensecado do rio. Entretanto, como o enchimento do reservatório do AHE 
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Davinópolis irá demandar um longo tempo, previu-se um dispositivo para vazões residuais, 

constituído por uma tomada d‟água, localizada na lateral direita do vertedouro controlado por 

comportas, de 1,80 m x 1,80 m. Na seqüência, há um tubo metálico de DN 1,80 m que irá 

lançar a água aduzida na bacia de dissipação, mantendo a vazão residual de 70% da Q7,10 = 

22,49 m3/s no Rio Paranaíba, apenas durante a fase de enchimento do reservatório. 

 

6.7.10.8. Grade da Tomada D’água 

 

Nos vãos da tomada d‟água deverão ser instaladas grades metálicas (com quatro 

painéis cada uma) com finalidade de evitar a passagem de detritos que possam danificar as 

turbinas. 

Os painéis deverão ser formados de barras chatas de espessura adequada, 

montadas sobre um quadro de perfis de aço estrutural ou barras chatas. O projeto deverá 

levar em conta a utilização de rastelo limpa-grade para a sua limpeza periódica e o 

dimensionamento para a maior vazão entre a nominal e a de disparo da turbina. 

Deverá ser previsto um sistema de indicação de perda de carga nas grades para detecção 

de obstrução dos painéis da grade. 

 

a) Características Principais: 

 

 Numero de vãos   6 

 Tipo   removível 

 Número de painéis por vão  4 

 Número total de painéis   24 

 Vazão máxima nominal de adução, por vão  39,34 m3/s 

 Espaçamento entre barras verticais  80 mm 

 Largura do vão    5.500 mm 

 Altura do vão  9.000 mm 

 Inclinação da grade (com horizontal)  5V x 1H (78,5°) 

 Elevação da soleira El. 677,70 m 

 N.A. máx. norma l El. 700,00 m 

 N.A. máx. maximorum El. 701,00 m 

 Plataforma de operação El. 702,00 m 

 Norma de cálculo NBR 11213/8883 

 Flecha admissível L/500 
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A limpeza da grade deverá ser feita com rastelo próprio que deverá ser incorporado 

ao pórtico móvel da tomada d‟água/vertedouro. 

O painel deverá ser construído de tal forma que facilite a entrada do rastelo limpa 

grade na transição com o concreto da tomada d‟água. 

 

6.7.10.9. Rastelo Limpa Grades 

 

 Deverá ser construído com perfis e chapas soldadas, deverá se constituir 

basicamente de anteparo dianteiro e caçamba articulada. 

 O anteparo deverá ser dotado de dentes, que penetrando nas ranhuras entre as 

barras verticais da grade, removerão dela os detritos durante o curso de descida do rastelo, 

período em que a caçamba articulada deverá ser mantida aberta. 

 A caçamba articulada fechar-se-á quando o rastelo atingir o limite inferior de seu 

percurso, prendendo contra o anteparo dianteiro os detritos colhidos, após o que o rastelo 

deverá ser içado. 

 Deverá ser apropriado para ser movimentado pela talha incorporada ao pórtico móvel 

da tomada d‟água/vertedouro. Deverá ser operado automaticamente (com opção de 

operação manual), com capacidade para operar sob o fluxo d‟água. 

 

a) Características Principais: 

 

 Espaçamento entre barras 80 mm 

 Volume mínimo do rastelo 0,50 m3 

 Largura do rastelo 1.500 mm 

 Quantidade 1 

 

6.7.10.10. Comporta Ensecadeira da Tomada D’água 

 

As comportas ensecadeiras deverão servir para fechamento da adução, 

possibilitando o acesso às mesmas para manutenção. Deverão ser construídas em aço 

estrutural soldado, com paramento e vedação no lado de jusante. 

As comportas ensecadeiras deverão ser de tipo deslizante para operação em águas 

equilibradas, com válvula de enchimento (by-pass) acionada pelo peso próprio da viga 

pescadora. Deverão ser equipadas com vedações de borracha tipo nota musical na parte 

superior e nas laterais e do tipo plana na parte inferior, fixadas por meio de barras chatas 
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em aço carbono, com parafusos e porcas em aço inoxidável. As vedações deverão ser em 

SBR ou material similar. Deverá ser prevista estocagem para as comportas ensecadeiras e 

serão movimentadas através do pórtico móvel da tomada d‟água. 

 

a) Características Principais: 

 

 Tipo  deslizante 

 Numero de vãos  3 

 Numero de comportas 1 

 Numero de painéis por comporta 3 

 Vão livre 5.500 mm 

 Altura livre 6.000 mm 

 Elevação soleira EL. 678,00 m 

 N.A. normal  EL. 700,00 m 

 N.A. máx. maximorum EL. 701,00 m 

 Elevação plataforma operação EL. 702,00 m 

 Norma de projeto NBR 8883 

 Peso unitário por painel (estimado)  64,00 kN 

 Flecha admissível L/800 

 Numero de tampas para fechamento das ranhuras 4 (incluindo estocagem) 

 

b) Peças Fixas: 

 

As peças fixas a serem embutidas no concreto de 1º e 2º estágios, incluem 

chumbadores, soleira, pista de deslizamento, com proteção para arestas de concreto 

secundário, peças de apoio da vedação lateral e frontal e guias laterais. As superfícies de 

apoios das vedações e das vigas de cabeceira deverão ser em aço inoxidável, com 

espessura mínima de 5 mm (AISI 304).  

 

 Quantidade 3 conjuntos 

 Peso unitário (estimado) 35,00 kN 
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6.7.10.11. Viga Pescadora da Tomada D’água 

 

 A viga pescadora deverá ser utilizada para movimentação das comportas 

ensecadeiras. Deverá ser de construção soldada, dotada de rodas de guia. O engate e 

desengate da viga pescadora com a comporta ensecadeira deverá ser automático, com 

mecanismo de contrapeso e alavanca manual. A viga pescadora deverá ser dotada de 

dispositivo antiqueda para o painel, garantindo que não haja o desacoplamento enquanto o 

painel da comporta não estiver assentado corretamente. 

 A viga pescadora deverá ser manobrada através do pórtico móvel da tomada d‟água 

e deverá descer guiada pelas guias laterais das peças fixas. As rodas da viga pescadora da 

comporta ensecadeira deverão ser de aço carbono, os eixos de aço inox e os mancais com 

buchas auto-lubrificantes, isentas de grafite e bissulfeto de molibdênio. A viga pescadora 

deverá fazer a abertura da válvula de enchimento (by-pass) da comporta ensecadeira. 

Deverá ser prevista estocagem para a viga pescadora. 

 

a) Características Principais: 

 

 Largura na passagem livre 5.500 mm 

 Capacidade 75 kN 

 Quantidade 1 

 Norma de projeto NBR 8883 

 

6.7.10.12. Comporta de Emergência (Tipo Vagão) 

 

O controle da adução d‟água para as unidades geradoras será feita por comporta de 

fechamento do tipo vagão. A comporta vagão deverá ser de construção soldada, com chapa 

de paramento e vedação a jusante, com vigas horizontais, vigas enrijecedoras verticais e 

tabuleiro em único elemento. 

 A comporta deverá ser dotada de rodas com mancais de rolamento auto 

compensadores de rolos e eixo em aço inoxidável.  

 Deverá ser equipada com vedação de borracha tipo nota musical na parte lateral e  

nota musical dupla na parte superior. Na parte inferior deverá ser do tipo plana. As vedações 

serão fixadas por meio de barras chatas em aço carbono, parafusos e porcas em aço 

inoxidável. Deverá ser equipada com rodas guias laterais e rodas de contra-guia, montadas 

em eixo de aço inoxidável, com buchas auto lubrificantes isentas de grafite e bissulfeto de 

molibdênio. As vedações deverão ser em SBR com teflon ou material similar. 
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 A comporta deverá ser manobrada por meio de um servomotor hidráulico, com haste 

em aço inoxidável AISI 410H. O acionamento deverá ser conectado à comporta por uma 

haste de ligação. Deverá ser previsto um dispositivo indicador de equilíbrio de pressões para 

autorização de abertura após o cracking. Deverá ser previsto um sistema indicador de 

posição para comporta e fins de curso para as posições de reposição, falha na reposição, 

deriva, manutenção, aberta, fechada e em cracking. 

 Deverá ser previsto um dispositivo de calagem da comporta na ranhura para facilitar 

a montagem, desmontagem e manutenção. 

 

a) Características Principais: 

 

 Tipo   vagão 

 Numero de vãos  3 

 Numero de comportas 3 

 Vão livre   5.500 mm 

 Altura livre  6.000 mm 

 Elevação soleira  EL. 678,00 m 

 N.A. normal  EL. 700,00 m 

 N.A. máx. maximorum  EL. 701,00 m 

 Elevação plataforma operação  EL. 702,00 m 

 Norma de projeto NBR 8883 

 Peso unitário (estimado)  246,00 kN 

 Flecha admissível L/1000 

 Numero de tampas para fechamento das ranhuras 3 

 

b) Peças Fixas 

 

 As peças fixas, a serem embutidas no concreto de 1º e 2º estágios, deverão incluir 

chumbadores, soleira, viga suporte do servomotor, caminhos de rolamento, peças de contra 

guiamento, guias laterais e peças de vedação frontal e lateral. As superfícies rolamento e 

apoio da vedação deverão ser em aço inoxidável, com espessura mínima conforme calculo, 

e com dureza de 50HB maior que a das rodas. 

 

 Quantidade 3 conjuntos 

 Peso unitário (estimado)  79,00 kN 
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c) Acionamento da Comporta: 

 

O sistema óleo-dinâmico de acionamento da comporta vagão deverá ser usado nas 

operações de abertura, cracking, manutenção, fechamento normal e de emergência. O 

sistema deverá ser operado eletricamente, por controle manual, local ou remoto, por sistema 

de controle automático. Para o fechamento de emergência a comporta deverá fechar pela 

ação do peso próprio, devidamente dimensionado de maneira que o fechamento ocorra 

mesmo com o maior fluxo previsto no sistema de adução com uma preponderância mínima 

de 20%. 

O sistema de acionamento deverá ser composto, basicamente, pelos seguintes 

equipamentos: 

 

 3 (trê) servomotores (um por comporta);  

 2 (duas) centrais oleodinâmicas, principal e reserva, para acionamento dos 

servomotores, com duas bombas (uma para cracking e outra para abertura normal); 

 2 (dois) painéis de controle local, sendo 1 (um) para todas as comportas e 1 (um) 

para a central hidráulica; 

 3 (três) indicadores de posição; 

 3 (três) conjuntos de suporte, um para cada servomotor; 

 Todos os acessórios, como tubulações e eletrodutos, necessários à interligação dos 

equipamentos e bom funcionamento do conjunto. 

 

 A central oleodinâmica deverá ser dimensionada para acionar o servomotor da 

comporta e a capacidade nominal do sistema oleodinâmico deverá ser superior a 120% do 

esforço máximo calculado para a movimentação da comporta. 

 Para essa capacidade nominal, a pressão máxima do óleo no sistema deverá ser de 

18 MPa. A pressão de teste será 1,5 vezes a pressão do sistema correspondente à 

capacidade nominal.  

 O sistema de acionamento deverá ser dimensionado e fabricado para efetuar as 

seguintes operações: 

 

 Abertura individual da comporta sem fluxo; 

 Execução do cracking; 

 Reposição automática da comporta na posição, sempre que ela descer 100 mm, 

devido a fugas de óleo, limitada a 1 reposição a cada 24 horas; 
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 Fechamento de emergência por gravidade, com redução nos últimos 150 mm do 

curso; 

 Fechamento em velocidade de emergência, controlado por orifício calibrado, caso 

haja ruptura da tubulação. 

 

 A central oleodinâmica deverá ser constituída por um reservatório de óleo sobre o 

qual, serão instaladas as duas unidades de bombeamento de montagem vertical e os 

circuitos oleodinâmicos das comportas. 

 A central oleodinâmica deverá ter dois grupos de bombeamento, ficando um para o 

craking e outro para abertura normal. Caso a central oleodinamica não funcione, a de 

reserva deverá entrar automaticamente em funcionamento. 

O servomotor deverá ainda possuir flange para apoio na viga suporte. 

 

6.7.10.13. Pórtico Móvel da Tomada D’água/Vertedouro 

 

O pórtico móvel terá como finalidade a montagem e manutenção das comportas 

vagão e ensecadeiras da tomada d‟água e comporta ensecadeira do vertedouro, além de 

possuir instalado em sua estrutura o rastelo limpa grades.  

Devido à proximidade das estruturas será utilizado o mesmo pórtico para a tomada 

d‟água e vertedouro. 

Será construído com perfis metálicos soldados e todos os seus equipamentos e 

acessórios deverão ser projetados para operarem ao tempo. 

Classificação segundo a norma ABNT NBR 8400 e NBR 9967. 

 

a) Características principais: 

 

Estrutura 

 Grupo 2 

 Estado de carga 1 

 Classe de utilização A 

 

Mecanismo 

 Grupo 1 Bm 

 Classe de funcionamento V 0,5 

 Estado de solicitação 1 
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b) Características Técnicas: 

 

 Capacidade nominal 250 kN 

 Vão do pórtico 5.500 mm 

 Operação  por botoeira pendente 

 Comprimento caminho rolamento (aproximado) 95.000 mm 

 Alimentação elétrica enrolador de cabo 

 Curso de elevação do gancho (aproximado) 30.000 mm 

 

c) Velocidades 

 

 Translação do pórtico 10/2,5 m/min 

 Translação do carro 10/2,5 m/min 

 Elevação do gancho 5,5/1,25 m/min 

 

6.7.10.14. Medidor de Nível 

 

Deverá ser previsto um sistema medidor de nível a montante da tomada d‟água. Para 

instalação dos instrumentos deverá ser prevista a construção de um poço que deverá ser 

tranquilizador de ondulações decorrentes da turbulência da água. 

Do instrumento sensor instalado no poço, os sinais deverão ser levados para 

instrumentos localizados em um painel da tomada d‟água e/ou sala de controle na casa de 

força. Devido a proximidade até a casa de força, será prevista a disponibilidade de uma 

fonte de corrente contínua para o acionamento desse equipamento. 

O equipamento a ser instalado deverá ser do tipo limnimétrico, com o codificador 

digital. A disponibilidade do equipamento, incluindo a fonte, deverá ser tal que o tempo 

médio entre falhas seja superior a 40.000 horas e o tempo médio para reparo fique abaixo 

de 01 hora. 

 

6.7.10.15. Conduto Forçado 

 

O arranjo prevê a construção de três condutos forçados cujo diâmetro unitário é de 

5.100 mm. Os condutos forçados iniciam-se na tomada d‟água e terminam na entrada da 

caixa espiral da respectiva turbina.  
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A tubulação será totalmente revestida em concreto, cujo objetivo é distanciar e 

proteger a tubulação do aterro da barragem de enrocamento, evitando-se o seu desgaste 

por corrosão, uma vez que a referida tubulação se desenvolverá sob a barragem.  

Nos cálculos foram previstos uma sobre-espessura de 2,0 mm para fins de desgaste 

e esta sobre-espessura não foi levada em conta no cálculo estrutural. 

 

a) Características principais da tubulação: 

 

 N.A. máx. normal de montante  El. 700,00 m 

 N.A máx. maximorum de montante  El. 701,00 m 

 Elevação da linha de centro na entrada da turbina El. 658,60 m 

 Carga máxima estática  45,00 mca 

 Carga hidrostática de ensaio (+35%)   60,75 mca 

 Vazão máxima nominal tubulação (unitária)  78,68 m3/s 

 Comprimento total (unitário)  40,60 m 

 Diâmetro nominal  5.100 mm 

 Material aço estrutural ASTM - A-516 Gr.60 ou 70 ou SAR 50 

 Espessura da chapa  (1/2”) 12,50 mm 

 Peso total de chapa, por conduto  63,75 ton 

 Peso total de chapa, três condutos  191,25 ton 

 Norma de projeto AWWA, NBR 10132 ou CECT 

 

6.7.11. Casa de Força 

 

6.7.11.1. Obras Civis 

 

As Instalações da casa de força compreendem: 

 Três blocos de concreto destinados a instalação das três unidades geradoras com 

todos os equipamentos associados, bem como os respectivos equipamentos dos 

sistemas elétricos e mecânicos auxiliares; 

 Área para descarga e montagem de equipamentos da usina, situada ao lado dos 

blocos das unidades geradoras; 

 Local que abrigará os poços de drenagem e esgotamento; 

 As salas de controle e escritório de administração estão distribuídas nas galerias 

internas da casa de força; 
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 Canal de fuga, parcialmente escavado em rocha, localizado a jusante dos blocos das 

unidades geradoras, apresentando 51,00 m de largura e aproximadamente 40,00 m 

de comprimento. A jusante desse canal haverá um patamar horizontal unido ao canal 

de restituição do vertedouro, na El. 658,00, com 90,00 m de comprimento, até o leito 

do rio. O canal de fuga será destinado à restituição das vazões turbinadas, para o 

leito do rio, com velocidade máxima de 1,50 m/s, isto considerando uma vazão 

máxima turbinada de 236,05 m3/s. 

 

A casa de força será uma edificação do tipo abrigada, com 77,80 m de comprimento, 

composta por 4 blocos contíguos e independentes, em concreto armado, com as juntas 

transversais entre blocos providas de dispositivos de vedação. A partir do lado esquerdo do 

terceiro bloco será posicionado a área de montagem. Em seguida, encontram-se os blocos 

da casa de força onde serão instaladas as unidades geradoras 1, 2 e 3. 

Nas elevações 667,69 m, 661,22 m e 657,02 m, a jusante das unidades geradoras, 

estendendo-se pelos três blocos das unidades, encontram-se, respectivamente, as galerias 

elétrica, mecânica superior e mecânica inferior. 

As escavações da fundação, em rocha sã, atingirão o seu ponto mais baixo sob os 

poços de drenagem e esgotamento, na elevação 642,00m. 

A largura do bloco de uma unidade foi definida em torno de 18,00 m, baseada na 

largura do tubo de sucção, da caixa espiral e no diâmetro do poço do gerador. 

 

6.7.11.2. Cotas de Proteção 

 

Para a cota de proteção da casa de força, foi adotada a elevação 672,42 m. Esta 

cota foi estabelecida para assegurar a estanqueidade da casa de força, na ocorrência da 

cheia máxima de 2.954 m3/s. 

Para determinação do nível de água no canal de fuga, considerou-se a elevação 

658,00 m. A parcela escoada pelo vertedouro resultou na cheia efluente com pico de 2.954 

m³/s, com nível de água máximo maximorum no canal de fuga na El. 669,80m. Portanto, 

estabeleceu-se o pátio da casa de força na elevação 672,42m, sendo a borda livre de 2,62 

m.  

Para a proteção dos trabalhos de construção da casa de força, está sendo prevista 

uma ensecadeira com crista na El. 670,00, para garantir a proteção na ocorrência de uma 

cheia com tempo de retorno de 25 anos. Esta cheia apresenta pico afluente de 1548 m³/s. 
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6.7.11.3. Acesso e Pátios 

 

O acesso principal a casa de força está sendo proposto para ser efetuado entre o 

local da subestação e da casa de força, onde o pátio acha - se estabelecido na El 672,42 m. 

Através deste acesso serão conduzidos todos os equipamentos, inclusive os 

pesados até a área de descarga que apresenta-se com piso na El. 672,42 m. Durante a 

obra, este acesso também será utilizado para transporte de pessoal, materiais de 

construção, insumos, enfim tudo o que for necessário para a execução da obra. 

 

6.7.11.4. Área de Montagem 

 

A área de montagem da casa de força está sendo proposto do lado esquerdo da 

mesma. Constituí-se de um bloco de 20,90m. 

O seu piso foi estabelecido na El 672,42m com o comprimento total de 16,70 m e 

com largura de 20,90 m. 

Para o deslocamento dos equipamentos a partir da área de descarga, existirá uma 

ponte rolante de 1000 kN, Esta ponte rolante servirá as três unidades, tanto durante a 

montagem quanto durante a operação. 

 

6.7.11.5. Blocos das Unidades 

 

A casa de força apresenta três blocos de concreto destinados a instalação das três 

unidades geradoras, com todos os equipamentos associados, bem como os respectivos 

equipamentos dos sistemas elétricos e mecânicos auxiliares. 

 

6.7.11.6. Galerias Elétricas e Mecânicas 

 

A jusante da casa de força encontram-se três galerias, sendo duas delas mecânicas 

e a outra galeria elétrica, dispostas uma sobre a outra. 

A mais inferior, com piso na elevação 657,02m, refere-se a galeria mecânica inferior. 

Em seguida, na elevação 661,22m, encontra-se a galeria mecânica superior e na elevação 

667,69m a galeria elétrica, com os equipamentos associados, tais como: sistema de 

excitação dos equipamentos, reatores limitadores de corrente, cubículo contra surtos, 

barramento de fase isolada, equipamentos e quadros dos serviços elétricos auxiliares, assim 

como as salas de controle local das unidades. 
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6.7.11.7. Equipamentos e Sistemas Mecânicos 

 

a) Turbinas 

 

  Os estudos energéticos, as condições hidráulicas (queda líquida e níveis 

operacionais) e geotécnicas (arranjo da casa de força) levaram à seleção de um conjunto de 

03 (três) turbinas Francis, cujas características construtivas básicas são listadas a seguir. 

 

Características Principais: 

 

 Número de Turbinas 03 (três) 

 Tipo  Francis Eixo Vertical 

 Potência Nominal (unitária) 25.299 kW 

 Vazão (unitária) 78,68 m³/s 

 Queda Líquida de Projeto 37,79 m 

 Queda Líquida de Referência 35,72 m 

 Queda Mínima Operacional 32,31 m 

 Rotação Nominal 180,00 rpm 

 Velocidade de disparo "off-cam"= 367,00 rpm 

 Rotação específica = 265,80 rpm 

 Elevação na entrada da caixa espiral El 658,60 m 

 Diâmetro externo das pás do rotor Francis 2,98 m 

 Rendimento da turbina nas condições nominais 91,80% 

 Rendimento máximo das turbinas 94,0% 

 

Níveis Operacionais de Montante: 

 

 N.A. Máx. Max. El 701,00 m 

 N.A. Normal. El 700,00 m 

 

Níveis Operacionais de Jusante: 

 

 N.A. Máx. Máx. El 669,80 m 

 N.A para três unid. oper. c/ carga nominal, sem vertimento El 662,00 m 

 N.A para duas unid. oper. c/ carga nominal, sem vertimento El 661,55 m 
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 N.A. para uma unid. oper. c/ carga nominal, sem vertimento El 661,16 m 

 N.A. para uma unid. oper.c/ 50% da carga, sem vertimento El 660,75 m 

 

Características Principais das Turbinas 

 

As três turbinas a serem instaladas na casa de força serão do tipo Francis de eixo 

vertical. Com abertura total do distribuidor, elas deverão fornecer, sob queda líquida de 

projeto de 37,79 m, uma potência total de 74.000 kW, dentro dos limites de cavitação 

garantidos. A potência máxima para operação em períodos curtos, em quedas maiores que 

a de referência, será limitada a 25.900 kW por máquina, com a temperatura máxima do 

gerador limitada, nestes períodos, a 110ºC. As turbinas poderão operar continuamente, em 

cada queda, com qualquer potência na faixa entre 30% e 100% da sua potência nominal. A 

velocidade nominal (síncrona) das turbinas será de 180,00 rpm e todas suas partes serão 

projetadas para resistir com segurança aos esforços induzidos pela máxima velocidade de 

disparo (estimada em cerca de 367,00 rpm), com as palhetas do distribuidor totalmente 

abertas e queda máxima, com potência nula no eixo da turbina.  

As partes girantes e o empuxo hidráulico atuante no rotor da turbina deverão ser 

suportadas axialmente por mancais de escora e guia instalados no conjunto turbina-gerador. 

Este mancal deverá ser combinado com o de guia para suporte dos esforços radiais. O eixo 

da turbina deverá ser acoplado diretamente ao eixo do rotor do gerador. 

Todas as partes das turbinas deverão ser projetadas para resistir com segurança a 

todas as cargas normais e excepcionais provenientes da turbina e do gerador. 

O rotor será construído inteiramente em aço inoxidável, sendo preferencialmente 

fundido em uma única peça. Os anéis de desgaste rotativos serão montados no rotor na 

fábrica. Possuirão uma dureza superior àquela dos anéis estacionários para evitar o 

engripamento. 

O acoplamento ao eixo da turbina será realizado por meio de flange aparafusado e o 

encaixe do eixo permitirá o intercâmbio de rotores entre grupos. 

O rotor terá balanceamento dinâmico na fábrica. O valor do desbalanceamento 

máximo admissível, deverá estar no mínimo de acordo com a norma ISO 1940 1973 (E) 

Grau G16. Em hipótese alguma será permitido que o balanceamento seja obtido através de 

usinagem em regiões onde a excentricidade possa provocar o aparecimento de forças 

hidrodinâmicas desbalanceadas. 

O rotor da turbina deverá ser ligado ao rotor do gerador através de um eixo 

totalmente forjado, tratado termicamente, constituído por uma única peça, com extremidades 

com flanges para acoplamento através de parafusos e um colar para o mancal de guia. O 
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flange deverá ser fixado ao eixo por meio de chaveta e o colar deverá ser fixado por meio de 

um ressalto. 

As forças devidas às partes rotativas (incluindo o peso do rotor do gerador e o 

empuxo hidráulico) deverão ser transmitidas ao mancal de escora por um colar ou anel de 

apoio, fixado ao eixo. 

Os materiais a serem empregados na fabricação do eixo deverão estar de acordo 

com os materiais utilizados na pratica usual de fabricação de eixos para turbina. O eixo 

deverá ser totalmente usinado, com um acabamento fino, completamente isento de defeitos 

internos e externos. Um colar, de diâmetro maior, deverá ser forjado integralmente com o 

eixo, de modo a formar uma pista de deslizamento para o mancal de guia. 

No caso de serem adotadas as vedações deslizantes e de manutenção com a 

utilização da superfície cilíndrica externa do eixo, deverá ser prevista uma luva de aço 

inoxidável, substituível, em toda a extensão dessas vedações. Deverão ser adotadas 

medidas para evitar a ocorrência de corrosão entre o eixo e a luva de aço inoxidável. 

Deverão ser previstas superfícies espelhadas concêntricas no eixo, para alinhamento 

e medições dos desvios (“run-out”) perto das suas extremidades superior e inferior e para 

medição de oscilações do eixo durante a operação, sendo estas localizadas o mais próximo 

possível das sapatas dos mancais de guia, em local seguro e de fácil acesso para a 

instalação de sensores. A locação das superfícies para alinhamento deverá ser coordenada 

com os plugues de alinhamento do eixo colocados no revestimento do poço. Um traço 

circunferencial deverá ser marcado no eixo, acima da tampa do mancal de guia inferior, e 

previstos recursos para indicação dos seus movimentos horizontais, durante os trabalhos de 

manutenção, a partir desse traço. 

Um sistema de vedação para água do tipo axial auto-compensado, composto de 

anéis formados por gaxetas de teflon grafitado, deverá ser projetado ao redor do eixo, 

posicionado à jusante do mancal, para limitar o vazamento d'água entre a tampa e o eixo, 

com a turbina em operação. 

A caixa de vedação deverá ser aparafusada à tampa da turbina e ser construída de 

modo que os anéis de teflon grafitado sejam acessíveis para os serviços de manutenção, 

sem desmontagem do mancal. 

A vedação propriamente dita deverá ser feita através de gaxetas de teflon grafitado, 

com anéis sobrepostos, presos de maneira a impedir a sua rotação. As partes da caixa de 

vedação em contato com a água deverão ser fornecidas em material não corrosivo. Os 

anéis de teflon grafitado deverão ser comprimidos contra uma luva ou anel de aço 

inoxidável, instalada no eixo. Caso sejam usadas molas para a compressão dos anéis, estas 

deverão ter recursos para a regulagem da sua força. 
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O projeto deverá prever um mínimo de duas conexões na caixa de vedação, para a 

água filtrada a ser injetada para os anéis de teflon grafitado, e dois locais para descarga da 

água, na parte superior da caixa. 

O mancal de guia interno será instalado dentro do “bulbo” da turbina, na região do 

pré-distribuidor. Este mancal será bipartido e as partes em contato com o eixo deverão ser 

também revestidas de metal patente adequado às condições de trabalho estipuladas.O 

suporte do mancal deverá ser fabricado em aço fundido, ou com chapas de aço soldadas, 

de construção resistente, de maneira a garantir a rigidez do mancal, e transmitir as cargas 

recebidas por ele ao bulbo da turbina. Este mancal será projetado para trabalhar com óleo 

pressurizado e trocador de calor óleo-água será localizado na unidade de bombeamento. 

O projeto deverá prever um sistema de lubrificação com uma quantidade de óleo 

suficiente para remoção do calor dos mancais em qualquer condição de operação, inclusive 

velocidade de disparo. 

O sistema deverá ser constituído de um único reservatório que deverá ter 

capacidade apropriada para guardar a quantidade total de óleo lubrificante requerida pelos 

mancais, e trocadores de calor externos. Deverão ser fornecidos também filtros, com 

pressostato diferencial para indicar obstrução parcial do elemento filtrante (sujeira), válvulas 

de controle e todo o equipamento necessário para assegurar o resfriamento e a filtragem do 

óleo. 

Deverão ser fornecidos, para o mancal combinado e o de guia interno um sistema 

único de bombeamento, com duas bombas, uma operando e outra na condição de reserva, 

que entrará em operação automaticamente em caso de falha da primeira. 

Deverá ser fornecido um pré-distribuidor destinado a guiar o fluxo de água e a 

transmitir as cargas oriundas da turbina a estrutura externa. O pré-distribuidor deverá ser 

provido de palhetas verticais fixas que deverão ser soldadas a estrutura externa da turbina. 

O pré-distribuidor poderá ser fabricado em aço fundido, chapas de aço soldadas, ou 

uma combinação de ambos, e deverá ser submetido a processos de alívio completo de 

tensões internas no material, antes do início da usinagem. 

O aro de saída deverá ser aparafusado ao pré-distribuidor e ao anel de descarga do 

rotor. O aro deverá ter uma superfície ampla e adequada para suportar e alojar os mancais 

para as hastes das palhetas diretrizes. O aro de saída deverá ser fabricado em chapa de 

aço carbono, constituindo uma única peça.  

O anel de descarga deverá ser fabricado em chapas soldadas de aço resistente à 

erosão e à cavitação. Formará a câmara do rotor, ligando o aro de saída ao cone do tubo de 

sucção e constituindo, ao mesmo tempo, a parede interna da galeria de acesso aos mancais 

das hastes das palhetas diretrizes. 
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As palhetas diretrizes serão destinadas ao controle do fluxo d´água através da 

turbina, proporcionando uma eficiente regulagem de potência. O número de palhetas 

diretrizes deverá ser coordenado com o número de palhetas fixas do pré-distribuidor e, 

principalmente, com o número de pás do rotor, de forma a assegurar que não se formem 

múltiplos, evitando coincidências de pás do rotor com as do distribuidor, provocando 

ressonâncias que possam causar vibrações inconvenientes durante o funcionamento da 

turbina. 

Deverá ser previsto o controle das palhetas diretrizes por meio de um mecanismo de 

operação sobre a tampa da turbina. 

As palhetas diretrizes deverão ser fabricadas para serem suportadas por mancais 

superiores, na tampa da turbina e inferiores no aro de saída. Deverão ser intercambiáveis, 

inteiramente forjadas ou fabricadas em chapas de aço soldadas a hastes forjadas. Se não 

forem totalmente fabricadas em aço inoxidável, as palhetas terão revestimentos de aço 

inoxidável nos munhões do eixo e na área de vedação entre as palhetas na posição 

fechada. 

Deverá ser constituído por um mecanismo de regulação convencional, acionado por 

dois servomotores paralelos ancorados no poço da turbina. Este mecanismo é composto 

pelo aro de regulação, alavancas, bielas e elos, que serão de construção rígida, em aço 

fundido ou de chapas soldadas, e será destinado a propiciar a movimentação das palhetas 

diretrizes. 

As bielas e alavancas deverão ser construídas em aço fundido ou de chapas de aço 

soldadas. Todas as buchas deverão ser de bronze, auto-lubrificantes. 

Deverão ser fornecidos dois servomotores hidráulicos convencionais de dupla ação, 

consistindo de cilindros fundidos, com um pistão ligado a uma haste de aço forjado, 

ancorados no poço da turbina, destinados à operação do sistema de regulação das palhetas 

diretrizes, trabalhando em direções paralelas e sentidos opostos. 

Deverá ser prevista a possibilidade de ajustar o comprimento da haste do servomotor 

durante a montagem. Uma escala de bronze ou aço inoxidável, graduada em milímetros e 

em percentagem de abertura do distribuidor, deverá ser fixada em um dos cilindros. Nas 

extremidades da escala, no ponto correspondente ao distribuidor aberto, deverá ser gravado 

“ABERTO” e, na outra extremidade, “FECHADO”. Um ponteiro deverá ser fixado à haste do 

servomotor, para indicação da abertura correspondente do distribuidor. 

O tubo de sucção deverá ser do tipo reto, com pilar intermediário. O tubo de sucção 

deverá ser revestido desde o rotor até o ponto onde a velocidade da água, sob condições de 

carga e queda nominais, não exceder 6 m/s. O restante do tubo de sucção deverá ser 
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executado em concreto, sem revestimento metálico. A extremidade inferior do revestimento 

deverá ser feita de modo a facilitar a ligação com o concreto. 

 

b) Regulador de Velocidade 

 

O sistema de regulação será constituído por reguladores digitais com algoritmo de 

controle tipo PID (proporcional - integral - derivativo) para regulação da freqüência e 

algoritmo de controle totalmente independente para regulação da potência. Ambos os 

algoritmos terão os seus próprios parâmetros e poderão ser otimizados independentemente. 

O regulador de potência receberá o sinal de freqüência da rede, para contribuir na sua 

regulação, através do estatismo freqüência-potência. 

Através dos comandos de entrada do regulador serão executadas as seguintes 

operações: 

 Ajuste da velocidade (rotação); 

 Ajuste da abertura/limitador; 

 Ajuste da potência; 

 Comandos de partida e parada; 

 Seleção de operação em rede interligada ou isolada; 

 Seleção do tipo de regulação; 

 Comando local e remoto; 

 Comando manual/automático. 

 

O regulador incluirá módulo processador e de memória, módulos de entradas e 

saídas digitais e analógicas, fontes de energia, chaves de controle e os acessórios 

necessários a um sistema digital desse tipo. Cada unidade contará com um gerador de sinal 

de velocidade (SSG), com o dispositivo de comparação de velocidade e o equipamento de 

monitoração.  

Para a atuação dos servomotores o regulador contará com uma central de geração e 

acumulação de pressão óleo-hidráulica. O regulador comandará o conjunto de válvulas 

hidráulicas de controle para atuação do distribuidor e das pás do rotor nas faixas de quedas 

líquidas especificadas. Incluirá amplificadores de sinais, relés, acessórios e o transdutor 

eletro-hidráulico, para conversão do sinal dos controles eletrônicos em comandos dos fluxos 

de óleo requeridos para operação dos servomotores das palhetas diretrizes. A unidade 

hidráulica será fornecida completa com tanque de pressão ar/óleo, reservatório de óleo, 

bombas principais e de reserva, trocadores de calor do tipo de placas, filtros de óleo grossos 

e finos, válvulas, tubulações, todos os dispositivos de controle de nível, temperatura e 
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pressão do óleo, controle de fluxo, filtragem na linha de pressão e sucção das bombas, e 

equipamentos associados. 

 

c) Ponte Rolante da Casa de Força 

 

A ponte rolante da casa de força deverá ser utilizada para montagem, operação e 

manutenção das unidades geradoras. A ponte rolante deverá ter um carro para 

movimentação no sentido transversal, permitindo alcançar os poços de descida de 

equipamentos existentes na casa de força e deverá ter um gancho principal e outro auxiliar. 

A ponte deverá ser operada por cabine instalada no lado de jusante. A alimentação 

elétrica será por barramento blindado, com ponto de conexão instalado no meio do caminho 

de rolamento. O caminho de rolamento deverá permitir o deslocamento da ponte rolante ao 

longo de toda a extensão da casa de força e deverá ser constituído por vigas de concreto 

encimadas por trilhos. 

 

Características Principais: 

 

Classificação segundo a norma ABNT NBR 8400 e NBR 9967 para a talha / trole. 

 

Estrutura: 

 Grupo  2 

 Estado de carga 1 

 Classe de utilização A 

 

Mecanismo: 

 Grupo  1 Bm 

 Classe de funcionamento V 0,5 

 Estado de solicitação 1 

  

Características Técnicas: 

 Capacidade nominal do Gancho Principal  1000 kN 

 Capacidade do Gancho Auxiliar 100 kN 

 Vão da ponte  15.230 mm 

 Operação cabine 

 Comprimento caminho rolamento (aproximado) 73.400 mm 

 Alimentação elétrica barramento 
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 Curso de elevação do gancho principal (aproximado) 33.000 mm 

 Curso de elevação do gancho auxiliar (aproximado) 33.000 mm 

  

Velocidades: 

 Elevação do gancho principal 4 m/min (aproximação - 0,4 m/min) 

 Elevação do gancho auxiliar 8 m/min (aproximação - 0,8 m/min) 

 Translação do carro 15,0/3,0 m/min 

 Translação da ponte 20,0/4,0 m/min 

 

Alimentação Elétrica: 

 

 Tensão  380 V, alternada trifásica 

 Freqüência 60 Hz 

 Tensão nos circuitos de controle 220 Volts 

 

d) Comporta Ensecadeira do Tubo de Sucção 

 

A comporta ensecadeira servirá para o fechamento do tubo de sucção das turbinas 

na casa de força, para manutenção. Será uma comporta para os dois canais de fuga. A 

comporta ensecadeira deverá ser formada por painéis, dotados de patins de guia lateral e 

contrapatins de encosto com chapa de aço inox de espessura mínima de 5 mm, montados 

na obra, construídos em aço estrutural soldado, com paramento e vedação de montante. 

Deverá ser do tipo deslizante para operação em águas equilibradas, com válvula de 

enchimento (“by-pass”). 

Deverá ser equipada com vedação de borracha, tipo nota musical, na parte superior 

e na lateral, e do tipo plana, na parte inferior, fixadas por meio de barras chatas em aço 

carbono, com parafusos e porcas de aço inoxidável. As vedações deverão ser em SBR ou 

material similar. 

Deverá ser previsto um sistema de válvula “By-pass”, de forma a permitir a 

equalização de pressão, para a retirada da comporta ensecadeira em águas equilibradas 

(sem fluxo). 

 

Características Principais: 

 

 Tipo:  deslizante 

 Numero de vãos  6 
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 Numero de comportas 2 

 Numero de painéis por comporta 2 

 Vão livre:  4.250 mm 

 Altura livre:  4.250 mm 

 Elevação da soleira:  El. 650,67 m 

 N.A. normal de jusante:  El. 662,00 m 

 Elevação da plataforma de operação:  El. 672,42 m 

 Norma de projeto:  NBR 8883 

 Peso unitário por painel (estimado):  47,00 kN 

 Flecha admissível L/800 

 Numero de tampas para fechamento das ranhuras 6 

 

Peças Fixas: 

 

As peças fixas, a serem embutidas no concreto de 1º e 2º estágios, incluem 

chumbadores, soleira, pista de deslizamento com proteção para as arestas de concreto 

secundário e apoio de vedação lateral, apoio da vedação frontal, guias laterais e batentes 

com chapas de aço inoxidável de espessura mínima de 5 mm, embutidos em concreto de 2º 

estágio, para a pré-compressao das vedações dos paineis. As superfícies de apoio das 

vedações deverão ser em aço inoxidável com espessura mínima de 5 mm (AISI 304). 

  

 Quantidade 6 conjuntos 

 Peso unitário (estimado) 17,00 kN 

 

e) Viga Pescadora da Comporta Ensecadeira do Tubo de Sucção 

 

 A viga pescadora deverá ser utilizada para movimentação das comportas 

ensecadeiras. Deverá ser de construção soldada, dotada de rodas de guia. O engate e 

desengate da viga pescadora com a comporta ensecadeira deverá ser automático, com 

mecanismo de contrapeso e alavanca manual. A viga pescadora deverá ser dotada de 

dispositivo antiqueda para o painel, garantindo que não haja o desacoplamento enquanto o 

painel da comporta não estiver assentado corretamente. 

 A viga pescadora deverá ser manobrada através da talha elétrica sobre monovia do 

tubo de sucção e deverá descer guiada pelas guias laterais das peças fixas. As rodas da 

viga pescadora da comporta ensecadeira deverão ser de aço carbono, os eixos de aço inox 

e os mancais com buchas auto-lubrificantes isentas de grafite e bissulfeto de molibdênio. A 
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viga pescadora deverá fazer a abertura da válvula de enchimento (by-pass) da comporta 

ensecadeira. Deverá ser prevista estocagem para a viga pescadora. 

 

Características Principais: 

 

 Largura na passagem livre 4.250 mm 

 Capacidade 50 kN 

 Quantidade 1 

 Norma de projeto NBR 8883 

 

f) Talha Elétrica e Monovia do Tubo de Sucção 

 

O equipamento a ser utilizado na movimentação das comportas (stoplogs) e grades 

anti-cardume, será uma talha elétrica. Este equipamento é um guincho, acionado 

eletricamente, dotado de dispositivos de segurança que permitem a parada da carga 

acionada em qualquer posição no sentido vertical (elevação). 

Para a movimentação no sentido horizontal, a talha será acoplada a um carro 

(trolley) suspenso em uma monovia com trecho plano e trecho circular, de modo que todas 

as ranhuras possam ser acessadas a partir do mesmo equipamento. A movimentação deste 

carro, dada as características das cargas e a freqüência de operação, será feita 

manualmente. A monovia circular terá uma de raio 1,77 m, sendo fixada na parte inferior da 

laje. A operação será feita a partir da laje situada na elevação EL. 672,42 m. 

A talha deverá ser projetada para trabalhar ao tempo, com longos períodos de 

inatividade. O moitão e os cabos deverão ser projetados para trabalharem submersos e 

quando fora de uso deverão ser totalmente recolhidos. 

A talha e os demais equipamentos e acessórios serão projetados e construídos de 

acordo com os dados básicos indicados abaixo. O projeto e o detalhamento de todos os 

elementos estruturais obedecerão as diretrizes das Normas da ABNT, principalmente a NBR 

8400 - “Equipamentos de levantamento e movimentação de cargas”. 

 

Características principais: 

 

 Capacidade trole  50 kN 

 Capacidade talha  50 kN 

 Curso gancho da talha 27.500 mm 

 Comprimento da monovia (trecho plano) 2 x 60.700 mm 
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 Comprimento da monovia (trecho circular) 8.550 mm 

 Velocidade de elevação 10,0 m/min 

 

g) Sistema de Água Industrial de Resfriamento e de Serviço 

 

O sistema de água industrial, de resfriamento e de serviços tem por finalidade 

fornecer água filtrada para o resfriamento dos geradores, trocadores de calor de óleo dos 

mancais e dos reguladores, vedação do eixo da turbina e para outros equipamentos 

auxiliares. 

Deverão ter como equipamentos principais os filtros de água, que deverão ser 

instalados na Galeria dos Filtros, um para cada uma das unidades geradoras. A captação de 

água deverá ser feita na caixa espiral. 

Cada filtro deverá atender a 100% da necessidade de água das três unidades 

geradoras, para suprir a necessidade de água na eventual falha ou manutenção de um dos 

filtros. Os filtros deverão ser do tipo vazão contínua de água filtrada, com limpeza 

automática, ter capacidade de fornecer a vazão nominal, considerando a condição de 

máxima obstrução, e deverão reter partículas maiores que 0,8 mm de diâmetro. 

Os filtros deverão ter suas operações comandadas por quadros elétricos individuais, 

para comando local de todas as funções operacionais existentes nos filtros. 

O sistema de água Industrial e de resfriamento deverá ter um manômetro e um 

fluxostato, na saída de cada filtro, para indicação, no SDSC, da operação normal de cada 

linha de captação de água. Os filtros deverão ser dotados de raspadores/coletores internos 

ao elemento filtrante para retirada da sujeira durante o processo de limpeza do filtro. Os 

mesmos deverão ter contato permanente com o corpo. 

Os filtros deverão ser dotados de válvulas de bloqueio, acionada manualmente, 

apropriadas para aeração/desaeração do corpo e para seu esgotamento. 

Para o caso em que esta válvula seja operada por atuador pneumático, deverá ser 

fornecido um sistema de regulação de pressão, filtragem e lubrificação do ar. 

Os filtros deverão ser equipados com pressostato diferenciais e manômetros, para 

permitir, respectivamente, o controle automático e a leitura direta da perda de carga através 

do filtro. 

Cada filtro deverá ser equipado com painel de controle local, que abrigará todos os 

elementos necessários ao comando, controle automático e sinalizações, inclusive chave 

comutadora, que permitirá selecionar o modo de operação manual / automático / desligado. 

Os alarmes e condição/disponibilidade do filtro deverão ser enviados ao Sistema Digital de 

Supervisão e Controle (SDSC) da usina. 
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Características básicas dos filtros 

 

 Quantidade 2 

 Serviço/Função Sistema de Água de Resfriamento 

 Tipo   Limpeza Automática 

 Local de instalação  Interno, Ventilado 

 Fluido  Água de rio 

 Pressão de Trabalho 0,65 MPa (6,5 kgf/cm²) 

 Grau de Filtragem 0,5 mm 

 Montagem Vertical 

 

h) Sistema de Esvaziamento e Enchimento 

 

O sistema de esvaziamento e enchimento tem por finalidade esvaziar ou encher 

completamente o conduto forçado, a caixa espiral e o tubo de sucção das unidades 

geradoras. 

O enchimento do conduto adutor deverá ser feito através da abertura parcial 

“cracking” da comporta de emergência da tomada d‟água. 

O enchimento do tubo de sucção deverá ser feito através de válvulas “by-pass” 

instaladas na comporta ensecadeira do Tubo de Sucção. 

Após o fechamento da comporta ensecadeira do tubo de sucção, a água restante 

deverá ser escoada, por gravidade, para o poço de esvaziamento através de duas válvulas 

de isolamento instaladas no interior do poço e das tubulações embutidas em concreto 

primário, localizadas nos níveis inferiores da Casa de Força. Do Poço a água deverá ser 

bombeada para o canal de fuga por meio de tubulação com saída na El. 672,00m. As 

válvulas de isolamento deverão ser operadas da El. 672,42m por pedestal e volante. 

O poço de esvaziamento deverá ser do tipo estanque e pressurizado com o topo 

localizado na Plataforma de Jusante, na El. 672,42m, com a cota de fundo na El. 642,00m. 

Deverão ser instaladas duas (02) bombas, sendo uma a principal. As bombas poderão 

operar em paralelo de acordo com os níveis do poço. No poço deverá haver espaço para 

instalação de outra bomba, se necessário no futuro. 

As bombas deverão ser centrífugas, tipo turbina de eixo vertical prolongado, 

lubrificadas pela água bombeada, diretamente acopladas aos seus respectivos motores de 

acionamento. 
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Deverão ser instalados dois sensores de nível do tipo piezo-resistivo para comando 

das bombas e alarmes de nível alto/baixo. 

O comando manual das bombas deverá ser feito por intermédio de botoeiras, no 

painel local ou no CCM e no SDSC. O comando automático das bombas constitui-se na 

modalidade normal de operação e deverá ser por intermédio dos sensores de nível d‟água, 

através do CCM e do SDSC. 

 

Características básicas – bombas 

 

 Quantidade. 2 

 Serviço/Função sistema de esvaziamento 

 Tipo   turbina, vertical de eixo prolongado 

 Local de Instalação interno, ventilado 

 Fluido   água 

 Pressão de Sucção  afogada 

 Montagem vertical 

 

i) Sistema de Drenagem da Casa de Força 

 

O Sistema de Drenagem da Casa de Força deverá coletar as águas provenientes de 

infiltrações, lavagens e vazamentos de equipamentos para o poço de drenagem e o 

lançamento desta água no canal de fuga a jusante da usina, através de bombas. 

Os pisos da El. 672,42 e acima deverão ser drenados diretamente para o canal de 

fuga. 

O acesso ao poço de drenagem estará localizado na El. 672,42m, com cota de fundo 

na El. 650,00m. Deverão ser instaladas duas (02) bombas, sendo uma de reserva.  

As bombas de drenagem poderão operar uma de cada vez ou as duas juntas de 

acordo com o nível no interior do poço.  

As bombas deverão ser centrífugas, tipo turbina do eixo vertical prolongado, 

lubrificadas pela água bombeada, e diretamente acopladas aos seus respectivos motores de 

acionamento. 

As águas coletadas na El. 672,42m e abaixo deverão passar por um tanque 

separador água/óleo antes de serem lançadas no poço de drenagem. A caixa separadora 

deverá estar instalada abaixo do piso da galeria dos filtros, dentro da área do poço de 

drenagem. 
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Deverão ser instalados 2 (dois) sensores de nível do tipo piezo-resistivo para 

comando das bombas e alarmes de nível alto/baixo. 

O comando das bombas deverá ser efetuado através do centro de controle de 

motores (CCM), ou através do SDSC. Normalmente o comando das bombas deverá ser 

efetuado através do SDSC. O comando manual das bombas deverá ser feito por intermédio 

de botoeiras, no painel local ou no CCM e no SDSC. 

O comando automático das bombas constitui-se na modalidade normal de operação 

e deverá ser por intermédio dos sensores de nível d‟água, através do CCM e do SDSC. 

 

Características Básicas – bombas: 

 

 Quantidade 2 

 Serviço/Função  sistema de drenagem 

 Tipo  turbina, vertical de eixo prolongado 

 Local de Instalação  interno, ventilado 

 Fluido  água 

 Pressão de Sucção  afogada 

 Montagem vertical 

 

j) Sistema de Ar Comprimido de Serviço 

 

O sistema de ar comprimido de serviço tem por finalidade produzir, armazenar e 

suprir as necessidades de ar comprimido da Casa de Força e da área de montagem, para 

limpeza, operação de ferramentas pneumáticas, alimentação de instrumentos, para o 

sistema de freio do gerador, para as vedações de parada dos eixos das turbinas, para os 

filtros do sistema de água de resfriamento e para o sistema de vedação do eixo. 

Este sistema deverá ser constituído por dois (02) compressores, sendo um de 

reserva, um reservatório de ar e uma rede de tubulações para distribuição do ar comprimido. 

Em condições normais, um (01) compressor deverá ser suficiente para atender à 

demanda máxima normal de toda a usina. Os dois (02) compressores poderão operar 

simultânea e automaticamente se a demanda exceder a capacidade de um (01) compressor. 

Na saída do reservatório de ar comprimido deverá ser instalado um secador, a saída 

deste deverá estar ligada à tubulação de distribuição, que correrá ao longo da Casa de 

Força e área de montagem. Desta tubulação deverão sair os ramais de alimentação para os 

diversos e pisos. 
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Os compressores deverão ser do tipo rotativo de parafuso, resfriados a ar. O secador 

de ar deverá ter capacidade de 2,5 Nm3/h e ser do tipo refrigeração. 

 

Características básicas – compressores: 

 

 Quantidade 2 

 Serviço/Função sistema de ar comprimido de serviços 

 Tipo   parafuso 

 Local de Instalação interno, ventilado 

 Vazão Nominal 2,5 Nm³/min 

 Pressão de Descarga 700 kPa 

 Pressão Máxima 800 kPa 

 Operação contínua 

 Montagem  estacionário, compacto 

 Resfriamento  ar 

 Tipo de Reservatório cilíndrico vertical 

 Quantidade de Reservatórios 1 

 Capacidade Unitária Nominal 3 m³ 

 Pressão de Trabalho 700 kPa 

 

k) Sistema de Ventilação 

 

O sistema de ventilação da Casa de Força tem por finalidade a dissipação do calor 

gerado através da renovação de ar, assegurando condições de trabalho aos operadores e 

funcionamento adequado dos equipamentos. 

Este sistema deverá ser composto por uma (01) central de insuflamento localizada 

na área de montagem e exaustores complementares, localizados nos poços das turbinas e 

na sala de baterias. 

Deverão ser instalados dois (02) ventiladores do tipo centrífugo na central de 

insuflamento, que insuflarão o ar transversalmente à Casa de Força e área de montagem. A 

exaustão do ar deverá ser natural através do teto dessas estruturas. 

 

Características Básicas - Ventiladores 

 

 Carcaça.  aço 
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 Rotor   aço galvanizado/alumínio 

 Eixo   aço 

 Acionador  motor elétrico 

 

l) Sistema de Ar Condicionado 

 

As salas de comando/controle, engenharia e de reuniões do Edifício de Controle 

deverão ser climatizadas por meio de um sistema de ar condicionado. 

A solução para o condicionamento do ar nesses ambientes deverá ser a utilização de 

condicionadores autônomos do tipo “self-contained” com condensação a ar. 

 

Características básicas – Condicionador de Ar: 

 

 Quantidade 3 

 Serviço/Função  sistema de ar condicionado 

 Tipo  ”self-contained” 

 Local De Instalação interno, ventilado 

 Operação contínua 

 Acionador  motor elétrico 

 

m) Sistema de Água Potável 

 

O sistema de água potável abrangerá a captação, armazenamento e distribuição 

para vedação do eixo da turbina, as instalações sanitárias, copa e pia localizada na sala de 

baterias. 

O sistema de água potável deverá ser constituído por uma estação de tratamento de 

água do tipo compacta, pressurizada com capacidade de tratamento de 1,0 m³/h, por uma 

caixa d‟água principal elevada, e por uma rede de distribuição. A rede atinge os pontos de 

consumo da Casa de Força e da área de montagem. A água que alimentará a ETA deverá 

ser captada no coletor principal do sistema de água de resfriamento. Após tratada a água 

deverá ser bombeada para a caixa d‟água do Edifício de Controle. 

As características técnicas principais da ETA compacta deverão ser: 

 

 Quantidade 1 

 Serviço/Função sistema de água potável 

 Tipo   compacto 
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 Local de Instalação  interno, ventilado 

 Fluido   água do rio, pré-filtrada 

 Capacidade Nominal 2 m³/h 

 Operação  contínua 

 Montagem compacta 

 Acionadores  motores elétricos 

 

O sistema de comando e controle da estação deverá bloquear a operação quando os 

reservatórios superiores estiverem cheios ou faltarem reagentes químicos ou algum outro 

requisito não atendido. 

 

n) Sistema de Esgotos Sanitários 

 

O sistema de esgoto sanitário deverá ser constituído basicamente de uma fossa 

séptica e um filtro anaeróbico, e das tubulações condutoras dos esgotos. 

A fossa séptica recolherá os esgotos provenientes de todos os sanitários da Casa de 

Força.  

Os esgotos tratados deverão ser lançados no canal de fuga, após colocação de 

hipoclorito de sódio. 

 

o) Sistema de Proteção Contra Incêndio dos Transformadores 

 

Deverá ser previsto um sistema fixo automático de Água Nebulizada para proteger os 

transformadores elevadores e os transformadores dos serviços auxiliares da Casa de Força. 

A operação do sistema deverá ser automática, por meio de detectores de 

temperatura, havendo ainda a possibilidade do sistema ser operado manualmente, caso 

necessário. 

O subsistema detector deverá ser formado por uma rede de água com detectores de 

temperatura tipo bulbo, os quais em caso de incêndio rompem-se libertando a água da rede 

e desarmando a válvula dilúvio, dando início à operação do subsistema hidráulico. 

O subsistema hidráulico deverá ser alimentado pelas bombas do sistema de 

hidrantes. A pressão disponível na sucção das bombas poderá variar da pressão estática 

normal do conduto à pressão máxima no conduto devido aos transitórios por ocasião do 

fechamento do distribuidor. Estas pressões deverão ser levadas em consideração no 

dimensionamento da rede de distribuição e dos demais componentes do subsistema 

hidráulico. 
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p) Sistema de Proteção Contra Incêndio por Hidrantes e Extintores 

 

O sistema é do tipo fixo operado por bombas e entrará em funcionamento abrindo-se 

manualmente qualquer hidrante ou pela abertura da válvula de dilúvio do Sistema de Água 

Nebulizada. 

Deverão ser instaladas 4 (quatro) bombas de recalque para assegurar a pressão 

necessária para combater ao incêndio, sendo uma bomba com motor elétrico, outra com 

motor diesel e duas de pressurização do sistema, sendo uma principal e a outra reserva. 

Os hidrantes deverão ser instalados na área de montagem, no edifício de controle e 

na área externa para combater um eventual incêndio e dar proteção à saída de pessoal 

dentro do edifício. 

 

Características básicas – Bombas: 

 

a) Bomba de Pressurização 

 Quantidade 2 

 Serviço/Função  pressurização do sistema 

 Tipo   centrífuga, horizontal 

 Local de Instalação  interno, ventilado 

 Pressão de Sucção  afogada 

 Montagem  horizontal 

 Rotor  fechado 

 

b) Bombas de Incêndio 

 Quantidade 2 

 Tipo   centrífuga, bipartida 

 Local de Instalação interno, ventilado 

 Pressão de Sucção  afogada 

 Montagem  horizontal 

 Rotor   fechado 
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q) Proteção contra incêndio por extintores portáteis: 

 

O sistema deverá ser constituído basicamente de extintores portáteis do tipo CO2 e 

pó químico seco. Deverá ser previsto no mínimo um extintor de pó químico, com 50 kg, em 

carreta. 

 

r) Sistema de Separação Água /Óleo Isolante 

 

Em caso de incêndio de qualquer um dos transformadores o sistema deverá acionar 

a descarga de água nebulizada ao redor do transformador sinistrado. Esta água e eventual 

derrame de óleo deverão ser captados na respectiva bacia de coleta. 

O separador água /óleo deverá estar localizado na plataforma dos transformadores. 

Destas bacias, o efluente água/óleo deverá ser drenado através de tubulações 

providas de grelhas até o tanque de coleta e separação de água/óleo. 

No dimensionamento da tubulação de interligação entre as bacias de coleta e o 

tanque de separação deverão ser consideradas também as precipitações pluviométricas. 

A câmara de óleo, a câmara de admissão, a câmara de decantação e câmara de 

saída deverão ser em concreto. 

Da câmara de coleta de óleo, este deverá ser retirado através de bomba portátil, 

incluída neste fornecimento, e a água deverá ser descarregada no canal de fuga. 

 

s) Sistema de Tratamento de Óleo Lubrificante 

 

O separador de água/óleo lubrificante deverá ser instalado na Galeria dos filtros, e 

receberá o óleo contaminado através de tubulações que o alimentarão por gravidade, desde 

os pontos de drenagem na galeria mecânica. 

Após a separação, a água será encaminhada para canaletas de drenagem através 

de tubulações, por gravidade. O óleo separado será encaminhado, também por gravidade, 

em tubulações para o Reservatório de Óleo Sujo. Deste o óleo deverá ser bombeado para o 

tanque de óleo sujo. 

O filtro prensa com capacidade 1,0m3/h deverá ter um conjunto de placas com 

capacidade de retenção de partículas de 30 micrometros. 

O Tanque de Óleo Sujo a ser instalado, deverá armazenar o óleo sujo até ser tratado 

por uma unidade móvel de tratamento de óleo, para que ele possa ser reutilizado na usina. 
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Os Tanques de óleo sujo e óleo limpo deverão ser quadrados e possuir volume 

nominal mínimo de 1,0m³. A altura máxima entre o piso e a conexão de entrada não poderá 

ser maior que 0,95m. 

 

Características Básicas: 

 

 Unidade de Tratamento de Óleo: 

 Quantidade 1 

 Serviço/Função  tratamento de óleo lubrificante 

 Tipo   filtro prensa móvel sobre rodízios 

 Local de Instalação  interno, ventilado 

 Fluido   óleo lubrificante 

 Vazão Nominal 1,0 m³/h 

 

Bomba de Engrenagem: 

 Quantidade 1 

 Serviço/Função tratamento de óleo lubrificante 

 Tipo   engrenagem 

 Local de Instalação interno, ventilado 

 Fluido   óleo lubrificante 

 Vazão Nominal 1,0 m³/h 

 Altura manométrica 40 mca 

 

t) Sistema de Medições Hidráulicas 

 

Para indicação dos níveis a montante da tomada d‟água e a jusante da Casa de 

Força deverá ser previsto um sistema medidor de nível. Para instalação dos instrumentos 

deverá ser previsto a construção de um poço que deverá ser tranquilizador de ondulações 

decorrentes da turbulência da água. 

Do instrumento sensor instalado no poço, os sinais deverão ser levados para 

instrumentos localizados em um painel da tomada d‟água e sala de controle das unidades 

na casa de força. 

O medidor de nível deverá ser do tipo Limnímetro, Tensão de Alimentação 

110/220Vca, Sinal de Transmissão 4 a 20 mA. 
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u) Oficina Eletromecânica 

 

Está prevista a instalação de uma oficina eletro-mecânica, de forma a viabilizar a 

execução de pequenos serviços de manutenção na usina. 

 

 1 (uma) furadeira de coluna, Ømáx. = 25 mm; 

 1 (uma) prensa hidráulica capacidade: 400 KN; 

 1 (uma) serra mecânica; 

 1 (um) esmeril de pedestal; 

 1 (uma) máquina de solda elétrica, com retificador, corrente = 400 A; 

 1 (um) equipamento de oxi-acetileno para corte e soldagem; 

 1 (um) forno para eletrodos; 

 1 (um) forno para tratamentos térmicos; 

 1 (uma) talha manual para 30 kN; 

 1 (uma) talha manual, para 50 kN; 

 1(um) Tirfor para 100 kN 

 2 (duas) furadeiras portáteis, Ø ¾”; 

 2 (duas) bancadas de trabalho; 

 1 (um) armário com jogo de ferramentas manuais; 

 2 (duas) esmerilhadeiras portáteis, elétricas, para disco de desbaste. 

 2 (dois) alicates amperímtro-multímetro 

 1 (um) Medidor de isolamento tipo Megger 

 

Está prevista ainda a aquisição de pelo menos dois conjuntos completos de chaves 

manuais (dos tipo boca, estria, soquetes, fenda) e de ferramentas especiais, de acordo com 

os equipamentos (algumas destas ferramentas fazem parte do escopo de fornecimento de 

determinados equipamentos). 

A oficina elétrica terá por finalidade a reparação e testes de equipamentos elétricos 

da usina. Para agilidade e comodidade, deverá ser prevista a instalação de uma bancada de 

testes, com fontes de tensão e corrente adequadas para o nível de manutenção a ser 

realizada. É desejável que seja equipada com um osciloscópio de dois canais. 
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Equipamentos Elétricos 

 

 Gerador Síncrono 

 

Serão instalados três geradores síncronos trifásicos, acoplados às suas respectivas 

turbinas. Cada gerador terá a potência unitária de 27.407 kVA, cos φ = 0,90, tensão nominal 

13,8 kV, 180,00 rpm (40 pólos). O gerador será de eixo vertical, com uma inércia GD2 

adequada, para permitir operação estável. 

A conexão do estator do gerador será em estrela, com neutro acessível, que será 

aterrado através de transformador de aterramento, em cubículo especialmente designado 

para esta função. A conexão entre o gerador e o enrolamento primário do respectivo 

transformador elevador é feita por barramento blindado de fases isoladas, blindagem 

metálica contínua, que terá derivações para ligação ao transformador de excitação, cubículo 

de surto e cubículo do gerador. O disjuntor do gerador deverá ser do tipo extraível. 

O sistema de excitação previsto é totalmente estático e de alta resposta inicial. 

O gerador será provido de um sistema de ventilação fechado, com trocadores de 

calor ar-água montados na carcaça do estator. O ar circula em circuito fechado dentro do 

poço do gerador, e a água é proveniente do sistema de água de serviço e resfriamento da 

usina. Serão utilizados, nos enrolamentos do estator e do rotor, materiais isolantes de classe 

F. 

 

Características principais: 

 

 Potência  27.407 kVA 

 Nº de Pólos  40 (180 rpm) 

 Tensão (fase-fase)   13.800 V 

 Tipo    síncrono 

 Freqüência  60 Hz 

 Regime de Serviço  S1 

 Grau de proteção  IP23 

 Montagem  vertical 

 Elevação de Temperatura (sob o ar frio de 40°C)  90ºC 

 Fator de Potência  cos  = 0,90 

 Ambiente  40ºC a 1000 m 

 Cor de Acabamento  Cinza claro 
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 Quantidade  3 

 

Normas Aplicáveis: 

 

As máquinas são projetadas, fabricadas e testadas segundo as normas ABNT, IEC E 

DIN, onde aplicáveis: 

 

 NBR 5110  Métodos de Resfriamento 

 NBR 5052  Maquinas Síncronas (Método de ensaio) 

 NBR 5117  Maquinas síncronas (Especificação) 

 IEEE 115  Test Procedure for Synchronous Machines 

 IEC 34-6  Sistemas de Refrigeração 

 ISO 1940  Qualidade de Balanceamento 

 ISO 7919  Vibrações, choques e medição de vibrações 

 VDE 0530  Máquinas Elétricas Girantes (Especificação e Características de 

ensaio) 

 

Descrição das Características Principais do Gerador Síncrono 

 

O projeto construtivo dos geradores deverá ser coordenado com o das turbinas 

objetivando a um projeto econômico e adequado para os grupos. 

O gerador, de eixo vertical e de forma construtiva IM 8225, deverá ter mancal de guia 

acima do rotor e mancal combinado de escora e guia abaixo do rotor. O acoplamento será 

direto com o eixo da turbina, por meio de parafusos aplicados a flanges usinados nas 

extremidades dos mesmos. O gerador deverá ser instalado em poço de paredes de 

concreto. A cobertura superior deverá ser constituída de chapas de aço antiderrapante 

apoiadas na cruzeta superior. 

O estator do gerador e respectivos apoios deverão apoiar-se no concreto. O sistema 

de ancoragem da carcaça e da cruzeta superior deverá permitir a expansão térmica do 

núcleo, evitando flambagem lateral e mantendo a circularidade. Cada gerador deverá ser 

projetado e construído com previsões para fácil acesso ao estator e rotor para reparos e 

manutenção, devendo ser totalmente montado e desmontado com o equipamento de 

levantamento da casa de força fornecido para manipulação das peças do gerador. 

Internamente, onde existirem, as chapas de piso, por motivos de segurança, deverão ser do 

tipo anti-derrapante. 
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As cruzetas, chapas e estruturas em que deva ser evitada ressonância deverão ser 

providas de elementos dimensionados de maneira a evitar o sincronismo com a freqüência 

natural, ou qualquer de seus múltiplos, em relação a alguma possível fonte de vibrações no 

gerador ou na turbina. 

Telas adequadas deverão evitar o acesso às peças energizadas ou rotativas. Cada 

gerador será dotado de plataformas e escadas adequadas a fim de prover acesso através 

do poço da turbina ao mancal combinado ou outras peças. A estrutura do gerador será 

projetada de maneira a facilitar o transporte desde a fábrica até a obra, bem como sua 

manutenção e montagem. 

 

Estator 

 

O estator do gerador poderá ser fornecido com a carcaça, o núcleo e o enrolamento 

completamente montados na fábrica, em peça única, ou então poderá ter o núcleo e o 

enrolamento montados na obra. 

No primeiro caso, de modo a não ocorrerem problemas de rigidez que venham a 

afetar a estrutura nas movimentações, deverá haver previsão para manuseio, transporte, 

armazenagem e montagem nessa condição. 

Se a montagem for na obra, o pacote de lâminas do estator poderá ser montado no 

hall de montagem ou no poço. O estator deverá ser projetado de forma que sua freqüência 

natural seja substancialmente diferente das freqüências das forças radiais de interação dos 

campos magnéticos de excitação e reação da armadura, para minimizar vibrações e ruídos 

no núcleo. 

 

Carcaça do Estator 

 

A carcaça deverá ser construída de modo que sua fixação nas placas de fundação 

embutidas no concreto de 2° estágio seja feita de modo a permitir movimentação radial 

devido à expansão térmica, seja através de chavetas radiais, seja através de um outro meio 

como placas oblíquas, reduzindo a valores aceitáveis as forças provenientes da diferença de 

expansão térmica da carcaça e do núcleo e evitando assim a flambagem lateral das chapas 

do núcleo. A fixação deverá impedir movimentos indevidos da carcaça em relação às placas 

de fundação quando o gerador sofrer esforços resultantes de defeitos como curto-circuito 

fase-fase nos seus terminais ou sincronização defasada de 120°. 

A forma circular da carcaça, e conseqüentemente do núcleo, deverá ser mantida 

sempre, seja em condições de operação normal, seja em condições de defeito. 
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Núcleo do Estator 

 

O núcleo do estator deverá consistir de chapas de aço silício de grãos não 

orientados e espessura mínima de 0,50mm, de alta qualidade, que não sofra alteração de 

características por envelhecimento, laminadas a frio, lisas e livres de imperfeições. Cada 

chapa deverá ser envernizada em ambos os lados, devendo tal demão de material ser 

isolante, resistente a altas temperaturas, indeformável sob as pressões de aperto para 

fixação das laminações e totalmente resistente ao óleo de lubrificação ou seus vapores 

aquecidos, utilizado nos mancais. 

As chapas deverão ser fixadas por meios adequados à estrutura da carcaça e 

fortemente comprimidas nas extremidades do núcleo por dedos e placas de pressão, para 

minimizar as vibrações das chapas e reduzir a possibilidade de esforços devidos à dilatação 

por aquecimento causarem ondulações nas chapas. Os tirantes de aperto deverão estar 

posicionados de maneira a tornar possível o reaperto do núcleo sem mexer no enrolamento 

estatórico. O único elemento da parte estática do gerador que poderá sofrer um esforço 

correspondente a 65% da tensão de escoamento será o tirante de aperto do núcleo do 

estator. 

O núcleo deverá ser dotado de dutos de ventilação entre os pacotes de chapas, com 

separadores de material não magnético. Os dedos de pressão das extremidades do núcleo 

deverão ser também de material não magnético. Os detectores de temperatura (DTR) 

especificados para o núcleo deverão ser posicionados nas posições presumivelmente mais 

quentes do núcleo e, sempre que possível, nos espaços entre os trocadores de calor ar-

água. 

 

Enrolamento Estatórico 

 

O enrolamento estatórico deverá ter ligação em estrela. Os terminais de linha 

deverão ser adequados para ligações a barramentos blindados de fases isoladas. Deverão 

ser fornecidas telas separadoras adequadas dentro da câmara do gerador a fim de isolar as 

conexões de linha e do neutro, para proteção do pessoal de manutenção enquanto o 

gerador está em operação. 

O isolamento deverá consistir inteiramente de materiais classe F, mantendo-se, 

entretanto, os limites de elevação de temperatura definidos nas normas. 

O enrolamento deverá ser de dupla camada e ser constituído de barras com 

condutores isolados transpostos totalmente (360°) na parte reta a ser alojada no núcleo pelo 
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método “Roebel”. As conexões das barras deverão ser feitas por solda tipo “brazing” e 

depois encapsuladas com uma capa isolante de fibra de vidro preenchida com composto 

epóxi. As partes retas e curvas (cabeças) das barras ou bobinas deverão ser devidamente 

tratadas para proteção contra descargas parciais. 

As barras ou bobinas do estator deverão ser isoladas e testadas na fábrica e 

montadas no local da obra, não sendo permitido o uso de cunhas magnéticas nas ranhuras 

do núcleo. Deverão ser fornecidos detectores de temperatura embutidos, do tipo resistência, 

(DTR), para medição remota da temperatura do enrolamento. Deverá ser possível reparo ou 

substituição de barras defeituosas do enrolamento com a remoção de alguns pólos do rotor. 

 

Rotor 

 

A isolação do enrolamento de campo deverá ser de classificação térmica F 

mantendo-se, entretanto, os limites de elevação de temperatura definidos em norma. As 

bobinas dos pólos deverão ser construídas com barras de cobre de seção e perfil 

adequados, soldadas a prata nos cantos, para a formação de espiras. As bobinas, após 

serem isoladas, deverão ser prensadas adequadamente de maneira a constituir conjuntos 

rígidos e compactos. 

As bobinas deverão ser projetadas e construídas para suportar todas as solicitações 

mecânicas advindas das diversas condições de operação do gerador, inclusive na condição 

de disparo e sem a utilização de suportes interpolares. A fixação das bobinas nos pólos 

deverá ser tal que permita a movimentação dos pólos sem qualquer restrição de posição. 

As ligações entre as bobinas polares deverão ser feitas por conectores flexíveis e 

parafusos projetados de maneira a eliminar as possibilidades de afrouxamento ou 

rompimento. As conexões deverão ser feitas no lado não acoplado (LNA) do gerador. Não 

serão permitidas conexões soldadas. 

O anel magnético poderá ser montado na fábrica ou na obra. Os pólos deverão ser 

montados na obra, no hall de montagem. O anel magnético do rotor deverá ser de 

laminações de chapa de aço sobrepostas e de alta qualidade. Deverão ser tomadas as 

devidas providências para que as laminações sejam comprimidas fortemente através de 

tirantes de aço, formando um conjunto rígido e compacto. O anel magnético deverá ser 

projetado baseado na consideração de não haver atrito entre camadas de laminações. 

No caso de ser usada a ventilação radial no gerador, os procedimentos para corte e 

empilhamento por camadas sobrepostas deverão permitir a existência, entre os pólos, de 

dutos radiais de seção suficiente para assegurar o fluxo de ar necessário à ventilação, 

assegurado também a continuidade da seção necessária ao fechamento do circuito de fluxo 
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magnético. Durante o empilhamento das camadas deverão ser executadas diversas 

operações de aperto. No final do empilhamento deverá ser executada uma operação final de 

aperto a frio. 

Os pólos deverão ser de chapas de aço estampadas, fixas por meio de tirantes de 

aço axiais e fortemente comprimidas nas extremidades por placas de pressão de aço. A 

fixação dos pólos no anel magnético será realizada por meio de pés estampados nos pólos, 

encaixados nas ranhuras feitas no anel magnético. Os dispositivos de fixação dos pólos 

deverão ser tais que não se soltem em serviço e permitam pequeno ajuste do entreferro. 

A remoção dos pólos com o estator completamente bobinado, e sem levantar o rotor, 

deverá ser possível com um mínimo de perturbações devidas às ligações. 

Um enrolamento amortecedor contínuo deverá ser fornecido. Será formado por 

barras condutoras de cobre fixadas em ranhuras, nas sapatas do pólo, e ligadas umas às 

outras de maneira a formar uma gaiola contínua, por meio de conexões flexíveis. 

O gerador deverá ser construído com um anel de frenagem adequado na parte 

inferior do rotor, consistindo de segmentos de fácil substituição e recuperação. O calor 

resultante da aplicação dos freios deverá ser facilmente dissipado. 

O anel do freio deverá ser projetado para suportar todo o peso do rotor e das outras 

peças rotativas do grupo turbina-gerador, servindo assim de suporte para os macacos de 

levantamento. O anel de freio não deverá sofrer qualquer deformação ou dano, nos casos 

de frenagem em situações de emergência. 

As conexões terminais do enrolamento de campo deverão ser levadas a anéis 

coletores dimensionados adequadamente, encaixados no eixo superior. Os anéis coletores 

serão de aço, ranhurados helicoidalmente na superfície de contato com as escovas e 

protegidos de tal forma a minimizar a possibilidade do operador provocar curto-circuito com 

o anel coletor adjacente quando do ajuste ou troca das escovas. 

As escovas e anéis coletores deverão ser dispostos de maneira facilmente acessível 

e a uma altura relativa ao piso superior do gerador bem confortável, a fim de proporcionar 

facilidade de manutenção. As escovas deverão ser dispostas de tal maneira a provocar 

desgaste uniforme nos anéis coletores. Serão fornecidas lâmpadas de iluminação próximas 

aos anéis. Estas dependências não conterão quaisquer outros equipamentos. O ajuste ou 

troca de escovas será executado durante a parada da unidade. 

A ventilação do gerador deverá ser assegurada por meio de dutos radiais no anel 

magnético, que atuarão como ventilador em toda a extensão do núcleo ou então por 

ventiladores axiais constituídos por pás instaladas nas partes superiores e inferiores do anel 

magnético. As pás deverão ser orientáveis e de material não magnético, se nelas houver 
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risco de indução de correntes parasitas, e deverão ser convenientemente dimensionadas 

para evitar rupturas, inclusive por fatiga do material, sob qualquer condição de operação. 

A temperatura do enrolamento de campo deverá ser determinada medindo-se sua 

resistência. Para esta finalidade, deverão ser fornecidos dois porta-escovas com escovas 

especiais para medição da queda de tensão através dos anéis coletores durante a operação 

de ensaio. Durante a operação normal da unidade, estas escovas serão levantadas e 

mantidas em posição inativa. 

 

Eixo 

 

O eixo do gerador deverá ser de aço forjado, suficientemente dimensionado e 

projetado de modo a assegurar adequada resistência e segurança quando a unidade for 

acionada a qualquer velocidade até a velocidade de disparo, sem vibrações prejudiciais ou 

distorções indesejáveis. O eixo deverá ser usinado com precisão, de modo a garantir a 

intercambiabilidade de peças de diferentes unidades entre si. 

O acoplamento do eixo do gerador com o eixo da turbina será direto, por meio de 

parafusos aplicados a flanges usinados nas extremidades dos mesmos. As porcas deverão 

ser firmemente mantidas em sua posição por meio de placas de travamento que não 

requeiram solda. Na extremidade superior do eixo instalado acima do cubo do rotor deverão 

ser montados os anéis coletores. Todas as dimensões dos acoplamentos deverão estar de 

acordo com a Norma ANSI B49.1 “Shaft Couplings, Integrally Forged Flange Type for 

Hydroelectric Units”. 

Na parte correspondente ao mancal de guia superior, o eixo superior deverá ser 

polido com uma textura de superfície não excedendo 0,4 micra de altura de aspereza, 

conforme definido na norma ANSI B46.1 para “Surface Texture”. Superfícies polidas deverão 

ser previstas também nos locais próprios de modo a facilitar a inspeção acurada da 

excentricidade do eixo. 

 

Mancal de Guia Superior 

 

O mancal de guia superior da unidade deverá ser do tipo imerso em óleo, de sapatas 

revestidas de metal patente e deverá consistir de um número adequado de segmentos 

ajustáveis para facilitar o ajuste da posição concêntrica do eixo e desmontagem. Sua 

estrutura deverá suportar todos os esforços radiais que incidam por ocasião de um curto 

circuito na metade dos pólos do rotor. Deverá permitir fácil remoção das sapatas durante a 

desmontagem. 
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O mancal será do tipo autolubrificante, com resfriamento por meio de dois trocadores 

de calor externos, óleo-água. O projeto do mancal será tal que a circulação de óleo através 

dos resfriadores de óleo externos, seja feita por ação de bombeamento do próprio eixo do 

gerador ou por grupos eletrobombas. A capacidade de resfriamento deverá ser suficiente 

para permitir a operação segura e contínua do mancal com um dos resfriadores fora de 

serviço e a água de resfriamento na entrada dos resfriadores a 30ºC. A temperatura do óleo 

do mancal deverá ser mantida abaixo de 70ºC em operação contínua. O mancal de guia 

será feito de segmentos de aço com uma camada de metal patente na superfície de 

deslizamento. 

O sistema de lubrificação do mancal deverá ser completo, incluindo as técnicas mais 

modernas para eliminar as fugas de óleo e de recuperação dos vapores de óleo do mancal. 

Deverá possuir, também, defletores adequados se necessários, para evitar excessivo 

turbilhonamento ou aeração do óleo. 

Uma tubulação de drenagem e uma de enchimento deverão ser trazidas para o 

exterior da câmara do gerador, para um local adequado. O óleo de lubrificação dos mancais 

deverá ser fornecido, sendo idêntico aquele utilizado no regulador da turbina. 

O sistema de resfriamento do óleo do mancal consistirá basicamente de dois (02) 

trocadores de calor, dois (02) grupos eletrobombas de corrente alternada (se aplicável), 

válvulas, manômetros, filtros, reservatório de óleo, tubulação, além de outros instrumentos e 

dispositivos. Um grupo eletrobomba será reserva do outro, de modo que no caso de defeito 

no grupo que estiver em operação, o outro entre em operação, automaticamente. 

O sistema de resfriamento deverá ter capacidade suficiente para manter o óleo na 

temperatura adequada nas condições de operação, para uma temperatura máxima da água 

de resfriamento de 33ºC e com uma pressão diferencial 100kPa entre os terminais do 

sistema de refrigeração do mancal. 

Os trocadores devem ser projetados para uma operação segura, com uma pressão 

de água de 300kPa e uma pressão hidrostática de teste de 450kPa. O arranjo da tubulação 

dos trocadores de calor deve ser tal que permita fácil limpeza e manutenção. 

O gerador deve ser isolado adequadamente contra correntes parasitas que possam 

ser induzidas pelo campo do gerador ou fontes externas e que possam danificar os mancais 

do grupo turbina-gerador. Este isolamento deve ser disposto de forma a interromper os 

caminhos possíveis pelos quais a corrente possa deixar o eixo na extremidade superior do 

rotor, a parte superior do mancal de guia, tubos capilares de instrumentos, conectores de 

instrumentos e outros terminais de equipamento da extremidade superior da máquina. O 

isolamento deve ser disposto em duas camadas separadas por uma lâmina metálica 

intermediária ligada a um bloco terminal de testes na caixa de terminais do gerador através 
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de fios isolados de modo a facilitar testes periódicos com um medidor de resistência de 

isolamento para 500 Volts. 

Deverão ser previstos, para o mancal, detectores de temperatura de resistência, 

termômetros de indicação remota, relés de temperatura, indicador de vazão de água e 

indicador de nível de óleo. As tubulações de entrada e saída de água serão dotadas de 

receptáculos para termômetro. 

O mancal de guia deverá ser projetado e construído de forma a permitir movimento 

vertical do eixo a fim de que sejam possíveis o ajuste e a desmontagem do mancal 

combinado de escora e guia. 

 

Mancal Combinado de Escora e Guia 

 

O mancal combinado de escora e guia do grupo turbina-gerador será instalado 

abaixo do rotor do gerador e sobre uma cruzeta de apoio que deverá transmitir a carga do 

mancal à estrutura de concreto da casa de força na parte superior do poço da turbina. 

O mancal combinado deverá ser fornecido completo, e inclusive o anel e o colar de 

escora, os sistemas de lubrificação e resfriamento e a instrumentação. 

O mancal de guia deverá atender às mesmas prescrições do mancal de guia 

superior, exceto no que concerne à isolação em relação ao eixo do grupo. Os sistemas de 

lubrificação e resfriamento do óleo serão comuns aos mancais de escora e de guia. 

O mancal combinado deverá suportar todos os esforços originados pelos pesos 

próprios das partes girantes do grupo turbina-gerador e os esforços hidráulicos aplicados ao 

rotor da turbina sob todas as condições de funcionamento do grupo turbina-gerador, 

especialmente durante as operações de partida, parada e rejeição de carga, e também nas 

condições de funcionamento excepcionais, como as de curto-circuito nos pólos do gerador e 

as de disparo da turbina. O mancal de escora e guia deverá ser autolubrificado, do tipo 

autocompensador com patins independentes, projetado de modo a se obter uma distribuição 

automática das cargas nos patins. Para apoio dos patins será usado o sistema de apoios 

elásticos a base de borracha sintética. Cada patim deverá posicionar-se livremente e formar 

o filme de óleo. A parte inferior do espelho, os patins e o sistema de balanceamento das 

cargas estarão dentro de uma cuba de óleo. 

As superfícies de trabalho dos patins deverão ser revestidas com metal antifricção de 

alta qualidade firmemente ancorado e cuidadosamente usinado, para desempenho seguro. 

O metal de revestimento dos patins deverá resistir, sem danos, aos esforços advindos de 

rejeições de carga do gerador e sem necessidade de intervenção do sistema de injeção de 

óleo de alta pressão. 
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Um anel de contra-escora montado na cuba do mancal deverá limitar o movimento 

vertical para cima das partes girantes do grupo turbina-gerador durante regimes de 

operação transitórios. Os componentes do mancal deverão ser arranjados de forma que seja 

possível o deslocamento vertical de 25 mm do rotor da turbina e do eixo, em ambas as 

direções, após a desmontagem do anel de contra-escora e dos patins respectivamente. 

O anel de escora será de aço forjado e deverá ser constituído de uma só peça, assim 

como o colar de escora. Em velocidades de rotação do gerador superiores a 30% da 

velocidade de rotação síncrona, a lubrificação do mancal combinado será realizada pelas 

cunhas oleodinâmicas, formadas e mantidas entre as superfícies de deslizamento pelo 

próprio movimento do anel de escora em relação às sapatas. As dimensões e as 

disposições das superfícies de deslizamento, o tipo e a temperatura do óleo deverão 

assegurar a formação e a manutenção destas cunhas sob todas as condições de 

funcionamento do grupo turbina-gerador nas velocidades de rotação superiores a 30% da 

velocidade de rotação síncrona. 

Nas velocidades de rotação iguais ou inferiores a 30% da velocidade de rotação 

síncrona, velocidades estas que ocorrerão durante os processos de partida e de parada do 

grupo turbina-gerador, a lubrificação do mancal combinado será assegurada pela injeção de 

óleo sob pressão entre as superfícies de deslizamento das sapatas e do anel de escora. 

Todas as partes do mancal deverão ter marcas correspondentes para montagem no 

campo. A carcaça do mancal deverá ser projetada de maneira a facilitar a montagem e 

desmontagem. Deverá também permitir a substituição dos patins sem desmontagem do 

gerador. A desmontagem deverá ser possível sem desalinhar o eixo e sem a desmontagem 

do acoplamento ao rotor do gerador. O exame das partes ativas, do espelho e dos patins 

será realizado num tempo de trabalho tão pequeno quanto possível. 

Os dispositivos de ligação das peças móveis do mancal de escora com o eixo ou as 

peças móveis do grupo turbina-gerador serão previstos para anular todo fenômeno de 

corrosão por fricção. 

 

Sistema de Lubrificação do Mancal Combinado 

 

Deverá ser previsto um sistema para estabelecer e manter um filme de óleo entre as 

superfícies do mancal de escora durante as operações de partida e aceleração da turbina. 

Este mesmo sistema deverá também ser usado durante o período em que a turbina estiver 

desacelerando e entrando em repouso após um desligamento do grupo turbina-gerador. Um 

pressostato com contatos ajustáveis para ser utilizado nos circuitos de partida automática do 
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grupo turbina-gerador deverá ser fornecido, a fim de assegurar que o filme de óleo seja 

estabelecido antes que a partida seja iniciada. 

Apesar do sistema de injeção de óleo de alta pressão ser normalmente usado nas 

operações de partida e parada do grupo turbina-gerador, deverá ser prevista a possibilidade 

eventual do grupo ser parado sem o emprego deste sistema, e sem que ocorram danos do 

mancal de escora, caso o sistema apresente algum defeito após o grupo ter entrado em 

funcionamento. 

O sistema de injeção de óleo deverá empregar uma bomba efetiva e uma bomba de 

reserva, ambas de alta pressão e acionadas por motores trifásicos, de 380 V, 60 Hz, de 

indução, totalmente fechados (classe de proteção IP 54 da ABNT), à prova de óleo e 

umidade, de partida a plena tensão e com isolamento classe F. A bomba efetiva de alta 

pressão será controlada de modo a partir e parar automaticamente durante a partida e 

parada do grupo turbina-gerador. 

A bomba de alta pressão de reserva será controlada de maneira a entrar em 

operação automaticamente no caso de falha da bomba efetiva. A ocorrência de falha da 

bomba efetiva e a entrada em operação da bomba de reserva deverão ser sinalizadas no 

quadro de comando local. 

Na ocorrência de defeito em uma das bombas de injeção de óleo, a seqüência de 

partida do grupo turbina-gerador deverá ser interrompida por um sistema de proteção 

apropriado. 

A parada do grupo turbina-gerador sem frenagem e sem o funcionamento do sistema 

de injeção do óleo poderá ser efetuada sem conseqüências prejudiciais ao mancal de 

escora. O mancal de escora não será projetado para permitir a partida sem injeção de óleo. 

Os acionamentos dos motores e a proteção de sobrecarga serão fornecidos e 

montados no centro de controle de motores do grupo. Os relés auxiliares de comando, 

partida e parada dos motores, e os relés auxiliares necessários à transferência automática 

de fonte de alimentação serão fornecidos e montados no quadro de comando local do grupo 

turbina-gerador. Os circuitos de comando, controle e proteção serão projetados para 

operação em 125 Vcc (+ 10% - 20%). 

As tubulações de sucção das bombas deverão ser acopladas às tubulações de óleo 

resfriado e filtrado do sistema de resfriamento de óleo O sistema incluirá, no mínimo, os 

seguintes equipamentos: 

 

 Duas (02) bombas de alta pressão; 

 Dois (02) motores assíncronos em corrente alternada; 

 Um (01) pressostato no recalque de cada bomba; 
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 Um (01) manômetro no recalque de cada bomba; 

 Um (01) filtro efetivo e um filtro de reserva, ambos de 20 micrometros, no recalque 

de cada bomba; 

 Um (01) pressostato diferencial em cada filtro, para detectar entupimento dos filtros; 

 Uma (01) válvula de retenção em cada linha de alimentação dos patins; 

 Todas as tubulações, válvulas de isolamento, conexões, etc, necessários ao perfeito 

funcionamento do sistema. 

 

Sistema de Resfriamento de Óleo 

 

O volume de óleo contido na cuba do mancal combinado e o sistema de resfriamento 

do óleo do mancal combinado deverão assegurar a temperatura do óleo necessária para 

proporcionar e manter as condições ideais de lubrificação do mancal combinado. 

O sistema de resfriamento de óleo, que deverá ser projetado para assegurar que a 

temperatura do óleo do mancal não excederá as condições nominais, sob todas as 

possíveis condições de funcionamento do grupo turbina-gerador, deverá ser fornecido 

completo, com os trocadores de calor, bombas, filtros, tubulações, instrumentação, e demais 

acessórios necessários para garantir o desempenho eficiente e seguro do sistema sob todas 

as condições de carga do mancal de escora. 

No sistema de resfriamento de óleo estarão incluídos, no mínimo, os seguintes 

equipamentos, por máquina: 

 

 Dois (02) trocadores de calor; 

 Duas (02) bombas com motor elétrico em corrente alternada; 

 Um (01) filtro duplo com manômetro diferencial, tubulações; 

 As tubulações de óleo internas e externas ao poço da turbina, completas, inclusive 

conexões, válvulas, suportes, juntas, etc; 

 Os instrumentos de controle e de proteção. 

 

Para o conjunto dos três grupos turbina-gerador deverá existir um tanque de óleo, 

que será interligado ao conjunto de bombas e trocadores de calor de cada grupo turbina-

gerador, e que terá a capacidade de recolher todo o volume de óleo contido no sistema de 

lubrificação do mancal combinado de um grupo turbina-gerador, por ocasião da realização 

de limpeza ou substituição deste óleo. 

O resfriamento do óleo do mancal de escora será assegurado pela circulação do óleo 

em dois trocadores de calor de placas de aço inoxidável resfriados a água, sendo que com 
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qualquer um dos trocadores fora de serviço o grupo turbina-gerador poderá permanecer em 

funcionamento e a temperatura do óleo do mancal deverá manter-se abaixo do limite 

definido anteriormente. 

Os trocadores de calor, os filtros e as bombas deverão ser instalados fora do poço da 

turbina, na casa de força. O arranjo do sistema deverá permitir que qualquer trocador de 

calor possa ser isolado para limpeza sem interrupção do funcionamento da turbina. 

A circulação do óleo entre o mancal combinado e os trocadores de calor será feita 

por ação de bombeamento do próprio eixo do gerador ou por meio de duas bombas 

acionadas por motores elétricos de corrente alternada, apropriados para utilização em clima 

tropical, e alimentados por circuitos independentes. Em condições normais de 

funcionamento do sistema de resfriamento apenas uma bomba, considerada efetiva, deverá 

estar em funcionamento, e a outra bomba será considerada de reserva. Em caso de falha da 

bomba efetiva, ou se houver sobre elevação da temperatura do óleo, a bomba de reserva 

deverá entrar em funcionamento imediatamente.  

Quando do religamento da bomba efetiva, ou do retorno da temperatura do óleo a 

valores normais, ou ainda se a turbina for parada, a bomba de reserva deverá desligar-se 

automaticamente. 

A água necessária ao resfriamento do óleo nos trocadores de calor será proveniente 

do reservatório da usina, filtrada em malha de 1,0 mm, com temperatura de no máximo 

30ºC, e pressão aproximadamente igual à da caixa espiral. Caso sejam necessárias 

pressões de água superiores a esta, um sistema de bombeamento deverá ser previsto e 

incluído no fornecimento. 

Os motores elétricos serão trifásicos, 380V, 60 Hz, de partida a plena tensão, do tipo 

fechado, à prova de óleo e umidade, classe de isolamento F. 

Os acionamentos dos motores e a proteção contra sobrecargas serão fornecidos e 

montados no centro de controle de motores do grupo turbina-gerador. As chaves de controle 

de seleção da bomba efetiva e de partida e parada dos motores, e os relés auxiliares de 

controle, partida e parada, serão fornecidos e montados no quadro de comando local do 

grupo turbina-gerador. Os circuitos de comando e controle serão projetados para operação 

em 125Vcc (+ 10% - 20%). 

As bombas deverão ter tubulações de sucção separadas, válvulas de alívio na 

tubulação de recalque, e válvulas de bloqueio para permitir o isolamento para manutenção 

ou reposição sem perda de óleo. 

No sistema de resfriamento de óleo deverá ser instalado um filtro duplo de malha de 

100 micrometros aproximadamente, equipado com manômetro diferencial com alarmes e 

sinalização para controlar o entupimento do filtro. 
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No sistema de resfriamento de óleo deverão ser providos meios para que o óleo de 

lubrificação seja tratado, com o grupo turbina-gerador em funcionamento, por um purificador 

centrífugo que deverá estar incluído no fornecimento. 

 

Sistema de Remoção dos Vapores de Óleo da Cuba 

 

Não será admitido nenhum vazamento de óleo ou água. Deverá ser garantida, de 

uma forma absoluta, a ausência de qualquer projeção ou escapamento de vapor de óleo. 

Para tal fim, deverá ser previsto um sistema de chicanas, na parte superior do mancal de 

escora, capaz de recolher os vapores de óleo. O fornecimento do sistema deverá 

compreender um exaustor elétrico para retirada dos vapores de óleo das chicanas, um 

hidrociclone para condensação dos vapores para retorno do óleo à cuba do mancal, e uma 

caixa com chicanas para purificar o ar antes de liberar o mesmo na atmosfera. 

Para evitar qualquer aquecimento ou travamento mecânico em caso de atrito 

acidental entre o eixo e as chicanas, estas deverão ser protegidas com material adequado, 

onde necessário. 

A tampa da cuba do mancal deverá ser construída de chapa de aço soldada, 

dividida, incluindo uma janela de inspeção de 500 mm de diâmetro. 

 

Freios e Dispositivos de Levantamento 

 

Cada gerador deverá ser dotado de um sistema de frenagem completamente 

automático, incluindo reservatório de ar comprimido para duas frenagens completas sem 

recarga, dispositivos de controle intermediários incluindo as válvulas solenóide e freios e 

macacos combinados. Os compressores não estão incluídos neste fornecimento. 

Os freios deverão ser projetados para operação com ar comprimido a 700kPa 

aproximadamente. Devem ser projetados para uma parada completa em cinco (05) minutos, 

sem excitação de campo, com o distribuidor da turbina fechado, levando-se em conta um 

torque de vazamento que não exceda 3% do torque nominal, sem aquecimento prejudicial. 

Serão aplicados a 30% da rotação nominal, sem causar danos às sapatas. 

As sapatas de freio deverão ser dotadas de superfícies de desgaste de asbesto 

moldado ou outro material aprovado, e ser facilmente renováveis. As sapatas de freio 

deverão ser chavetadas ou firmemente presas de outra forma aos pistões dos freios. Meios 

adequados deverão impedir que o pó das sapatas penetre no interior do gerador. 

A válvula solenóide de comando dos freios deverá ser provida de contatos auxiliares 

para sinalização, bem como de comando manual de emergência protegido por uma caixa 
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com tampa de vidro. Deverá operar satisfatoriamente dentro da faixa de 70 a 140Vcc. A 

válvula solenóide do freio deverá ser do tipo Biestável. 

Os pistões de freio deverão combinar-se com macacos de levantamento, de tal 

maneira que não requeiram remoção de óleo dos pistões para sua operação como sistema 

de frenagem. Os pistões terão câmaras independentes para óleo e ar. 

Cada pistão de freio deverá ser dotado de um ou mais contatos auxiliares para 

circuitos de indicação de posição e circuitos de intertravamento. 

Estes contatos deverão ser adequadamente projetados a fim de evitarem a entrada 

de pó proveniente das sapatas de freio, e deverão operar em 125Vcc, e sempre por meio de 

um controle do tipo chave limite. 

A pista de freio deverá ser projetada para parada acidental a 100% da velocidade 

nominal, sem danos. 

Deverá ser prevista uma conexão entre o reservatório de ar comprimido de uma 

unidade e o reservatório da máquina adjacente. Esta conexão pode ser realizada por meio 

de tubulação operando à mesma pressão dos reservatórios com válvulas nas extremidades 

e somente as válvulas e os terminais para conexão com esta tubulação estão incluídos no 

fornecimento. 

Os macacos de levantamento deverão ser acionados por central hidráulica portátil, 

elétrica, a ser conectada por meio de tubulações flexíveis, incluindo reservatório, grupo 

moto-bomba, quadro elétrico, dispositivo de controle permitindo assim uma operação suave 

e controlada do levantamento e abaixamento das partes rotativas da unidade, a fim de 

possibilitar a remoção ou ajuste do mancal de escora. O levantamento deverá ser realizado 

sem desmontagem de qualquer parte do gerador. O circuito hidráulico para levantamento 

será dotado de um dispositivo de desaeração do óleo. 

Deverá ser fornecida uma central hidráulica para os três grupos turbina-gerador. O 

dispositivo de levantamento hidráulico deverá ser dotado de um sistema de travamento que 

permita manter o rotor em posição superior elevada sem pressão de óleo nos macacos. O 

sistema de levantamento será projetado de maneira a evitar o levantamento do rotor acima 

da tolerância máxima e para tal, deverão ser previstos contatos auxiliares para o movimento 

de levantamento, independentemente daqueles de frenagem. 

A tubulação para os macacos hidráulicos deverá situar-se em uma localização tal 

que não obstrua o acesso à parte inferior do rotor assim como aos macacos hidráulicos. A 

localização da central hidráulica deverá ser de fácil acesso. Deverão ser tomadas medidas 

para evitar desequilíbrio de pressões entre os cilindros, a fim de evitar travamento durante o 

movimento descendente. 
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Todos os contatos auxiliares necessários para a sinalização das operações, para a 

partida e a parada automática dos grupos, deverão ser providenciados. Os macacos 

deverão ser dotados de um contato que evite a partida da unidade se todos os macacos não 

estiverem na posição inferior. 

 

Cruzetas, Estrutura da Carcaça e Sistema de Ancoragem 

 

A cruzeta superior deverá apoiar-se verticalmente na carcaça do estator e 

horizontalmente nas paredes de concreto do poço do gerador. Chavetas adequadas 

deverão compensar eventuais movimentos da carcaça. Suportará as chapas de aço que 

formam a tampa superior da câmara, bem como a estrutura do mancal de guia e o 

compartimento dos anéis coletores. 

A cruzeta inferior será de aço, e deverá ter a resistência e a rigidez necessárias para 

suportar as cargas aplicadas pelo mancal combinado sob todas as condições de 

funcionamento do grupo turbina-gerador, sem sofrer deformações e vibrações que possam 

comprometer a precisão de funcionamento, a segurança e a durabilidade dos componentes 

do grupo turbina-gerador. 

A cruzeta inferior deverá ser assentada e ancorada na estrutura de concreto do poço 

da turbina de modo que, sob todos os carregamentos aplicados à cruzeta, as tensões de 

compressão a que o concreto for submetido não excedam o valor máximo especificado. 

A cruzeta inferior deverá ser desmontável de modo a possibilitar a retirada e a 

colocação do rotor da turbina em seu local de funcionamento. A cobertura fixada na cruzeta 

deverá ser dotada de alçapão para acesso ao mancal e aos freios/macacos. 

As estruturas das cruzetas deverão ser projetadas de maneira a evitar a ocorrência 

de esforços e vibrações prejudiciais durante operação normal do gerador ou quando de 

falhas. As mesmas deverão ser construídas de forma a evitar a possibilidade de ressonância 

com a freqüência fundamental ou quaisquer de seus múltiplos de qualquer fonte de vibração 

da unidade geradora tais como esforços magnéticos, número de sapatas do mancal de 

escora, velocidade da unidade, número de palhetas do rotor da turbina ou número de 

palhetas do distribuidor. 

A estrutura da carcaça do estator deverá ser constituída de chapas de aço soldadas 

e dimensionada de maneira a evitar vibrações prejudiciais, sendo executada em um número 

adequado de seções a fim de facilitar o transporte e a montagem no local da obra. O 

sistema de ancoragem para a carcaça do estator e para as cruzetas deverá ser fornecido, 

incluindo todas as partes a serem embutidas em concreto. 
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Todas as bases, parafusos de ancoragem, suportes, etc. deverão ser fornecidos para 

a carcaça do estator e para as cruzetas. Cada base deverá ser dotada de parafusos 

adequados e das aberturas necessárias para a concretagem. Tanto a carcaça como as 

cruzetas deverão ser dotadas de parafusos e pinos para a fixação das bases e para a 

manutenção do alinhamento do conjunto sob todas as condições possíveis durante a 

operação da máquina. 

 

Sistema de Resfriamento 

 

Cada gerador deverá ser dotado de um sistema de resfriamento por circulação de ar 

em circuito fechado. O ar deverá circular através de aberturas no rotor e no estator, 

passando o ar aquecido através de trocadores de calor ar-água, e retornando, após o 

resfriamento, às partes superiores e inferiores do rotor. 

As tubulações de alimentação e descarga deverão ser em anel, instaladas 

preferencialmente abaixo da passarela do gerador e dimensionadas de maneira a assegurar 

uma distribuição uniforme da vazão entre os diversos trocadores de calor. As tubulações 

instaladas acima do piso da câmara do gerador deverão estar a uma altura mínima de 

1,90m em relação ao piso. 

Cada gerador deverá ser dotado de um número suficiente de trocadores de calor ar-

água a serem instalados a espaços iguais na carcaça do estator. Cada trocador deverá ser 

montado de maneira a tornar simples e fácil a sua montagem e desmontagem. 

As conexões entre os trocadores de calor e os condutos de água de resfriamento 

serão do tipo flangeado ou equivalente e dotadas de válvulas isolantes. Meios adequados 

deverão possibilitar a remoção de ar aprisionado nos trocadores de calor, drenagem de toda 

a tubulação e dos trocadores de calor e descarga segura de água de vazamento, sem risco 

de contato com os enrolamentos do gerador. 

Cada resfriador consistirá de um conjunto de tubos de liga de cobre-níquel. Os tubos 

terão seção circular constante, serão instalados verticalmente, dotados de aletas circulares 

de cobre, e caixas para água. A conexão entre os tubos e as aletas deverá ser garantida 

pela imersão em banho de estanho. As placas tubulares (espelhos) deverão ser de latão 

naval. 

A composição química da água do rio será levada em conta tanto para a seleção da 

liga adequada aos tubos como para coordenação entre materiais dos tubos e das caixas 

para água, a fim de evitar qualquer ação galvânica. 

Os trocadores de calor deverão ser construídos de tal maneira a permitirem acesso a 

todos os tubos, para inspeção e limpeza, sem afetar o cabeçote da tubulação. As caixas 
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para água deverão ser feitas com tampas de modo a permitir acesso a todos os tubos e 

deverão ser dispostas de forma a possibilitar sua remoção para inspeção e limpeza dos 

tubos sem perturbação do funcionamento dos demais trocadores de calor. Cada trocador de 

calor deverá ser dotado dos necessários ressaltos para conexão. 

O projeto dos tubos e a seleção das chapas para os trocadores de calor deverão 

permitir os movimentos de alongamento e contração devidos a ciclos térmicos, sem 

provocar danos. Todos os tubos deverão ter um diâmetro interno não inferior a 5/8”. 

Cada gerador deverá operar continuamente em plena capacidade nominal, com 

limites de elevação de temperatura especificados, com um dos trocadores de calor fora de 

serviço, e ainda quando a capacidade de troca de calor dos trocadores estiver reduzida de 

10% devido a depósitos de materiais estranhos, interna ou externamente aos tubos. Nessas 

condições, a temperatura do ar na saída dos trocadores não deverá ultrapassar 40ºC, a 

temperatura ambiente estando a 40ºC e a água de resfriamento na entrada dos trocadores a 

30ºC. 

Como o gerador poderá funcionar sem um trocador de calor, deverá ser fornecida 

uma chapa de aço perfurada para fechar o local, que assegure uma vazão de ar próxima 

àquela que fluía através do trocador antes de ser retirado. 

Os trocadores de calor deverão ser construídos e ajustados de maneira tal que 

possam ser facilmente removidos através de aberturas na tampa superior, sem necessidade 

de remoção da cruzeta superior. 

A água de refrigeração será proveniente do sistema de água de resfriamento e 

serviço da casa de força, filtrada em malha de 1,0 mm, com temperatura de, no máximo, 

30ºC. Uma diferença de 5ºC não deverá ser ultrapassada entre as temperaturas da água na 

entrada e na saída dos trocadores de calor. A pressão máxima de operação será 

aproximadamente igual à da caixa espiral. 

 

Aquecedores 

 

Para manter a temperatura do enrolamento acima do ponto de orvalho durante 

longas paradas de cada unidade geradora, cada unidade deverá possuir resistências de 

aquecimento alimentadas em corrente alternada, trifásica, a serem instaladas no poço do 

gerador. Estes aquecedores deverão operar sem mudança de cor. 

As resistências de aquecimento deverão ser ligadas automaticamente, sempre que 

cada gerador for posto fora de serviço, por meio de um controle através de relés 

termostáticos, juntamente com um contator localizado externamente ao poço do gerador. 
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Deverá existir um dispositivo de controle termostático, com compensação para a 

temperatura ambiente, dentro do poço. 

Este dispositivo deverá ser do tipo diferencial, ajustável de 0 a 10ºC acima da 

temperatura ambiente, e ser adequado para operar com uma tensão de 125 Vcc. 

 

Câmara do Gerador 

 

Cada gerador deverá ser instalado numa câmara de ar limitada por paredes de 

concreto. Uma porta, incluída neste fornecimento, permitirá acesso à câmara de ar. 

Fechaduras do tipo “Yale” ou equivalente deverão ser providas no lado externo e deverão 

ser abertas por dentro, sem chave (barra antipânico).  

A construção será robusta de maneira a vedar completamente quaisquer fugas. Suas 

dimensões mínimas serão de 2,10 m de altura e 1 m de largura. 

No projeto civil da câmara deverá ser considerado que, pelo menos uma passagem 

livre não inferior a 600 mm deverá existir entre os trocadores de calor e as paredes internas 

da câmara. A disposição dos tubos, eletrodutos, etc. deverão levar em conta o espaço 

necessário à passagem de pessoal de manutenção. 

Barreiras adequadas deverão ser instaladas para evitar o acesso de pessoal da 

operação ao gerador energizado ou a partes móveis. 

 

Instrumentação do Gerador 

 

A instrumentação para o controle de cada gerador deverá ser projetada incluindo, 

pelo menos, os dispositivos relacionados a seguir e além desses, deverão ser projetados 

sistemas completos de monitoração do entreferro e descargas parciais no enrolamento 

estatórico do gerador e de vibrações do grupo turbina-gerador. No projeto dos geradores 

deverá ser prevista a instalação dos sensores necessários para a monitoração. 

Detectores de temperatura de resistência, de platina, de 100 ohms a 0ºC, de cabo 

blindado, tipo a três terminais, à prova de óleo, umidade e alta temperatura, a serem 

instalados em cada gerador, da seguinte maneira: 

 

 Doze (12) no enrolamento do estator; 

 Doze (12) no núcleo do estator: 

 Um (01) em cada trocador de calor ar-água, para medição da temperatura do ar 

quente de entrada; 
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 Um (01) em cada trocador de calor ar-água, para medição da temperatura do ar frio 

de saída; 

 Um (01) na tubulação de entrada da água para os trocadores de calor ar-água; 

 Um (01) na tubulação de saída da água para os trocadores de calor ar-água; 

 Quatro (04) em cada mancal de guia e no mancal de escora, em sapatas localizadas 

simetricamente; 

 Um (01) na coluna de óleo do mancal de guia superior; 

 Dois (02) na cuba de óleo do mancal combinado de escora e guia; 

 Um (01) na entrada de água de cada grupo de trocadores de calor óleo-água; 

 Um (01) na saída de água de cada grupo de trocadores de calor óleo-água; 

 Um (01) na saída de óleo de cada grupo de trocadores de calor óleo-água. 

 

Cada detector de temperatura deverá ser conectado a um bloco de terminais a ser 

instalado na caixa de terminais do gerador. Todos os cabos entre os detetores e o bloco de 

terminais e entre este e o painel deverão ser fornecidos assim como todos os transdutores, 

relés de alarme e desligamento, indicadores e registradores necessários para indicação e 

proteção do grupo. Todos os cabos cujo trajeto passa através da cruzeta superior deverão 

ser secionados pôr caixas de interligação para facilitar a retirada da cruzeta em casos de 

manutenção. 

Dos detectores de temperatura acima relacionados para indicação de temperatura, 

os seguintes deverão ser utilizados também para alarme e desligamento: 

 

 Dois (02) na entrada de ar de dois trocadores de calor ar – água diametralmente 

opostos; 

 Dois (02) na saída de ar de dois trocadores de calor ar – água diametralmente 

opostos; 

 Um (01) na tubulação de entrada da água para os trocadores de calor ar – água; 

 Um (01) na tubulação de saída da água para os trocadores de calor ar – água; 

 Quatro (04) no mancal de guia superior; 

 Quatro (04) no mancal de guia do mancal combinado; 

 Quatro (04) no mancal de escora do mancal combinado; 

 Um (01) na cuba de óleo do mancal de guia superior; 

 Um (01)na cuba de óleo do mancal combinado. 
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Os seguintes instrumentos e dispositivos, todos aferidos com unidades do sistema 

SI, deverão ser fornecidos e instalados no gerador ou em um painel e instalado próximo à 

unidade geradora. 

Todos os contatos elétricos a seguir referenciados deverão ser para 5A, 125Vcc: 

 

 Dois (02) relés de temperatura com dois pares de contatos na entrada de ar de dois 

trocadores de calor ar-água diametralmente opostos; 

 Dois (02) relés de temperatura com dois pares de contatos na saída de ar de dois 

trocadores de calor ar-água diametralmente opostos; 

 Um (01) termômetro indicador remoto com contatos de alarme ajustáveis para 

medição da temperatura da água na tubulação de saída dos trocadores de calor ar-

água; 

 Um (01) termômetro indicador remoto com contatos de alarme ajustáveis para 

medição da temperatura da água na tubulação de entrada dos trocadores de calor 

ar-água; 

 Um (01) indicador de vazão de água com contatos de alarme ajustáveis na tubulação 

de saída dos trocadores de calor ar-água; 

 Quatro (04) relés de temperatura com dois pares de contatos em quatro sapatas de 

cada mancal de guia e do mancal de escora; 

 Um (01) relé de temperatura com dois pares de contatos para o óleo de cada cuba; 

 Um (01) indicador de vazão de água com contatos de alarme ajustáveis na tubulação 

de saída dos trocadores de calor óleo-água de cada mancal (guia superior e 

combinado); 

 Um (01) indicador de fluxo de óleo com contatos para cada mancal (guia superior e 

combinado); 

 Um (01) indicador de fluxo de óleo com contatos para o sistema de injeção de óleo; 

 Um (01) pressostato com contatos para o sistema de injeção de óleo. 

 

Dois indicadores de nível de óleo com escala de comprimento suficiente deverão ser 

instalados nos mancais (um no mancal de guia e outro no mancal combinado). Cada 

indicador de nível de óleo deverá ter um conjunto de contatos de alarme para nível de óleo 

“alto” e um para o nível de óleo “baixo” para 5A, 125Vcc. 

Um dispositivo elétrico sensível à velocidade, ou um relé será instalado. Esse 

dispositivo será destinado ao aviso de alarme ou de parada da unidade em três regulagens 

definidas de velocidade, uma das quais deverá indicar “máquina parada”. Toda a fiação 
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deverá ser conectada a blocos de terminais na caixa de terminais do gerador, conforme 

especificado adiante. 

Todos os relés mencionados acima deverão ser de pronta regulagem e dotados de 

meios adequados tais, que a regulagem permaneça inalterada durante longos períodos sob 

condições de variação da temperatura ambiente, vibrações e outras condições esperadas 

em serviço. 

Para o sistema de monitoramento, no mínimo os seguintes sensores serão 

fornecidos por unidade geradora: 

 

 Vibração relativa: dois (02) sensores de proximidade mirando a pista usinada na 

extensão do eixo, instalados junto ao mancal de guia do gerador, afastados de um 

ângulo de 90º, fixados na tampa do mancal para a medição dos deslocamentos 

radias da linha do eixo. De maneira similar este sistema deverá ser implementado 

para o mancal combinado do gerador. 

 Vibração absoluta: dois (02) acelerômetros, instalados em suportes juntos ao mancal 

de guia do gerador, afastados de um ângulo de 90º, para a medição da vibração 

radial dos mancais de guia e combinado do gerador. 

 Monitoramento do entreferro: oito (08) sensores no plano superior e oito (08) 

sensores no plano inferior, incluindo sensor de sincronização com referência 

mecânica. 

 Vibração das barras do estator: um (01) sensor por circuito por fase, instalados na 

parte superior de cada barra correspondente. 

 Monitoramento do fluxo magnético: um (01) sensor instalado permanentemente no 

entreferro. 

 

Fiação, Cabos e Caixa de Terminais 

 

Toda a fiação deverá ter terminais, se necessário, nas extremidades das cruzetas e 

na tampa do gerador a fim de que a fiação não seja perturbada nestes pontos durante a sua 

desmontagem. As ligações situadas dentro do gerador e da sua câmara, incluindo ligações 

para o equipamento associado que se localize fora do poço do gerador, deverão ser 

fornecidas e instaladas em eletrodutos de aço galvanizado rígidos, onde praticável, ou 

deverão ser providos outros meios de proteção equivalentes. Todos os eletrodutos deverão 

ser dispostos de modo a ser desnecessária sua remoção quando de uma desmontagem do 

gerador. 
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Todos os fios deverão ser conduzidos a caixas de terminais a serem fornecidas e 

nas quais deverão ser instalados blocos de terminais. As caixas deverão possuir 

compartimentos de terminais de força e de controle separados e uma porta dobradiça com 

uma fechadura de tipo aprovado. As caixas deverão ser construídas com chapas de aço de, 

no mínimo, dois (02) mm de espessura, adequadamente reforçadas e calculadas de 

maneira a formarem uma estrutura rígida. Deve-se prover espaço suficiente para os fios em 

todos os lados de cada bloco de terminais. 

Todos os blocos de terminais deverão ser do tipo moldado, para 600 Volts, dotados 

de barreiras para a separação de terminais. A fixação da fiação deverá ser capaz de resistir 

a todas as vibrações que possam ocorrer durante a operação e os ensaios. Cada terminal 

conectado de cada bloco deverá ter a designação do circuito ou o número de fio exibido na 

tira de marcação. Pelo menos 15% de terminais de reserva, de cada tipo e tamanho, 

deverão ser fornecidos em cada caixa. 

Toda a fiação deverá consistir de cabos flexíveis de cobre com isolamento para 600 

V, seção adequada à corrente a ser conduzida, embora não inferior a 2,5 mm2, salvo nos 

circuitos secundários de transformadores de corrente, que não deverão ser menores que 4,0 

mm2, e nos terminais dos detectores resistivos de temperatura que serão de 1,5 mm2, 

identificados em ambas extremidades de acordo com os desenhos. 

A isolação será resistente ao fogo, óleo e umidade, dimensionada para 

funcionamento a 115ºC, e recobertas externamente por uma camada de fibra de vidro ou 

outro material não inflamável. 

 

Sistema de Excitação e Regulação de Tensão 

 

Este item refere-se a um (01) conjunto completo de excitação destinado a um dos 

geradores da Usina Davinópolis, embora deva ser aplicado às três unidades a serem 

fornecidas. 

O sistema de excitação deverá ser completamente estático, com excitatriz do tipo 

“potential source-rectifier exciter”, com componentes de estado sólido e circuitos integrados, 

proporcionando uma regulação automática de tensão de ação extremamente rápida nos 

bornes do gerador, em todas as condições de carga. 

A excitatriz deverá possuir todas as características necessárias de modo a se ter 

uma excitação adequada em condições permanentes, bem como durante as possíveis 

perturbações transitórias e de máxima carga, garantindo a estabilidade do sistema. 

O equipamento deverá incluir, mas não se limitar às seguintes características: 
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 Alta confiabilidade operacional; 

 Alta resposta inicial, conforme definição da IEEE Std. 421; 

 Prover atuação contínua sem “dead band”; 

 Possuir dois (02) reguladores de tensão automáticos independentes, 

microprocessados; 

 Possuir estabilizador de sistema de potência, de potência acelerante; 

 Possuir compensador de corrente reativa; 

 Capacidade transitória de tensão negativa; 

 Limitação automática da relação Volts/Hertz; 

 Limitação automática de sobre e sobre excitação; 

 Permitir transferência manual de um regulador para o outro, sem interrupção ou 

perturbações na operação normal do gerador; 

 Manter a tensão nos terminais do gerador dentro da faixa de ± 0,5% do valor 

ajustado, em todas as condições normais de carga e fator de potência no plano P-Q 

incluindo efeitos de aquecimento causados pôr variações de carga; 

 Manter a tensão nos terminais do gerador dentro da faixa de variação de –20% a 

+10% do valor nominal; 

 Todas as características de desempenho e valores garantidos para o equipamento 

deverão ser válidas para qualquer freqüência na faixa de ± 5% do valor nominal; 

 O equipamento deverá operar satisfatoriamente em condições temporárias de 

freqüência na faixa de 56,5 a 66 hz e de sobre freqüência causada por rejeição de 

carga; 

 O equipamento deverá incluir todos os dispositivos necessários para um controle 

conjunto de tensão e de potência reativa de todas as máquinas, a partir do sistema 

digital de controle e supervisão da usina; 

 Deverá ser previsto um escorvamento de campo (“field flashing”) em corrente 

alternada proveniente do quadro auxiliar de 380 V através de um transformador e de 

uma ponte retificadora trifásicos dimensionados adequadamente; 

 O equipamento deverá apresentar condições de efetuar uma desexcitação rápida do 

campo do gerador; 

 O sistema de excitação deverá ser capaz de manter a tensão do gerador dentro de 

limites especificados, estando o regulador de tensão operando com umidade relativa 

do ar a 100% e temperatura na faixa de –5ºC a 50ºC. 
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Componentes principais: 

 

Cada sistema de excitação deverá incluir, mas não se limitar, aos seguintes itens: 

 

 Um (01) transformador trifásico seco para a alimentação da unidade conversora de 

potência, montado em cubículo dotado de flanges para acoplamento ao barramento 

blindado; 

 Uma (01) unidade conversora de potência, composta de pontes retificadoras 

trifásicas, com redundância à base de tiristores; 

 Limitador de tensão/freqüência; 

 Uma (01) unidade para o escorvamento de campo (“field flashing”) composta de um 

transformador trifásico, tipo seco, e uma ponte retificadora trifásica, ambos com 

resfriamento natural; 

 Uma (01) unidade de desexcitação rápida com um disjuntor de campo e uma 

resistência de descarga; 

 Os equipamentos necessários de proteção contra surtos transferidos através do 

transformador de excitação, sobre-tensões causadas pela comutação da corrente 

nos tiristores e sobre-tensões originadas no enrolamento de campo do gerador; 

 Dois (02) reguladores de tensão automáticos independentes, com dispositivo de 

seguimento bidirecional, com comutação automática por falha no canal em serviço e 

comutação manual; 

 Circuito de medição das grandezas controladas (tensão e corrente); 

 Circuitos de referência; 

 Circuitos de controle; 

 Circuitos limitadores de sobre e sub excitação; 

 Compensador de corrente reativa; 

 Transformadores de corrente para proteção do transformador de excitação; 

 Meios para inverter a polaridade dos anéis coletores do gerador. 

 

Transformador de excitação: 

 

O sistema de excitação deverá ser alimentado através de um transformador trifásico 

conectado a uma derivação do barramento blindado, com ligação estrela não aterrada no 

lado de alta tensão e triângulo no lado de baixa tensão. 

O transformador deverá ser do tipo seco, encapsulado em epóxi, com classe de 

temperatura F, instalado em cubículo com grau de proteção IP 23, com resfriamento AN. 
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A interligação do transformador de excitação à unidade conversora de potência 

deverá ser feita através de cabos. 

 

Unidade conversora de potência: 

 

A unidade conversora de potência deverá ser constituída por pontes trifásicas e 

tiristores de silício (SCR - Silicon Controlled Rectifier), com capacidade de prover tensão de 

campo positiva e negativa. 

 

Sistema de resfriamento: 

 

Os tiristores deverão ser refrigerados a ar, com sistema de ventilação forçada, em 

circuito aberto. 

Cada cubículo de excitação deverá ter dois (02) ventiladores com contatores 

providos de proteção termomagnética. 

Cada ventilador deverá ter capacidade para permitir operação contínua do sistema 

de excitação em quaisquer condições. Na parada do ventilador de serviço, o reserva deverá 

partir automaticamente. 

A alimentação dos ventiladores deverá ser feita através de um (01) transformador 

trifásico auxiliar, alimentado pelo transformador de excitação. O transformador auxiliar 

deverá ser dimensionado para suportar altas freqüências provocadas por disparos do 

gerador. 

 

Unidade de desexcitação rápida: 

 

O disjuntor de campo e a resistência de descarga deverão ser projetados de acordo 

com a norma ANSI C37.18 em sua última revisão. Os contatos principais serão localizados 

em ambos os pólos do campo, sendo que o fechamento do contato de descarga deverá 

sempre preceder à abertura dos principais, para limitar sobre tensões. O disjuntor será 

dotado de comando elétrico local e remoto, bem como de sinalização local e à distância. 

 

Escorvamento de campo (“Field Flashing”): 

 

O escorvamento de campo deverá ser obtido do quadro auxiliar de 380 V, 60 Hz, 

trifásico com neutro aterrado, transferindo-se automaticamente as funções para o sistema 

principal de excitação assim que a máquina tenha atingido um nível adequado de tensão.  
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Consistirá de uma ponte de retificadores trifásica, refrigeração natural com as 

necessárias resistências para limitação de tensão, e um transformador trifásico, tipo seco, 

resfriamento natural. 

 

Gerador de pulsos: 

 

Deverão ser fornecidos dois (02) geradores de pulsos completos e independentes, 

sendo que, em caso de haver um defeito no gerador de pulsos em serviço, um dispositivo 

supervisor deverá transferir instantaneamente o comando para o outro gerador. 

A transferência realizada manualmente entre os geradores de pulsos deverá ser 

possível, mas, em caso de operação incorreta, o dispositivo supervisor terá prioridade. 

Deverá ser fornecido um dispositivo especial de acompanhamento, a fim de evitar uma 

mudança na corrente de excitação superior a 5%, quando ocorrer a transferência. 

Os geradores de pulsos deverão ser do tipo estático, com todos os componentes 

montados em circuitos impressos modulares, sem fios, construídos em fibra de vidro, 

extraíveis e com os contatos dourados. Os módulos de mesma função deverão ser 

intercambiáveis. 

 

Regulador de tensão: 

 

O sistema de regulação de tensão deverá compreender três (03) reguladores 

automáticos independentes com microprocessador. O regulador digital de tensão, baseado 

em microprocessadores, deverá apresentar a melhor qualidade em termos de 

compatibilidade eletromagnética, alta confiabilidade para função de regulação. 

Os componentes eletrônicos deverão ser de estado sólido, sendo dada preferência 

aos circuitos integrados. Os componentes deverão ser próprios para trabalhar normalmente 

em ambientes com temperatura de até 55ºC. 

O quadro do regulador deverá possuir na sua parte frontal um conjunto de 

indicadores digitais para exibição das seguintes grandezas: 

 

 medida tensão do gerador; 

 medida tensão de excitação; 

 medida da corrente de campo 

 sinalização de falha no sistema de excitação; 

 sinalização de falha no regulador principal ou retaguarda; 

 sinalização de falha nos limitadores; 
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 sinalização de temperatura alta em uma das pontes dos tiristores ; 

 sinalização de proteções do transformador de excitação; 

 sinalização de fim de curso da referência do regulador; 

 sinalização de falha no sistema de ventilação; 

 facilidade para excitação manual. 

 

O sistema de regulação de tensão deverá ser previsto com, pelo menos, os 

seguintes recursos: 

 

 Um regulador principal (CPU microprocessada) – controle automático da tensão 

terminal e potência reativa 

 Um regulador de retaguarda (CPU microprocessada) independente do regulador 

principal. (um regulador com dois canais). 

 Regulador manual da excitação do gerador; 

 Comutação automática do regulador principal para o regulador de retaguarda em 

caso de falha na CPU do regulador principal. Esta comutação deve ser processada 

sem alterações no sistema de excitação do gerador. 

 Comutação do regulador principal, ou retaguarda para manual, somente com a 

máquina fora do sistema. 

 Limitação automática da excitação em valores máximo e mínimo; 

 Limitação da relação V/Hz; 

 Excitação inicial do campo do gerador na partida, através de uma fonte de 

380/220Vca, 60 Hz; dos serviços auxiliares da Usina e fonte de corrente continua de 

125Vcc. 

 Otimização das funções, controle de tensão e excitação, requeridas pelas 

seqüências de partida, sincronização e parada do gerador; 

 Desexcitação rápida do campo do gerador; 

 Supervisão e proteção de todos os componentes do equipamento; 

 Capacidade transitória de tensão de excitação negativa; 

 Sinais de estabilização do Sistema de Potência; 

 Dispositivo de supervisão e autoteste. 

 Medição da tensão terminal 

 Medição da potência ativa e reativa 

 Medição de corrente e tensão de campo 

 Compensação de reativo 
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Cabe ressaltar que o regulador de tensão deverá ser provido do hardware e do 

software necessários para a realização da função estabilização do sistema de potência por 

sinal potencia acelerante. A estrutura requerida é aquela que incorpora a adaptação 

dinâmica dos valores dos parâmetros, levando em consideração o ponto de operação do 

gerador e a momentânea reatância da rede.  

 

Equipamentos Associados ao Gerador 

 

Transformadores de corrente  

 

Os transformadores de corrente que irão fornecer os sinais de corrente para medição 

e proteção do gerador e do grupo deverão ser instalados no interior da câmara do gerador 

ou em nichos nas paredes da câmara, nos terminais de linha e neutro. Os transformadores 

deverão ser do tipo seco, preferivelmente moldado em resina sintética, para uso interno, de 

classe de temperatura B ou superior, e do tipo janela. 

Os terminais secundários dos transformadores de corrente deverão ser levados à 

caixa de terminais do gerador localizada fora da câmara. As características a seguir são 

definidas conforme a norma ABNT NBR 6856. 

 

Transformadores de corrente para os terminais de neutro: 

 

Os transformadores de corrente para os terminais de neutro deverão ter quatro (04) 

enrolamentos secundários, dos quais três (03) para medição e um (01) para proteção, com 

as seguintes características: 

 

 Correntes nominais 1.500-5-5-5-5 A 

 Relações nominais 300:1-1-1-1 

 Tensão máxima do equipamento 15 kV 

 Nível de isolamento 34/110 kV 

 Freqüência nominal 60 Hz 

 Exatidão dos 3 núcleos para medição 0,3 C 50 

 Exatidão do núcleo para proteção 5 B 400 

 Fator térmico nominal 1,2 

 Instalação  abrigada, ventilada 

 Isolação sólida 
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Transformadores de corrente para os terminais de linha: 

 

Os transformadores de corrente para os terminais de linha deverão ter três (03) 

enrolamentos secundários para proteção, com as seguintes características: 

 

 Correntes nominais 1.500-5–5–5 A 

 Relações nominais 300:1-1-1 

 Tensão máxima do equipamento 15 kV 

 Nível de isolamento 34/110 kV 

 Freqüência nominal 60 Hz 

 Exatidão dos 3 núcleos para medição 0,3 C 50 

 Exatidão do núcleo para proteção 5 B 400 

 Fator térmico nominal 1,2 

 Instalação  abrigada, ventilada 

 Isolação  sólida 

 

Cubículos de proteção contra surtos: 

 

Cada cubículo de proteção contra surtos deverá conter: 

 

 Três (03) capacitores monofásicos; 

 Três (03) pára-raios de óxido de zinco; 

 Três (03) transformadores de potencial, monofásicos com três (03) enrolamentos 

secundários, sendo dois (02) para proteção e um (01) para medição; 

 Três (03) transformadores de potencial, monofásicos, com dois (02) enrolamentos 

secundários, sendo um (01) para o regulador de tensão e um (01) para o regulador 

de velocidade; 

 Três (03) transformadores de potencial, monofásicos, com um (01) enrolamento 

secundário, para medição para faturamento; 

 

Condutores de alumínio ou cobre, buchas, isoladores, flanges de acoplamento ao 

barramento blindado, conectores, fiação interna, réguas terminais, iluminação, sistema de 

aquecimento, etc. Apresenta as seguintes características: 
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 Tipo metálico 

 Instalação abrigada 

 Tensão nominal (valor eficaz) 13,8 kV 

 Tensão máxima (valor eficaz) 15 kV 

 Tensão nominal suportável a impulso atmosférico, 

 fase-terra e entre fases (valor de crista)   110 kV 

 através da distância de isolamento (valor de crista) 125 kV 

 Tensão nominal suportável a freqüência industrial, 

 fase-terra e entre fases (valor eficaz) 34 kV 

 através da distância de isolamento (valor eficaz) 38 kV 

 Freqüência nominal 60 Hz 

 Correntes suportáveis de curta duração, durante 3 segundos (valor eficaz): 

 nos condutores internos ao cubículo 31 kA 

 no circuito de aterramento 15 kA 

 Correntes de pico suportáveis (valor de crista): 

 nos condutores internos ao cubículo 135 kA 

 no circuito de aterramento  66 kA 

 Grau de proteção  IP42 

 Limites de elevação de temperatura nos invólucros, barramentos e conexões no seu 

interior, quando o equipamento estiver em operação sob condições nominais e em 

relação a uma temperatura ambiente máxima de referência de 40ºC: 

 Invólucros, partes manuseadas pelo operador  10 ºC  

 Invólucros, partes acessíveis ao operador  30 ºC 

 Invólucros, partes não acessíveis ao operador  70 ºC 

 Conexões prateadas  75 ºC 

 Contatos prateados  65 ºC 

 

Características principais dos equipamentos componentes: 

 

Capacitores 

 

 Capacitância 0,5 μF 

 Tensão nominal (valor eficaz) 13,8 kV 

 Tensão máxima do equipamento (valor eficaz) 15 kV 

 Freqüência nominal 60 Hz 
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 Tensão suportável a freqüência industrial durante 1 minuto (valor eficaz) 34 k 

 Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) 110 kV 

 Categoria de temperatura - 5ºC 

 Instalação  abrigada, ventilada 

 Meio isolante Líquido isolante, não tóxico e não inflamável 

 Número de buchas terminais de cada capacitor 2 

 

Pára-raios 

 

 Tensão operativa contínua (valor eficaz) 15 kV 

 Corrente nominal de descarga com onda de 8 x 20 ms (valor de crista) 10 kA 

 Freqüência nominal 60 Hz 

 Instalação  abrigada, ventilada 

 Limite de temperatura ambiente p/ atendimento das características garantidas(-5 + 

50) ºC 

 

Transformadores de potencial 

 

Transformadores de três (03) enrolamentos secundários: 

 

 Tensões nominais : 

 Enrolamento A: 13.800/√3 - 115V            Exatidão: 1,2P75 

 Enrolamento B: 13.800/√3 - 115/√3 V    Exatidão: 1,2P75 

 Enrolamento C: 13.800/√3 - 115/√3 V    Exatidão: 0,3P50 

 

 Relações nominais : 

 Enrolamento A:    70:1 

 Enrolamento B:  120:1 

 Enrolamento C:  120:1 

 

 Tensão máxima do equipamento 15 kV 

 Nível de isolamento 34/110 kV 

 Freqüência nominal 60 Hz 

 Instalação  abrigada, ventilada 

 Isolação sólida 
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Transformadores de dois (02) enrolamentos secundários: 

 

 Tensões nominais : 

 Enrolamento A: 13.800/√3 - 115V            Exatidão: 1,2P75 

 Enrolamento C: 13.800/√3 - 115 /√3 V     Exatidão: 0,3P50 

 

 Relações nominais : 

 Enrolamento A:   70:1 

 Enrolamento C:  120:1 

 

 Tensão máxima do equipamento 15 kV 

 Nível de isolamento 34/110 kV 

 Freqüência nominal 60 Hz 

 Instalação  abrigada, ventilada 

 Isolação sólida 

 

Cubículo de aterramento do neutro do gerador: 

 

Cada cubículo de aterramento do neutro do gerador deverá conter: 

 

 Um (01) transformador tipo distribuição para aterramento do neutro, monofásico, 

seco, resfriamento natural; 

 Um (01) resistor de carga para ser conectado ao secundário do transformador para 

aterramento do neutro; 

 Condutores de cobre ou alumínio, buchas, isoladores, conectores, fiação interna, 

réguas terminais, iluminação, sistema de aquecimento, etc. 

 

Características principais: 

 

 Tipo metálico 

 Instalação abrigada 

 Tensão nominal (valor eficaz) 13,8 kV 

 Tensão máxima (valor eficaz) 15 kV 

 Tensão nominal suportável a impulso atmosférico, 
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 fase-terra e entre fases (valor de crista)   110 kV 

 através da distância de isolamento (valor de crista) 125 kV 

 Tensão nominal suportável a freqüência industrial, 

 fase-terra e entre fases (valor eficaz) 34 kV 

 através da distância de isolamento (valor eficaz) 38 kV 

 Freqüência nominal 60 Hz 

 Correntes suportáveis de curta duração, durante 3 segundos (valor eficaz): 

 nos condutores internos ao cubículo 31 kA 

 no circuito de aterramento 15 kA 

 Correntes de pico suportáveis (valor de crista): 

 nos condutores internos ao cubículo 135 kA 

 no circuito de aterramento 66 kA 

 Grau de proteção IP42 

 Limites de elevação de temperatura nos invólucros, barramentos e conexões no seu 

interior, quando o equipamento estiver em operação sob condições nominais e em 

relação a uma temperatura ambiente máxima de referência de 40ºC: 

 Invólucros, partes manuseadas pelo operador  10 ºC  

 Invólucros, partes acessíveis ao operador 30 ºC 

 Invólucros, partes não acessíveis ao operador  70 ºC 

 Conexões prateadas 75 ºC 

 Contatos prateados 65 ºC 

 

Características principais dos equipamentos componentes: 

 

Transformador tipo distribuição, para aterramento do neutro 

 

 Potência nominal, 1 minuto 180 kVA 

 Tensão nominal no primário, fase-terra (valor eficaz) 12 kV 

 Tensão nominal no secundário (valor eficaz) 240/120 V 

 Freqüência nominal 60 Hz 

 Tensão máxima do equipamento 15 kV 

 Enrolamento primário 

 Tensão suportável nominal de impulso atmosférico pleno (valor de crista) 110 

kV 
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 Tensão suportável nominal de impulso atmosférico cortado (valor de crista) 121 

kV 

 Tensão suportável à freqüência industrial durante 1 min e tensão induzida (valor 

eficaz) 34 kV 

 Enrolamento secundário: 

 Tensão suportável nominal à freqüência industrial durante 1 min e tensão induzida 

(valor eficaz) 10 kV 

 Classe de temperatura mínima dos enrolamentos B 

 Tipo de meio isolante seco 

 Tipo de resfriamento natural (AN) 

 

Resistor de carga 

 

 Potência nominal para um tempo de atuação de 1 minuto 120 kW 

 Corrente nominal durante 1 min (valor eficaz)  750 A 

 Resistência ôhmica a 40°C  0,21 Ω 

 Tensão nominal (valor eficaz)  240 V 

 Freqüência nominal 60 Hz 

 Tempo nominal de atuação 1 min 

 Classe de isolamento 1,2 kV 

 Tensão suportável nominal à freqüência industrial durante1 min (valor eficaz)  5 kV 

 Tipo de meio isolante  ar 

 Tipo de resfriamento  natural 

 Material do resistor  aço inoxidável 

 

Iluminação interna: 

 

Os cubículos deverão possuir iluminação interna através de lâmpadas fluorescentes 

compactas, de 20W, alimentadas com tensão de 220 ± 10% V c.a., localizadas 

convenientemente. O comando dessas lâmpadas deverá ser realizado por meio de 

interruptores fim de curso instalados de tal forma nas portas dos cubículos que as lâmpadas 

se acendam tão logo as portas sejam abertas. 
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Aquecedores de ambiente: 

 

Deverão ser previstos resistores de aquecimento, internamente aos cubículos, com 

os respectivos termostatos, alimentados com tensão de 220 ± 10% V c.a. e deverão ser 

previstos dispositivos de seccionamento e proteção para os aquecedores de ambiente. 

 

Aberturas de ventilação: 

 

Deverão ser previstas aberturas para ventilação dos cubículos, protegidas por telas 

contra a entrada de insetos localizadas de tal modo a permitirem uma circulação contínua do 

ar por todo o interior do cubículo. 

 

Mecanismo de fechamento das portas: 

 

As portas dos cubículos deverão ser providas externamente de fechaduras para 

chaves do tipo “Yale” e maçanetas. 

 

Equipamento de proteção contra surtos: 

 

O equipamento de proteção contra surtos deverá ser projetado para reduzir a taxa de 

crescimento e o valor de crista das ondas provocadas por fenômenos transitórios que se 

propagam pelo barramento blindado no sentido do gerador e que poderiam danificá-lo. 

Esse equipamento deverá ser constituído basicamente por um (01) pára-raios e um 

(01) capacitor por fase, conectados entre si em paralelo, cada qual com um de seus 

terminais alimentado pelo barramento blindado e o outro conectado a uma barra de cobre 

para aterramento existente dentro de cada cubículo terminal de linha. Cada conjunto assim 

formado deverá ficar segregado dos transformadores de potencial dentro do cubículo. 

Os capacitores deverão ser projetados, construídos, ensaiados e ter placas de 

identificação segundo as normas ABNT NBR 5282 e NBR 5289. Deverão ser monofásicos, 

para ligação fase-terra, imersos em meio não inflamável, protegidos por caixas metálicas 

estanques. 

Os pára-raios deverão ser de óxido de zinco e projetados, construídos, ensaiados e 

ter placas de identificação segundo a norma IEC 60099-4. Deverão ser para ligação fase-

terra, providos de todos os dispositivos necessários para instalação em cubículos, próprios 

para operação em paralelo com capacitores. 
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 Equipamentos dos Serviços Auxiliares Elétricos 

 

Para que a usina possa desempenhar corretamente o seu papel é necessário o 

fornecimento de diversos serviços auxiliares, que devem ser prestados de maneira confiável 

e ininterrupta. Para tanto, o serviço em si e a fonte de energia que o alimenta deverão ser, 

sempre que possível e viável, redundantes, de maneira a minimizar a sua interrupção. 

Desta forma, estabeleceu-se a seguinte filosofia para a elaboração dos sistemas 

relativos aos serviços auxiliares: 

Para o caso da partida de uma unidade, estando as outras paradas e sem 

alimentação disponível vinda da subestação de conexão, o processo deverá ser realizado 

com o auxílio do grupo gerador diesel da casa de força e do sistema de baterias. Nesta 

condição, o grupo gerador diesel deverá ser capaz de fornecer energia para todos os 

equipamentos e sistemas necessários à partida da unidade, pelo tempo necessário. Após a 

estabilização da unidade, poderá ser feita a transferência da fonte alimentadora dos 

sistemas, do grupo diesel para a própria unidade, que passa então a alimentar toda a usina. 

Caso sejam necessárias as partidas das outras unidades, estas serão feitas com a 

alimentação disponibilizada pela unidade já em operação. 

Para o caso da partida de uma unidade, estando as outras paradas e com 

alimentação disponível vinda da subestação de conexão, a energia será disponibilizada pelo 

fluxo inverso, através dos transformadores elevadores, dispensando a partida do grupo 

gerador diesel. 

O vertedouro, a tomada d‟água e a subestação serão alimentados por dois sistemas 

independentes (elétrica e fisicamente), de modo a assegurar a redundância no 

abastecimento de energia. 

A subestação e a tomada d‟água não contarão com um grupo gerador diesel próprio, 

mas serão alimentadas pelo sistema que tem origem na usina. 

Por se tratar de um equipamento vital para a segurança da barragem, as comportas 

segmento do vertedouro, além de possuir dupla alimentação e as unidades hidráulicas 

serem capazes de alimentarem outra comporta que não a própria (além de possuírem 

sistema de bombeamento duplo), ainda assim, existirá uma unidade hidráulica especial, 

acionada a diesel, que entrará em operação numa improvável, mas possível, falha na 

alimentação elétrica. 

Nos quadros e cubículos deverão ser previstos disjuntores de maneira a segregar as 

cargas essenciais daquelas que podem ser interrompidas. Este procedimento tem por 

objetivo minimizar a demanda da energia necessária ao funcionamento de uma unidade, de 
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modo a permitir que o grupo gerador diesel seja otimamente dimensionado (assim como a 

demanda a ser contratada do sistema para o sentido inverso ao normal). 

 

Normas e Recomendações Técnicas 

 

Os quadros, seus equipamentos e sistemas componentes, peças e acessórios, 

deverão ser projetados, construídos e ensaiados de acordo com as normas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnica, em especial: 

Para os cubículos CD, cubículos QP e cubículos CA: 

 

 NBR 6979 - Conjunto de manobra e controle em invólucro metálico para tensões 

acima de 1kV até 36,2kV - Especificação. 

 NBR 7118- Disjuntores de alta-tensão - Especificação. 

 Para os quadros BT/CCM's e quadros 125Vcc: 

 NBR 6808 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão montados em fábrica - 

CMF - Especificação. 

 

São também consideradas, como passíveis de aplicação, caso isso se mostre 

necessário, conveniente ou recomendável, em casos específicos, para equipamentos e 

sistemas componentes dos quadros, suas peças e acessórios e para os materiais a serem 

empregados na fabricação, quando não cobertos pelo prescrito pelas normas ABNT (e/ou 

ASTM, no caso dos materiais), as normas aplicáveis correspondentes das instituições 

relacionadas a seguir: 

 

 ANSI - American National Standards Institute 

 ASME - American Society of Mechanical Engineers 

 AWS - American Welding Society 

 DIN - Deutsche Industrie Normen 

 IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers 

 IEC - International Electrotechnical Commission 

 NEMA - National Electrical Manufacturers Association 

 SAE - Society of Automotive Engineers 

 VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker 
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Lista dos Principais Cubículos, Quadros e Transformadores 

 

Os principais cubículos e quadros a serem instalados na usina, subestação, tomada 

d‟água e vertedouro, são: 

 

 CD.GE.01 - CUBÍCULO DO DISJUNTOR DO GERADOR G1(MT); 

 CD.GE.02 - CUBÍCULO DO DISJUNTOR DO GERADOR G2(MT); 

 CP.CF.01 - CUBÍCULO PRINCIPAL Nº 1 DA CASA DE FORÇA (MT); 

 QA.CF.01 - QUADRO ALIMENTADOR Nº 1 DA CASA DE FORÇA (BT); 

 QA.CF.02 - QUADRO ALIMENTADOR Nº 2 DA CASA DE FORÇA (BT); 

 QA.GE.01 - QUADRO ALIMENTADOR DOS SERv. AUX. DO GERADOR G1 (BT); 

 QA.GE.02 - QUADRO ALIMENTADOR DOS SERV. AUX. DO GERADOR G2 (BT); 

 QA.SE.01 - QUADRO ALIMENTADOR Nº1 DA SUBESTAÇÃO (BT); 

 QA.TA.01 - QUADRO ALIMENTADOR DA TOMADA D´ÁGUA (BT); 

 QA.VE.01 - QUADRO ALIMENTADOR DO VERTEDOURO (BT); 

 QC.CF.01 - QUADRO DE CORRENTE CONTÍNUA Nº1 DA CASA DE FORÇA; 

 QC.CF.02 - QUADRO DE CORRENTE CONTÍNUA Nº2 DA CASA DE FORÇA; 

 QE.CF.01(02) - QUADRO DA EXCITAÇÃO DO GERADOR N°1(2); 

 QL.CF.01 (02....15) - QUADRO DE LUZ Nº1(2...15) DA CASA DE FORÇA; 

 QP.CF.01 - QUADRO PRINCIPAL Nº1 DA CASA DE FORÇA; 

 QP.GD.01 - QUADRO ALIMENTADOR DO GERADOR DIESEL; 

 QR.CF.01 - QUADRO DO RETIFICADOR Nº1 DA CASA DE FORÇA; 

 QR.CF.02 - QUADRO DO RETIFICADOR Nº2 DA CASA DE FORÇA; 

 QR.CF.03 - QUADRO DO RETIFICADOR Nº3 DA CASA DE FORÇA; 

 QR.CF.04 - QUADRO DO RETIFICADOR Nº4 DA CASA DE FORÇA ; 

 RE.CF.01 (02,03) - REATOR LIMIT. DE CORRENTE DERIVAÇÃO DE TE.CF.G1; 

 RE.CF.04 (05,06) - REATOR LIM. DE COR. NA DERIVAÇÃO DE TE.CF.G2; 

 RV.CF.G1(G2) - QUADRO DO REG. DE VELOC. DO GRUPO GERADOR Nº1(2); 

 

Características Principais e Gerais dos Quadros e Cubículos 

 

Os quadros e cubículos deverão ser adequados para o local de instalação, tensão e 

finalidade a que se destinam, sempre de acordo com as normas pertinentes. Além das 

características normatizadas, todos os quadros e cubículos deverão observar as seguintes 

características: 
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Iluminação interna: 

 

Os quadros e cubículos deverão possuir iluminação interna através de lâmpadas 

fluorescentes compactas do tipo “LFC” de 20 W alimentadas com tensão de 220 ± 10% V 

c.a., localizadas convenientemente. O comando dessas lâmpadas deverá ser realizado por 

meio de interruptores fim de curso instalados de tal forma nas portas dos cubículos que as 

lâmpadas se acendam tão logo as portas sejam abertas e deverão ser previstos dispositivos 

de seccionamento e proteção para a iluminação. 

 

Tomadas força para alimentação de equipamentos de ajuste/aferição: 

 

Os quadros e cubículos, sempre que necessário, deverão possuir uma tomada de 

força interna de 200W, alimentada com tensão de 220 ± 10% V c.a., localizada 

convenientemente e deverão ser previstos dispositivos de seccionamento e proteção para a 

mesma. 

 

Aquecedores de ambiente: 

 

Os quadros e cubículos deverão possuir resistores de aquecimento internos, com os 

respectivos termostatos, alimentados com tensão de 220 ± 10% V c.a. e deverão ser 

previstos dispositivos de seccionamento e proteção para os mesmos. 

 

Aberturas de ventilação: 

 

Sempre que necessário, deverão ser previstas aberturas para ventilação dos 

cubículos, protegidas por telas contra a entrada de insetos localizadas de tal modo a 

permitirem uma circulação contínua do ar por todo o interior do cubículo. 

 

Mecanismo de fechamento das portas: 

 

As portas dos quadros e cubículos deverão ser providas externamente de fechaduras 

para chaves do tipo “Yale” e maçanetas. 
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Sistema Digital de Supervisão e Comando: 

 

Tendo em vista que a Usina Hidrelétrica Davinópolis trata-se de instalação projetada 

para ser capaz de operar de forma desassistida, o projeto dos quadros deverá atender todas 

as previsões de contatos para recebimento e envio de sinais externos, incluindo todas as 

exigências de redundância necessárias para atender ao sistema de comando, controle e 

supervisão da Usina. O funcionamento deste sistema é descrito em item à parte. 

 

Compatibilidade Eletromagnética: 

 

Uma vez que todos os painéis possuirão pontos de conexão com o SDSC (Sistema 

Digital de Supervisão e Controle) é fundamental que no projeto de cada cubículo ou quadro 

sejam tomados cuidados especiais com relação à minimização na geração e propagação de 

radiações eletromagnéticas que possam interferir neste sistema. Desta forma recomenda-se 

que os cabos que fazem parte deste sistema deverão possuir blindagem adequada, 

compatível com nível de interferência passível de ocorrer. Adicionalmente, sugere-se a 

instalação de filtros em dispositivos acionados eletronicamente (tipo soft-start e outros) a fim 

de minimizar a introdução de ruídos nas linhas alimentadoras. O caminhamento dos cabos 

de potência e comando deverá ser cuidadosamente estudado de modo a minimizar as 

interferências no SDSC. 

 

Alimentação Auxiliar em Corrente Contínua: 

 

A alimentação, o comando e o acionamento dos diversos equipamentos existentes 

nos quadros e cubículos serão efetivados por meio de corrente contínua, na tensão de 125 

Vcc. (de -20% a + 10%). Assim, deverá ser previsto pelo menos um ponto de alimentação 

nesta tensão, com capacidade adequada às necessidades de cada cubículo, sendo 

previstos dispositivos de seccionamento e proteção adequados. Os quadros e cubículos 

localizados na tomada e no vertedouro, devido à distância da casa de força, não disporão 

desta fonte auxiliar. O funcionamento do Sistema Auxiliar de Corrente Contínua é descrito 

em item à parte. 

 

Chegada e Saída de Cabos: 

 

A chegada e a saída dos cabos de potência e comando deverá ser prevista para ser 

preferencialmente pela sua parte superior, exceto quando indicado em outra posição. Os 
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cabos de potência e controle serão instalados em bandejas fixadas nos tetos e paredes das 

galerias e locais de instalação dos painéis, de modo a minimizar os custos de instalação e 

facilitar a manutenção deste sistema. Deverão ser instalados de forma segregada e com 

espaçamentos apropriados de forma a garantir a imunidade eletromagnética necessária. Em 

todas as bandejas e eletrodutos deverá ser prevista uma reserva de 20% nos espaços, de 

modo assegurar a expansão do sistema de cabos de potência e comando sem que seja 

necessário o remanejamento dos cabos existentes. 

 

Observância À NR-10: 

 

O conceito, projeto, montagem e instalação dos cubículos e sistemas elétricos 

deverão atender à norma NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade, do 

Ministério do Trabalho (revisada em 2004), de modo a garantir a segurança e a saúde do 

trabalhador, tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual. 

 

Sistema Auxiliar de Corrente Alternada 

 

Os acionamentos e dispositivos que necessitem de uma elevada demanda, serão 

alimentados por um sistema de corrente alternada, em baixa tensão, disponível em toda a 

casa de força e demais instalações (subestação, tomada d‟água e vertedouro). As 

características nominais do fornecimento em corrente alternada em toda a instalação são: 

 

 Sistema  trifásico 

 Freqüência  60 Hz 

 Tensão nominal (fase-fase/fase neutro)  0,38/0,22kV 

 Faixa de operação  -10%/+5% 

 Neutro   solidamente aterrado 

 

Todos os equipamentos acionados por corrente alternada deverão ser capazes de 

operar de modo satisfatório e sem danos dentro de uma faixa operativa de -10% e +5% da 

tensão nominal. 

Devido a proximidade entre a casa de força e a subestação (cerca de 150m), entre a 

casa de força e tomada d‟água (cerca 50m) e entre a tomada d‟água e o vertedouro (cerca 

de 40m), toda a demanda de corrente alternada será atendida pelo sistema único a ser 

instalado na casa de força. Os cabos alimentadores interligando estes pontos principais 

serão instalados em eletrodutos enterrados no solo e adequadamente protegidos e 
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identificados. Este sistema será segregado dos demais sistemas (corrente contínua e 

comando, controle e comunicação), a fim de minimizar acidentes. Os cabos alimentadores 

deverão ser adequados para este tipo de instalação e serão protegidos contra sobrecargas 

por meio de dispositivos de controle e seccionamento adequados, instalados nos quadros 

de origem e/ou destino.  

O dimensionamento dos cabos de cada ramal ou trecho deverá levar em conta as 

quedas de tensão máximas permitidas, de modo a assegurar os valores nominais no 

fornecimento. Os cabos deverão suportar, sem danos, as correntes de curto circuito 

identificadas nos estudos de curto-circuito do sistema de baixa tensão, desde que os tempos 

de atuação dos dispositivos de proteção estejam adequados às suas características 

nominais. 

O sistema foi projetado de modo a garantir a máxima disponibilidade no 

fornecimento, dentro dos limites econômicos. A topologia e a filosofia operacional são as 

seguintes: 

 

 Os sistemas auxiliares de cada grupo gerador são atendidos prioritariamente pelo 

próprio gerador; 

 Na falta deste, a alimentação será provida pelo fluxo inverso através do 

transformador elevador, conectado ao sistema através do barramento de 138kV da 

SE, sendo esta considerada a contingência de grau 1; 

 na falta desta (ou seja, o transformador elevador do grupo está desconectado do 

barramento de 138kV da SE ou a própria SE está desconectada do sistema), a 

alimentação será provida pelo grupo gerador remanescente (ainda em operação, 

caso a falta se dê com as duas unidades operando) através do adequado 

chaveamento de disjuntores no quadro CA.CF.01, sendo esta contingência 

considerada de grau 2; 

 se ainda assim não for possível disponibilizar uma fonte de energia em corrente 

alternada, é então acionado o grupo gerador diesel de emergência. Devido à 

condição extrema, as cargas consideradas não essenciais deverão ser 

temporariamente desconectadas durante a operação com alimentação pelo grupo 

diesel. A desconexão será automática, atuando em disjuntores seccionadores de 

barramento nos painéis QA.CF.02, QA.SE.01, QA.TA.01 e QA.VE.01. O grupo diesel 

será conectado ao barramento nº3 do quadro QA.CF.02. Esta contingência será 

considerada como de grau 3. 
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Todo este processo será automaticamente controlado pelo SCDC, que comandará a 

abertura e fechamento dos disjuntores adequados, de modo a se minimizar os tempos de 

transferência e evitar-se situações potencialmente danosas, como o paralelismo dos 

geradores (diesel inclusive) pelo circuito de baixa tensão (em QA.CF.01).  

Os quadros de luz serão responsáveis pela alimentação da iluminação e tomadas 

nos diversos pontos da usina, casa de controle, subestação, tomada d‟água e vertedouro. 

Serão posicionados em função da destinação e área de influência, de modo a minimizar o 

cabeamento e racionalizar o acionamento da iluminação em função das necessidades 

locais. A alimentação auxiliar para os quadros e cubículos (iluminação interna, aquecimento 

e tomadas) também será provida por estes quadros de luz. 

 

Gerador Diesel de Emergência 

 

A usina contará com um sistema auxiliar de geração de energia elétrica para as 

situações onde as fontes normais de alimentação (Geradores 1, 2 e 3 ou via subestação) 

estejam indisponíveis simultaneamente. Este sistema será dimensionado para suprir, em 

condições contingenciadas, todo o sistema da usina e também a subestação, tomada 

d‟água e vertedouro, permitindo entretanto o funcionamento dos serviços auxiliares de modo 

mínimo, porém satisfatório. Este sistema, portanto, deverá ser capaz de permitir a partida de 

uma unidade geradora, de modo que, quando esta estiver estabilizada, possa assumir a 

carga do grupo gerador diesel, que poderá então ser desligado. 

A entrada em operação do grupo gerador diesel de emergência será automática, via 

SCDC da usina. O motor diesel deverá estar sempre disponível para a partida e para tanto 

deverá ser dotado de bombas auxiliares elétricas que promovam internamente a circulação 

de água em circuito selado, à temperatura adequada (aquecida por meio de resistências 

elétricas), de modo que o mesmo possa assumir a plena carga subitamente. O motor será 

acionado por um grupo de baterias próprio, independente dos demais sistemas da usina. Na 

sala do grupo gerador será instalado um painel para controle, de modo que o acionamento 

possa ser feito também de modo local, manualmente. 

A sala do grupo gerador diesel deverá ser adequadamente revestida para minimizar 

emissão de ruídos para o exterior. O motor será refrigerado pelo seu próprio sistema, 

composto de radiador e hélice, sendo o fluxo de ar direcionado para o exterior por meio de 

abertura adequada. O sistema de exaustão dos gases da queima do combustível deverá ser 

cuidadosamente projetado e instalado de modo minimizar a emissão de ruídos e radiação 

térmica para a sala do gerador. 
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O grupo gerador diesel deverá ser alimentado por um tanque para armazenamento 

de combustível, de modo que possa trabalhar por até 24h, ininterruptas, sem 

reabastecimento, com um fator de carga de 50%. Uma vez que este tanque será 

compartilhado com a bomba de incêndio de emergência, acionada a diesel, a este volume 

deverá ser acrescentado ainda o volume calculado para o funcionamento desta. Este tanque 

será instalado externamente à casa de controle, em local abrigado das intempéries, 

ventilado naturalmente e deverá possuir proteção adequada contra descargas atmosféricas.  

A sala do grupo gerador diesel deverá possuir um sistema de canaletas para a coleta 

de águas do piso, que poderão estar contaminadas com óleos e graxas. Assim, estas águas 

deverão ser encaminhadas a uma caixa separadora água-óleo lubrificante, instalada na 

galeria dos filtros. Este sistema de coleta de águas deverá também ser compartilhado com a 

sala das bombas de incêndio e o local de instalação do tanque de combustível. 

As principais características nominais do grupo gerador diesel, são: 

 

 Potência   500 HP 

 Combustível  óleo diesel 

 Rotação nominal  1.800 rpm 

 Regulador de velocidade  eletrônico, isócrono 

 

 A regulação de velocidade e potência deverá ser tal que em qualquer condição 

operativa a freqüência de saída seja estável, variando em até -5%, para o caso de aplicação 

súbita de carga nominal e variando até +3%, para o caso de retirada busca de carga. 

 

 Gerador elétrico  450 kVA 

 Rotação  1.800 rpm 

 Fator de potência  0,80 

 Freqüência  60 Hz 

 Tensão nominal (fase-fase/fase-neutro)  0,38/0,22kV 

 Faixa de operação  -10%/+5% 

 Tipo de ligação  estrela, com neutro aterrado 

 Excitação  rotativa, “brush-less” 

 Regulador de tensão  eletrônico 

 

A regulação de tensão deverá ser tal que em qualquer condição operativa a tensão 

de saída seja estável, dentro de uma faixa entre -10% e +5% da tensão nominal. 
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Sistema de Corrente Contínua  

 

O sistema de comando, controle e proteção da usina será alimentado basicamente 

por um sistema de corrente contínua, dimensionado de modo a garantir um fornecimento de 

energia estável e ininterrupta aos diversos sensores, atuadores, relés e demais 

componentes deste sistema. O sistema de corrente contínua será composto basicamente 

pelos seguintes elementos: 

 

 02 bancos de baterias estacionárias, 125 Vcc, com capacidade de 300Ah, 10 horas, 

cada; 

 03 retificadores/carregadores adequados para cada um destes bancos de baterias; 

 01 Quadro de Corrente Contínua, instalado na casa de força; 

 01 Quadro de Corrente Contínua, instalado na subestação. 

 

Todos os equipamentos acionados por corrente contínua deverão ser capazes de 

operar de modo satisfatório e sem danos dentro de uma faixa operativa de +10% e -20% da 

tensão nominal. 

O sistema, pela sua importância, deverá ser concebido de modo a dispor da máxima 

redundância possível, de modo que, mesmo quando da manutenção de qualquer um dos 

elementos componentes (banco de baterias ou retificadores/carregadores) o sistema 

restante seja capaz de suprir integralmente as necessidades de toda a instalação (usina e 

subestação). 

Devido a proximidade entre a casa de força e a subestação (cerca de 150 m), toda a 

demanda de corrente contínua nestes locais será atendida pelo sistema dual a ser instalado 

na casa de força. Os cabos alimentadores interligando a usina e a subestação serão 

instalados em eletrodutos enterrados no solo e adequadamente protegidos e identificados. 

Este sistema será segregado dos demais sistemas (corrente alternada em baixa tensão, 

comando, controle e comunicação), a fim de minimizar acidentes e interferências. Os cabos 

alimentadores deverão ser adequados para este tipo de instalação e serão protegidos contra 

sobrecargas por meio de dispositivos de controle e seccionamento adequados, instalados 

nos quadros de origem e destino. 

Para o sistema de comunicação está previsto também um sistema de corrente 

contínua, dedicado, composto basicamente pelos seguintes elementos: 

 

 01 banco de baterias estacionárias, 48 Vcc, com capacidade de 50Ah, 10 horas; 

 01 retificador/carregador adequado para este banco de baterias; 
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 01 Quadro de Corrente Contínua para a comunicação, instalado na sala de 

comunicações. 

 

Transformadores Elevadores (TE.CF.01 e TE.CF.02) 

 

Os transformadores elevadores a serem instalados na casa de força terão por 

finalidade elevar a tensão de geração, 13,8kV para a tensão de transmissão, 138kV. Os 

transformadores de potência serão instalados a jusante da casa de força, em locais 

especialmente projetados para recebê-los, na plataforma por sobre o canal de fuga.  

Na base de cada transformador será prevista a captação de óleo de vazamentos, por 

um sistema de drenagem por gravidade e separação óleo-água, não permitindo que o óleo 

vá para o sistema de água pluvial. O óleo isolante será separado e recolhido na caixa 

separadora. 

Para minimizar as conseqüências de um eventual incêndio no transformador, está se 

prevendo a construção de dois muros laterais em concreto estrutural, denominados paredes 

corta-fogo, de modo a conter as labaredas e o calor irradiado durante uma ocorrência desta 

natureza. As paredes localizadas no fundo destes nichos deverão também ser projetadas 

para suportarem esta eventualidade. 

Por questões de segurança, a parte frontal dos nichos de cada transformador deverá 

receber um fechamento em tela metálica rígida, montada em painéis com 2,50 m da altura, 

que poderão ser removidos em caso de manutenção, sendo que em um dos painéis deverá 

ser previsto um portão de acesso, que se abre para fora, para as manutenções rotineiras. 

Deverá ser dada atenção especial ao aterramento destes painéis para se evitar o 

aparecimento de tensões induzidas perigosas. 

As características técnicas principais mínimas, exigidas para o transformador de 

potência, deverão obedecer à norma NBR-5356. 

Características Principais: 

 

 Potência nominal :  28.000 kVA 

 Tipo :   trifásico 

 Freqüência:  60 Hz 

 Instalação:  ao tempo 

 Quantidade:  03 unidades 

 Tensão superior (TS):  138 kV 

 Ligação superior:  Estrela c/ neutro aterrado 

 Tensão inferior (TI):  13,8 kV 
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 Ligação inferior:  Delta 

 Derivações (lado 138 kV):  ± 2 x 2,5% 

 Grupo de ligação:  dYn 

 Polaridade:   subtrativa 

 Comutação:   sem carga e sem tensão  

 Impedância percentual:  11% 

 Meio isolante:  óleo naftênico 

 Classe do material isolante dos enrolamentos:  : A (105°C) 

 Elevação de temperatura do óleo:  55°C 

 Elevação de temperatura do enrolamento:  55°C 

 Refrigeração: - ONAN (até 17.945 kVA) 

 -  ONAF (acima de 17.945 kVA) 

 Instalação das buchas (TS):  na tampa 

 Instalação das buchas (TI):  na lateral 

 

Acessórios: 

 

 Transformadores de corrente instalados nas buchas de 138kV (terminais H1, H2 e 

H3); O número de enrolamentos, relações de transformação e classe de exatidão a 

serem definidas junto ao fabricante quando do projeto executivo; 

 Transformador de corrente instalado na bucha de neutro (terminal H0); O número de 

enrolamentos, relações de transformação e classe de exatidão a serem definidas 

junto ao fabricante quando do projeto executivo; 

 Relés de imagem térmica, com termômetro indicador de temperatura dos 

enrolamentos, para comando de ventilador, com 4 pares de contatos; 

 Termômetro indicador de temperatura do óleo, ajustável com contatos para alarme e 

desligamento; 

 Indicador magnético de nível de óleo em contatos para alarme (nível máximo e nível 

mínimo); 

 Relé detetor de gás, tipo Buchholz, isolado por válvulas, de 2 estágios, com contatos 

para alarme e desligamento; 

 Tanque de expansão do óleo; 

 Meio refrigerante de 1º enchimento, inclusive carga complementar; 

 Conservador de óleo; 
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 Tubo de explosão, com válvula de alívio de pressão, com 2 contatos para alarme e   

desligamento; 

 Ventiladores elétricos, acionados pelo sistema de controle da temperatura; 

 Secador de sílica-gel; 

 Válvulas para drenagem do meio refrigerante/isolante; 

 Dispositivos para ligação de filtro-prensa; 

 Dispositivo para retirada de amostra do óleo isolante; 

 Olhais de suspensão; 

 Ganchos para levantamento do transformador completo; 

 Ganchos ou olhais para tração; 

 Sapatas para macacos; 

 Terminais para ligação à terra para cabo de cobre; 

 Placa de identificação diagramática; 

 Caixa estanque, com blocos terminais de todos os circuitos auxiliares e de proteção; 

 Placa com esquema dos circuitos auxiliares, localizada na porta da caixa de 

terminais dos serviços auxiliares; 

 Rodas, orientáveis em 2 sentidos; 

 

Transformadores para serviços auxiliares (TS.CF.01 e TS.CF.02) 

 

Os transformadores para serviços auxiliares a serem instalados na casa de força 

terão por finalidade disponibilizar energia em quantidade adequada na tensão de 

0,38/0,22kV, em um sistema trifásico. Os transformadores de serviços auxiliares serão 

instalados a jusante da casa de força, em locais especialmente projetados para recebê-los, 

na plataforma por sobre o canal de fuga, no espaço existente entre os dois transformadores 

elevadores.  

Na base de cada transformador será prevista a captação de óleo de vazamentos, por 

um sistema de drenagem por gravidade e separação óleo-água, não permitindo que o óleo 

vá para o sistema de água pluvial. O óleo isolante será separado e recolhido na caixa 

separadora. 

Para minimizar as conseqüências de um eventual incêndio no transformador, está se 

prevendo a construção de dois muros laterais em concreto estrutural, denominados paredes 

corta-fogo, de modo a conter as labaredas e o calor irradiado durante uma ocorrência desta 

natureza. As paredes localizadas no fundo destes nichos deverão também ser projetadas 

para suportarem esta eventualidade. 
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Por questões de segurança, a parte frontal dos nichos de cada transformador deverá 

receber um fechamento em tela metálica rígida, montada em painéis com 2,50 m da altura, 

que poderão ser removidos em caso de manutenção, sendo que em um dos painéis deverá 

ser previsto um portão de acesso, que se abre para fora, para as manutenções rotineiras. 

Deverá ser dada atenção especial ao aterramento destes painéis para se evitar o 

aparecimento de tensões induzidas perigosas. 

Com o objetivo de limitar a corrente de falta nos transformadores de serviços 

auxiliares, está prevista a instalação de reatores em derivação de cada barramento de 

ligação entre os transformadores elevadores e os disjuntores dos respectivos geradores. A 

derivação estaria localizada junto à entrada de tensão inferior (13,8kV) de cada 

transformador, sendo a instalação dos reatores prevista para ser feita na mesma plataforma 

deste. A real necessidade da instalação deste equipamento deverá ser verificada quando do 

projeto executivo, ocasião em que estarão disponíveis de forma confiável os parâmetros de 

todos os equipamentos envolvidos (geradores, barramentos, transformadores, disjuntores e 

linhas) de modo a permitir um modelamento mais apurado dos estudos de curto-circuito. 

Cada transformador foi dimensionado para atender a integralidade das cargas da 

usina, compondo assim, um sistema redundante. As características técnicas principais 

mínimas, exigidas para o transformador de potência, deverão obedecer à norma NBR-5356. 

Características Principais: 

 

 Potência nominal :  750 kVA 

 Tipo :  trifásico, três enrolamentos 

 Freqüência:  60 Hz 

 Instalação:  ao tempo 

 Quantidade:  03 unidades 

 Tensão superior (TS):  13,8 kV 

 Ligação superior:  Estrela 

 Tensão inferior (TI):  0,38/0,22 kV 

 Ligação inferior:  Estrela c/ neutro aterrado 

 Tensão do enrolamento intermediário  13,8kV 

 Ligação do enrolamento intermediário  Delta 

 Derivações (lado 13,8 kV):  ± 2 x 2,5% 

 Polaridade : subtrativa 

 Comutação:  sem carga e desenergizado 

 Meio isolante: óleo naftênico 
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 Classe do material isolante dos enrolamentos: : A (105°C) 

 Refrigeração :  ONAN 

 Instalação das buchas (TS) : na lateral 

 Instalação das buchas (TI) : na lateral 

 

Acessórios: 

 

 Relés de imagem térmica, com termômetro indicador de temperatura dos 

enrolamentos, para comando de ventilador, com 4 pares de contatos; 

 Termômetro indicador de temperatura do óleo, ajustável com contatos para alarme e 

desligamento; 

 Indicador magnético de nível de óleo em contatos para alarme (nível máximo e nível 

mínimo); 

 Relé detetor de gás, tipo Buchholz, isolado por válvulas, de 2 estágios, com contatos 

para alarme e desligamento; 

 Tanque de expansão do óleo; 

 Meio refrigerante de 1º enchimento, inclusive carga complementar; 

 Conservador de óleo; 

 Tubo de explosão, com válvula de alívio de pressão, com 2 contatos para alarme e   

desligamento; 

 Secador de sílica-gel; 

 Válvulas para drenagem do meio refrigerante/isolante; 

 Dispositivos para ligação de filtro-prensa; 

 Dispositivo para retirada de amostra do óleo isolante; 

 Olhais de suspensão; 

 Ganchos para levantamento do transformador completo; 

 Ganchos ou olhais para tração; 

 Sapatas para macacos; 

 Terminais para ligação à terra para cabo de cobre; 

 Placa de identificação diagramática; 

 Caixa estanque, com blocos terminais de todos os circuitos auxiliares e de proteção; 

 Placa com esquema dos circuitos auxiliares, localizada na porta da caixa de 

terminais dos serviços auxiliares; 

 Rodas, orientáveis em 2 sentidos; 
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 Caixa de proteção para os terminais de TI e TS, com capacidade para abrigar os 

dispositivos de alívio de tensão e conexão dos cabos; 

 

Sistema de Proteção das Unidades Geradoras 

O sistema de proteção das unidades geradoras será o responsável por monitorar as 

condições operativas e promover ações mitigadoras sempre que uma condição estabelecida 

como anormal for detectada. O sistema de proteção das unidades geradoras foi concebido 

de modo a obedecer aos seguintes critérios: 

 Confiabilidade: O sistema deverá ser capaz de perceber e atuar sempre que uma 

condição anormal de funcionamento for detectada, independente da magnitude 

relativa desta anormalidade; 

 Simplicidade: O sistema deverá ter o menor número de componentes de tal modo a 

garantir uma operacionalidade adequada. As lógicas de operação a serem 

implementadas deverão ser claras e inequívocas, de modo a se evitar atuações 

espúrias; 

 Escalabilidade e flexibilidade: O sistema deverá ser capaz de ser ampliado e 

modificado de modo confiável, de modo a poder acompanhar a evolução dos 

sistemas e tecnologias; 

 Autonomia: O sistema deverá ser capaz de continuar em operação, realizando as 

intervenções sempre que necessário, sem que se degrade o seu desempenho 

mesmo em condições onde ocorra a perda de comunicação com hierarquias 

superiores; 

 Adequação: Todos os sensores, atuadores, cabeamento, conectores e unidades de 

controle deverão estar adequados ao ambientes onde serão instalados, de modo a 

suportarem as condições de temperatura, pressão, umidade, iluminação, poluição e 

interferências eletromagnéticas, sem que isto implique na redução da sua vida útil ou 

na degradação do seu desempenho. 

 Coordenação: Por formarem um conjunto, a proteções da turbina, gerador e 

transformador elevador de cada grupo serão integradas de modo a formarem um só 

sistema coordenado. Cada elemento do conjunto (turbina, gerador e transformador 

elevador) contará com sua unidade individual de proteção, que será integrada com 

as demais por meio de um sistema concentrador. 

 

Para cada conjunto gerador estão previstas pelo menos as seguintes proteções 

(número da função segundo a norma ANSI): 
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 detector de velocidade (12) 

 relé de distância (21) 

 verificação das condições de sincronismo (25) 

 sincronização automática (25A) 

 temperatura do óleo (26) 

 proteção de subtensão (27) 

 relé de potência inversa (32) 

 detector de temperatura (óleo, ar, água) (38) 

 relé de perda da excitação (40) 

 relé de corrente de seqüência negativa (46) 

 relé de sobrecarga do gerador (49G) 

 relé de sobrecarga do regulador de tensão (49RT) 

 relé de sobre corrente temporizado/instantâneo (50/51) 

 relé de sobre corrente temporizado/instantâneo de neutro (50/51N) 

 relé de sobre corrente instantâneo para terra (51G) 

 relé de proteção de falha do disjuntor (50/52BF) 

 relé de sobre tensão instantâneo (59I) 

 relé de sobre tensão temporizado (59T) 

 detector de pressão (63) 

 relé de falha para terra no rotor (64F) 

 relé de falha para terra no estator (90%) (64S1) 

 relé de falha para terra no estator (100%) (64S2) 

 detector de nível (óleo) (71) 

 perda de sincronismo (78) 

 detector de fluxo (óleo e água) (80) 

 relé de freqüência (81) 

 proteção diferencial do gerador (87G) 

 proteção diferencial da linha principal (87LP) 

 proteção diferencial da linha secundária (87LS) 

 proteção diferencial do neutro do transformador elevador (87T) 

 proteção diferencial do bloco gerador +transformador elevador + transformador de 

serviços auxiliares (87U) 

 regulador de velocidade (90RV) 

 regulador de tensão (90RT) 
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Os relés de bloqueio, do tipo de rearme manual, serão previstos para cada unidade 

geradora, montados no quadro de proteção do gerador. 

 

 relé de bloqueio por emergência elétrica (86E); 

 relé de bloqueio por emergência mecânica (86M); 

 relé de bloqueio por emergência hidráulica (86H); 

 

Os relés de bloqueio, por emergência elétrica e por emergência hidráulica, deverão 

comandar a parada total da unidade, com rejeição brusca de carga. O relé de bloqueio por 

emergência hidráulica comandará a descida de emergência da comporta da tomada d‟água. 

O relé de bloqueio por emergência mecânica comandará a parada total da unidade, sem 

rejeição brusca de carga, ou seja, o comando de abertura do disjuntor principal da unidade 

será efetuado com as pás diretrizes e palhetas do distribuidor na posição velocidade sem 

carga. 

A atuação simplificada do sistema de proteção do conjunto gerador sobre os relés de 

bloqueio será a seguinte: 

 

Tabela 6.4: Sistema de Proteção do Conjunto Gerador 

PROTEÇÃO 86E 86M 86H 

Defeito sistema de excitação (40) X   

Sobre corrente (51) X   

Sobre tensão no gerador (59G) X   

Potência inversa (32) X   

Térmico do enrolamento do gerador (49G) X   

Térmico do enrolamento do transformador (49T) X   

Diferencial do gerador (87G) X   

Diferencial do transformador (87T) X   

Diferencial do conjunto gerador (87U) X   

Sobretemperatura do óleo dos mancais do gerador (38G)  X  

Sobretemperatura do óleo dos mancais da turbina (38T)  X  

Sobretemperatura do metal dos mancais do gerador (38G)  X  

Sobretemperatura do metal dos mancais da turbina (38T)  X  

Nível de óleo dos mancais do gerador (71G)  X  

Nível de óleo dos mancais da turbina (71G)  X  

Fluxo baixo de óleo dos mancais do gerador (80G)  X  

Fluxo baixo de óleo dos mancais da turbina (80T)  X  

Nível de óleo no acumulador (71A)   X 

Pressão de óleo no acumulador (63A)   X 

Supervisão de partida da unidade  X  

Sobrevelocidade da unidade (12)  X  

Comporta a deriva  X  

Quebra do pêndulo de segurança das palhetas   X 

Nível de óleo isolante no transformador (71T) X   
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Sistema de Iluminação e Tomadas 

 

O sistema de iluminação da usina foi concebido de modo a possibilitar uma 

iluminação adequada a todos os ambientes internos e externos, de maneira a cumprir as 

normas vigentes. 

Para os casos de contingência, uma iluminação de emergência será 

automaticamente acionada, operando até o estabelecimento da iluminação normal. 

Existirão, portanto dois sistemas alimentadores para a iluminação. O sistema de iluminação 

normal partirá dos diversos quadros de luz estrategicamente distribuídos pela casa de força, 

casa de controle, tomada d‟água e vertedouro. Este sistema, nos locais onde seja possível 

diminuir o nível de iluminação quando da ausência de pessoas, a iluminação será acionada 

manualmente, de modo a realizar esta adequação sempre que necessário. O 

posicionamento dos interruptores deverá ser tal que seja possível localiza-los e operá-los a 

partir de zonas iluminadas, permitindo-se assim que, ao avançar em um determinado 

ambiente, seja sempre possível faze-lo com a iluminação presente, acionada anteriormente. 

De maneira análoga, ao se deixar o ambiente, esta tarefa possa ser feita com a iluminação 

presente. 

Os níveis de iluminância horizontais médias desejáveis são: 

 

 500 lux: sala de comando, sala de comunicações; 

 300 lux: oficinas de manutenção mecânica e elétrica; 

 200 lux: vestiários, copa, sala do gerador diesel, sala das bombas, sala de 

ventilação, sala da ETA, área de montagem e descarga, galerias elétricas e 

mecânicas, corredores internos da casa de controle;  

 50 lux: demais dependências da usina.  

 

O sistema de iluminação de emergência será acionado automaticamente sempre que 

houver a falta de energia elétrica para o acionamento da iluminação normal. Será composto 

por lâmpadas fluorescentes compactas, acionadas por circuitos dedicados. Por se tratar de 

situação de contingência, a iluminação proporcionada será aquela mínima necessária ao 

deslocamento seguro dos operadores pela usina. Nas áreas externas não está sendo 

previsto nenhum tipo de iluminação de emergência. Este sistema somente será acionado no 

caso da alimentação da usina estiver sendo realizado exclusivamente pelo gerador diesel. 

Recomenda-se que os quadros de luz possuam na sua entrada, dispositivos de 

corrente residual (tipo DR) de modo a se identificar fugas à terra que possam provocar 
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danos a pessoas (quando, por exemplo, estiverem executando serviços de manutenção no 

sistema de iluminação e tomadas).  

Resumidamente, por locais, o tipo de iluminação recomendado será: 

 

Áreas abertas e acessos: 

Nas áreas abertas, a iluminação deverá ser feita por meio de lâmpadas de vapor de 

sódio, instaladas em luminárias fechadas, montadas em postes e acionadas 

automaticamente por meio de relés fotos-elétricos. O número de postes e o número de 

lâmpadas por poste deverão ser dimensionados quando do projeto executivo, em função 

dos tipos de poste e luminárias disponíveis, de modo a se obter a melhor relação 

custo/benefício. Deve-se buscar uma padronização dos equipamentos de modo a minimizar 

a manutenção e o número de itens em estoque no almoxarifado. 

 

Área de montagem, carga e descarga e sala dos geradores: 

Nestas áreas, a iluminação deverá ser feita por meio de lâmpadas de vapor de sódio, 

acionadas manualmente a partir dos quadros de luz. Nestes quadros deverá ser possível 

repartir a iluminação de modo que em função da atividade desenvolvida no local possa 

haver uma modulação adequada no nível de iluminação, evitando-se o desperdício de 

energia. As luminárias deverão ser abertas, com o refletor direcionando prioritariamente a 

luz em direção ao piso. Caso seja possível, compatibilizar a potência das lâmpadas destas 

áreas com as das áreas abertas e acessos, de modo a compartilhar os itens em estoque no 

almoxarifado. 

 

Galerias elétrica, mecânica, filtros, manutenção elétrica, oficina mecânica, almoxarifado, 

salas dos retificadores e central de ventilação:  

Nestas áreas, a iluminação deverá ser feita por meio de lâmpadas fluorescentes HO, 

instaladas em trilhos suspensos a partir do teto. Serão acionadas manualmente a partir dos 

quadros de luz. Nestes quadros deverá ser possível repartir a iluminação de modo que em 

função da atividade desenvolvida no local possa haver uma modulação adequada no nível 

de iluminação, evitando-se o desperdício de energia. 

 

Sala do gerador diesel, sala das bombas de incêndio e sala das baterias: 

Nestas áreas, devido a potencial presença de atmosfera explosiva (vapores de diesel 

na sala do grupo diesel e das bombas de incêndio, e hidrogênio, nas salas das baterias), a 

iluminação deverá ser feita por meio de lâmpadas fluorescentes compactas, instaladas em 

luminárias à prova de explosão. Serão acionadas manualmente a partir de interruptores 
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locais, também à prova de explosão. A alimentação destes pontos será feita a partir do 

quadro de luz instalado fora deste ambiente.  

 

Sala da Estação de Tratamento de Água: 

Nesta área, devido a potencial presença de atmosfera corrosiva (vapores de cloro), a 

iluminação deverá ser feita por meio de lâmpadas fluorescentes compactas, instalas em 

luminárias à prova de corrosão. Serão acionadas manualmente a partir de interruptores 

locais, também à prova de corrosão. A alimentação destes pontos será feita a partir do 

quadro de luz instalado fora deste ambiente.  

 

Casa de controle: 

Nas demais áreas da casa de controle (sala de controle, comunicações, vestiários, 

copa, escada, etc.) a iluminação deverá ser feita por meio de lâmpadas fluorescentes 

comuns, instaladas em luminárias comerciais. Serão acionadas manualmente a partir de 

interruptores locais. A alimentação destes pontos será feita a partir do quadro de luz 

instalado na casa de controle.  

 

Tomadas: 

O sistema de tomadas será instalado a partir dos diversos quadros de luz. Em locais 

adequados serão instaladas tomadas monofásicas 220Vca, 10A, 2,2kVA para uso geral. 

Junto a cada quadro será prevista a instalação de tomada trifásica, 380Vca, 10A para 

acionamento de cargas de até 6,6kVA. Cada tomada deste tipo possuirá o seu próprio 

disjuntor tripolar, de caixa moldada. Nos locais externos ou sujeitos a presença de água ou 

umidade, as tomadas deverão ser adequadas ao ambiente. 

 

Sistema de Aterramento 

 

O sistema de aterramento da usina terá a função básica de proporcionar um 

“caminho/meio” adequado para circulação das correntes de falta que se fizerem presentes, 

promovendo equipotencialidade entre as diversas áreas e equipamentos. Este “caminho” 

deverá ser tal que não provoque o aparecimento de tensões induzidas perigosas aos 

equipamentos ou operadores. Os critérios adotados para a elaboração do sistema de 

aterramento deverão seguir as recomendações da Norma IEEE - Guide for Safety in AC. 

Substation Grounding - New York - 1986. 

O principal elemento constituinte do sistema de aterramento da casa de força é uma 

malha, constituída por cabos de cobre nu, na bitola de 95mm2 junto à rocha da fundação. 
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Esta malha deverá estar presente em toda a superfície de contato entre o concreto e o solo 

e terá uma abertura média de cerca de 6,50 x 6,50 m. Para garantir um bom contato com o 

concreto, os cabos deverão sempre estar circundados por uma camada de no mínimo 5 cm. 

Nos cruzamentos dos cabos, os mesmos deverão ser unidos por meio de conexões 

soldadas, cujo ponto de fusão deverá ser semelhante ao do cabo. Em locais determinados 

no projeto, deverão ser previstos pontos de derivação (também soldados) que serão 

conectados as estruturas da usina. As ferragens das estruturas da casa de força farão parte 

do sistema de aterramento. Desta forma, durante o projeto executivo esta condição deverá 

ser prevista, com determinações explicitas com relação aos métodos construtivos de modo a 

assegurar a continuidade do contato elétrico por toda a malha tridimensional formada pelas 

ferragens. Caso o projeto executivo indique, poderá ser necessária também a instalação de 

hastes em furos feitos na rocha. De modo semelhante, deverão ser construídas as malhas 

da tomada d‟água e do vertedouro.  

Todas as malhas de aterramento da usina, (casa de força, tomada d‟água, 

vertedouro e subestação) serão interconectadas entre si por meio de dois cabos de cobre 

nu, na bitola 95 mm2 enterrados no solo, sendo que estes cabos deverão estar afastados 

entre si de no mínimo 1,0m, de modo a garantir caminhos redundantes para esta 

interconexão. 

Todos os equipamentos, estruturas e componentes metálicos (tais como portas, 

janelas, tubulações) deverão ser conectados à malha de aterramento, de modo a se 

assegurar a sua equipotencialidade. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas, 

composto por hastes e cabos captores instalados no topo das estruturas também deverá ser 

conectado a malha de aterramento. 

Durante o projeto executivo, os locais previstos para a implantação da casa de força, 

tomada d‟água e vertedouro deverão ser melhor investigados de modo a se obterem os 

reais parâmetros do solo que irão permitir um estudo apurado para a reavaliação do sistema 

de aterramento aqui proposto. 

 

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

 

A morfologia do terreno e o índice ceraunico da região onde será implantada o AHE 

Davinópolis determinam que, do ponto de vista estatístico, será elevada a probabilidade de 

alguma estrutura componente do aproveitamento seja diretamente atingida por uma 

descarga atmosférica direta.  

Estas descargas, incidindo sobre estruturas despreparadas para recebê-las, poderão 

provocar danos variados e imprevisíveis. Estes danos poderão ir da simples queima de um 
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fusível a uma destruição total de painéis, e às vezes, pessoas poderão estar envolvidas, não 

sendo descartada nestas ocasiões, a possibilidade de ocorrência de seqüelas graves. 

Entretanto, as soluções para minimizar estas ocorrências são de fácil implementação e 

baixo custo. 

Todas as estruturas da usina são passíveis de serem atingidas por descargas 

atmosféricas diretas. Estatisticamente, estas descargas atingem com maior freqüência os 

pontos mais elevados destas, sendo que podem ser observadas descargas laterais em 

alguns casos. Os raios se formam a partir da eletricidade estática acumulada nas nuvens, 

oriunda do atrito entre partículas de água em sentido descendente com correntes de ar 

quente ascendentes no seu interior. A diferença de potencial entre a nuvem e o solo cresce 

à medida que ocorre o acúmulo de cargas, até alcançar um valor tal que, o ar, antes 

isolante, passa a ser condutor e ocorre o movimento de equilíbrio de cargas entre nuvem e 

solo. Esta ruptura da isolação do ar se dá gradativamente na forma do aparecimento de um 

caminho estabelecido entre a nuvem e o solo, chamado de canal de descarga. Quando este 

canal finalmente toca o solo, há a circulação de uma forte corrente, da ordem de alguns 

milhares (e em alguns casos, dezenas de milhares) de amperes, em uma fração muito curta 

de tempo (micro ou mili segundos). A forte ionização do ar neste instante provoca a emissão 

de luz e aquece fortemente o ar à sua volta com forte deslocamento do ar, provocando o 

som intenso, conhecido como trovão. 

Os danos ocorrem quando a estrutura atingida não possui um caminho adequado até 

o potencial de terra. No trajeto percorrido, a corrente poderá induzir tensões perigosas às 

pessoas e aos equipamentos. A solução, portanto, é oferecer pontos onde as descargas 

possam incidir de forma segura e a corrente ser encaminhada adequadamente ao solo. 

Os pontos mais altos são locais preferenciais por concentrarem mais cargas 

estáticas induzidas pela nuvem acima. Se nestes pontos forem instalados objetos mais 

elevados ainda, estatisticamente estes terão maior probabilidade de serem atingidos. 

Conectando-se estes pontos a condutores que direcionem a corrente para o solo, 

estabelece-se assim um caminho seguro da descarga. 

A técnica básica consiste em instalar hastes metálicas, denominadas hastes 

captoras, nos pontos elevados. Estas hastes devem ser isoladas e conectadas a um ou 

mais cabos metálicos nus, instalados externamente à edificação, separados desta por 

suportes próprios, isolantes. 

Devido ao porte das construções, não está descartada a possibilidade da ocorrência 

de descargas laterais. Desta forma, recomenda-se a instalação de um sistema de cabos ao 

longo das quinas, de forma a proporcionar um caminho adequado a este tipo de descarga. 
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Os cabos que fazem parte deste sistema deverão ser de cobre, ter a bitola mínima 

de 35mm2 e as suas conexões não deverão ser soldadas com material de baixo ponto de 

fusão (como soldas à base de prata ou estanho). Os cabos deverão ter um trajeto até o solo 

o mais curto possível, instalados externamente às edificações, evitando-se curvas de raio 

pequeno. Deverão ser conectados à malha de aterramento da usina, de modo a garantir um 

caminho de baixa impedância para o escoamento das descargas e garantindo uma 

equipotencialidade durante a ocorrência de uma descarga. 

Todas as estruturas externas, tais como gradis, para-peito, janelas, portas, postes 

metálicos, luminárias, dutos e telhados metálicos e outras deverão também ser conectadas 

a malha de aterramento.  

 

Sistema de Telecomunicações 

 

O sistema de comunicações a ser implantado no AHE Davinópolis deverá atender a 

toda demanda de comunicação de dados, voz e imagens. O sistema deverá obedecer aos 

seguintes critérios básicos: 

 Confiabilidade: O sistema deverá ter a máxima disponibilidade possível, instalando-

se sempre que necessário, nos pontos-chave, equipamentos redundantes, a 

“quente”, de modo a não haver interrupção da transmissão; No dimensionamento 

dos meios físicos (rede de cabos metálicos, rede de cabos óticos, bastidores; etc.), 

deverá ser prevista uma ampla reserva para futuras ampliações ou para serem 

utilizados durante situações de contingenciamento; 

 Escalabilidade e flexibilidade: O sistema deverá ser capaz de ser ampliado e 

modificado de modo confiável, de modo a poder acompanhar a evolução da 

demanda, dos sistemas e tecnologias. 

 Autonomia: O sistema deverá ser capaz de continuar em operação, 

independentemente da operação da usina; para tanto, contará com sua própria fonte 

de energia, exclusiva, proporcionada por um sistema de baterias em 48Vcc, 

alimentada por um retificador/carregador dedicados. 

 Adequação: Todos os terminais, cabeamento, e demais equipamentos deverão estar 

adequados ao ambientes onde serão instalados, de modo a suportarem as 

condições de temperatura, pressão, umidade, iluminação, poluição e interferências 

eletromagnéticas, sem que isto implique na redução da sua vida útil ou na 

degradação do seu desempenho. 
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O sistema de comunicação deverá atender basicamente às comunicações 

administrativas, operativas e de manutenção, através da disponibilização de equipamentos e 

meios físicos de telefonia, fibras ópticas e rádio.  

Para a comunicação externa, o sistema de telecomunicações fará uso das fibras 

óticas a serem disponibilizadas pela aplicação de um cabo-guarda do tipo OPGW (“Optical 

Ground Wire”), com 12 fibras. Para maior confiabilidade, o uso das fibras deverá ser 

segregado, de modo que os sistemas de telecomando e teleproteção sejam privilegiados 

(inclusive com redundância), ficando os demais sistemas (comunicação de voz, imagens, 

etc) com o restante da disponibilidade.  

Como sistema redundante, deverá ser previsto um “link” por satélite. Devido a alta 

confiabilidade do sistema de fibra ótica, o sistema de satélite, por questões de economia, 

deverá ser disponibilizado com uma banda mínima, que atenda à demanda durante o 

contingenciamento sendo disponibilizado somente os canais para telecomando, teleproteção 

e um canal de voz. 

Para os serviços administrativos, deverá ser prevista uma rede de dados com a 

arquitetura que utilize-se de IP, que é o mesmo padrão da Internet. A usina contará com um 

roteador local, que fará a administração desta rede. Seguindo uma tendência recente, o 

serviço de voz poderá ser realizado pela mesma rede de dados a ser disponibilizada para os 

serviços administrativos, utilizando-se um sistema denominado VOIP (“Voice Over IP”), 

possibilitando uma redução nos custos deste sistema. A exceção será para a linha dedicada 

(voz) para acesso ao COS, que deverá ter número secreto e não deverá passar pelo PABX. 

Para os serviços de controle e supervisão da usina, redes independentes deverão 

ser concebidas, de modo a garantir as respectivas autonomias. Por questões de segurança, 

estes subsistemas deverão ser estanques, não compartilhando e nem se conectando com a 

rede administrativa. 

Para isto serão previstos os sistemas a seguir relacionados: 

 

 Sistema de Telefonia Automática 

 

Este sistema constará de uma central PABX digital CPA-T com pelo menos 48 

ramais digitais ou analógicos, uma placa de 2 Mbits/s com protocolo adequado para a 

comunicação com a rede pública. 

Terminais deverão ser adequadamente distribuídos por toda a casa de força, 

subestação, tomada d‟água e vertedouro, em locais estratégicos. O sistema oferecido 

deverá ser capaz de prescindir da figura do operador de telefonia, de modo que qualquer 

ramal possa realizar o atendimento de chamadas internas e externas. Para o sistema 
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público deverão ser previstas as facilidades de recepção e envio de fax, e sistema de 

mensagens de voz, para as ligações não atendidas. 

O número de linhas externas, com acesso à rede pública de comunicações, deverá 

atender às seguintes demandas: 

 

 Duas linhas com número secreto para a comunicação entre a usina e o Centro de 

Operação Remoto; estes números não passarão pela central de PABX, sendo 

ligados diretamente na mesa do operador da usina. Caso se utilize o sistema VOIP, 

estas duas linhas deverão estar fora deste sistema; 

 Duas linhas com números públicos, para as demandas administrativas, incluindo fax. 

 

 Sistema de Busca Pessoa 

 

O sistema de busca pessoa será restrito às áreas internas e externas da casa de 

força, tomada d‟água e vertedouro. O sistema de busca pessoa será ligado a um ou mais 

ramais do PABX, permitindo desta forma, a chamada de pessoas com quem se deseja falar, 

utilizando-se alto-falantes espalhados pela área da usina, bastando que se ligue para este 

ramal. 

 

 Sistema de Rádio para Manutenção 

 

Para a comunicação em locais mais distantes, um sistema de VHF composto por 

uma estação base e estações portáteis, permitirá a comunicação com a pessoa desejada. 

Este sistema poderá, também, estar ligado a um ramal do PABX, de modo a se permitir que 

de qualquer telefone, interno ou externo à usina, se possa manter contato com pessoas em 

áreas não servidas pelo PABX. Será constituído de transceptores portáteis (VHF), que serão 

acoplados à linha telefônica da CPAT. 

 

 Vigilância eletrônica 

 

O controle de invasão por infra-vermelho será instalado no perímetro de áreas como 

subestação e casa de força etc, dispensando a ronda regular de guardas. 

Complementarmente, demais sensores poderão ser instalados em locais estratégicos (como 

portas, janelas, etc) de modo a garantir a indicação de presença de pessoas ou animais 

nestes locais. O sistema provocará um alarme na sala de segurança, indicando o local em 

que foi detectada a invasão, toda vez que a área for violada. O sistema poderá replicar o 
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alarme para uma outra localidade utilizando-se o sistema de comunicação como meio de 

transporte e acionar sirena local. 

Deverá igualmente ser previsto um sistema de circuito fechado de TV, com 

supervisão e controle local e remoto. 

 

 Telecomando e Teleoperação  

 

Deverão ser previstos todos os critérios e requisitos para o acesso remoto ao 

sistema, visando atendimento dos serviços de telemanutenção de uma planta não assistida. 

Para tanto, além de arquitetura para este serviço, deverão ser previstas todas as demandas 

e necessidades. 

Deverão ser previstos servidores ou estações de trabalho com as respectivas portas 

de comunicação, dedicados aos serviços e atividade de manutenção da usina, incluindo a 

possibilidade de efetuar diagnósticos on-line de eventos, desempenho e status de 

equipamentos da planta, além de pontos de comunicação ou terminais de rede remotas para 

acesso a rede local. Os protocolos de comunicação deverão ser definidos, bem como os 

limites de fornecimento, com inclusão dos equipamentos e softwares dos terminais remotos 

nas instalações do operador. 

 

 Sistema de Monitoramento 

 

Nas especificações técnicas dos equipamentos principais serão previstos e 

especificados sistemas para monitoramento de desempenho, baseados em sensores 

permanentes nos equipamentos. 

 

Sistema Digital de Supervisão e Controle 

 

O Sistema de Controle, Supervisão e Proteção Digital deverá ser distribuído, 

constituído por uma Unidade de Controle Central, instalada na Sala de Controle, interligada 

por uma Rede Local a Controladores Lógicos Programáveis, instalados nos Quadros de 

Comando Local, próximos aos equipamentos. O AHE Davinópolis está planejado para 

operar tanto no modo assistido com operador local, de forma totalmente automática, como 

remotamente no modo desassistido. 

Estão previstas duas estações de trabalho a serem instaladas na sala de comando, 

todas duas plenamente operacionais, na configuração de “hot stand-by”. Adicionalmente, em 

uma das estações de trabalho deverá ser instalado o software relativo às funções da 
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engenharia, de modo que este terminal atenda também a esta demanda. No fornecimento 

do sistema deverão ser inclusas todas as licenças relativas aos softwares instalados, bem 

como o treinamento do pessoal e a sua manutenção/atualização. 

Os softwares a serem instalados deverão ser confiáveis, estáveis e seguros, e 

também deverão permitir a inclusão de novas características de maneira a atender às 

necessidades operacionais ao longo dos anos. Alguns programas poderão ser atualizados e 

mantidos de forma remota, mas aqueles de aplicação crítica deverão contar com a presença 

de uma pessoa para esta tarefa. 

A operação do sistema deve atender aos seguintes níveis hierárquicos: 

 

Nível Local 

Neste nível são executadas as funções de controle, supervisão e proteção das 

unidades geradoras, dos transformadores elevadores, da subestação e dos serviços 

auxiliares de forma totalmente independente. 

Ficarão a cargo das Unidades de Aquisição e Controle (UAC) todos os 

intertravamentos necessários ao processo, todas as lógicas de seqüenciamento automático 

de partida e parada das unidades, os comandos sobre os reguladores de velocidade e de 

tensão, os comandos para abertura e fechamento dos disjuntores e a aquisição dos dados 

relativos à supervisão geral da usina. 

As Unidades de Aquisição e Controle serão instaladas no Quadro de Comando Local 

(QCL), onde também serão instalados os relés de proteção e os dispositivos para controle 

manual das unidades geradoras e da subestação. 

Embora o nível local não seja para operação normal, deve possibilitar a operação 

seqüencial passo a passo das unidades durante a fase de ensaios e testes ou no caso de 

indisponibilidade do nível central. 

Neste nível é feita a seleção de comando "local – automático". 

 

Nível Central 

Este nível será responsável, em condições normais de operação, pelo controle e 

supervisão da usina e da subestação através da Unidade de Controle Central (UCC). 

O nível de controle central terá como finalidade desempenhar as seguintes funções: 

 

 Interface Homem – Máquina; 

 Processamento, desenvolvimento e manutenção de programas aplicativos; 

 Comunicação; 

 Treinamento; 
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 Supervisão do sistema. 

 

Neste nível é feita a seleção de comando "automático local – automático remoto". 

 

Nível Remoto 

Este nível será responsável pelo controle e supervisão da usina no modo 

desassistido. Os equipamentos localizados no Centro de Operações Remoto não fazem 

parte do fornecimento. 

 

Controle das Unidades 

 

Partida Automática 

A partida automática será dada a partir da UCC por comando do operador ou do 

nível remoto. Após o comando de partida a UAC deverá levar a máquina à condição de 

velocidade e tensão nominal sem carga e, portanto pronta para sincronizar com o sistema. 

Caso a partida automática não seja bem sucedida seja por falha em algum auxiliar 

ou componente da unidade ou da própria UAC, a máquina deverá ser levada à condição de 

parada total. O processo de partida automática poderá ser visualizado pelo operador através 

da UCC. 

 

Partida Manual 

A partida manual somente poderá ser efetuada localmente no modo passo a passo 

com o operador agindo diretamente sobre os reguladores de velocidade e de tensão e sobre 

os auxiliares da máquina. 

 

Sincronização Automática 

Após a máquina estar pronta para sincronizar, a UAC deverá emitir um comando 

para colocar em serviço o sincronizador automático e este agir sobre os reguladores de 

velocidade e de tensão de modo a colocar a máquina na tensão e freqüência da rede. O 

fechamento do disjuntor da unidade estará condicionado à permissão dada por um relé 

verificador de sincronismo. 

 

Sincronização Manual 

Os ajustes de velocidade e de tensão serão feitos manualmente no QCL e o 

fechamento do disjuntor será efetuado pelo operador após estarem satisfeitas as condições 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.293 

de sincronismo, visualizadas nos instrumentos de sincronismo manual e condicionado à 

permissão dada por um relé verificador de sincronismo. 

 

Parada Normal 

A parada automática normal será feita e controlada pela UAC quando for emitido um 

comando dado pelo operador, através da UCC ou pelo nível remoto. 

Caberá à UAC, após recebido o comando, agir sobre os reguladores de velocidade e 

de tensão e sobre os auxiliares, de modo a parar completamente a máquina. 

Na parada normal, manual, não poderá haver rejeição de carga, cabendo ao 

operador antes de emitir o comando de parada levar a máquina para as condições de 

velocidade e tensão nominais em vazio. 

 

Parada de Emergência Elétrica 

A parada de emergência elétrica será iniciada pela atuação das proteções que 

requeiram a abertura imediata do disjuntor da unidade. A atuação das proteções sobre o 

disjuntor deverá ser efetuada através de um relé de bloqueio sem a intervenção da UAC. 

Após a abertura do disjuntor da unidade pela atuação do relé de bloqueio a UAC 

deverá assumir o processo de parada total da unidade e no caso de indisponibilidade da 

UAC o processo de parada total da unidade deve ser executado por lógica convencional 

redundante no QCL. 

 

Parada de Emergência Mecânica 

A parada de emergência mecânica será iniciada pela atuação das proteções em que 

a abertura imediata do disjuntor da unidade é desaconselhada. A atuação das proteções 

sobre o disjuntor deverá ser efetuada através de um relé de bloqueio após a confirmação da 

remoção de carga da unidade, sem a intervenção da UAC. 

Após a abertura do disjuntor da unidade pela atuação do relé de bloqueio a UAC 

deverá assumir o processo de parada total da unidade e no caso de indisponibilidade da 

UAC o processo de parada total da unidade deve ser executado por lógica convencional 

redundante no QCL. 

 

Controle da Subestação 

 

O controle da subestação se restringe aos comandos para abertura e fechamento 

dos disjuntores dos transformadores e da linha. Tais comandos serão iniciados pela ação do 

operador através da UCC ou do QCL. 
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A atuação das proteções elétricas deverá ser direta sobre os disjuntores, sem 

intervenção das UAC's. 

 

Supervisão 

 

A supervisão das unidades, da subestação e dos serviços auxiliares será feita pela 

aquisição de dados do processo pelas UAC's. As grandezas principais necessárias ao 

controle das unidades deverão também estar disponíveis no QCL. 

Os sinais serão do tipo digital para indicação do estado operativo de um determinado 

equipamento ou dispositivo, e analógico para indicação das grandezas inerentes ao 

processo (temperaturas, vazões, correntes, tensões, etc.). Os sinais analógicos serão 

adquiridos através de transdutores instalados junto ao processo. As grandezas do processo 

que impliquem em anormalidades de funcionamento deverão ser adquiridas pelas UAC's e 

duplicadas de forma agrupada para atuação sobre um anunciador de alarmes no QCL. 

 

A Filosofia Operacional  

 

O AHE Davinópolis será integrado ao sistema regional de 138 kV, através de uma LT 

com cerca de 44 km, que interligará a usina com a subestação Coromandel, de propriedade 

da CEMlG. A usina poderá ser controlada remotamente a partir do Centro de Operação do 

Sistema (COS) da proprietária ou um outro qualquer, a ser definido por ocasião do projeto 

executivo. 

O pessoal de operação e manutenção normalmente estará presente na Usina 

somente durante o horário comercial. Assim, o Sistema de Supervisão e Controle deverá 

possuir a capacidade de transmitir para o COS todos os dados necessários para a 

orientação dos operadores e do pessoal de manutenção, e de receber do COS todos os 

comandos necessários para a correta operação da usina. 

A arquitetura dos Sistemas de Supervisão e Controle e de Proteção deverá permitir o 

nível de operação degradada em face de cada um dos cenários apresentados a seguir. 

 

Operação Normal do Sistema 

 

A operação normal do AHE Davinópolis poderá ser remota, a partir do COS. Neste 

modo, serão possíveis os seguintes comandos: 
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 Reconfiguração da Subestação, pela abertura e fechamento dos disjuntores e 

chaves seccionadoras, dentro das regras permitidas pelo sistema de 

intertravamento; 

 Comandar a partida e parada das unidades geradoras, aumentar e reduzir cargas 

ativa e reativa. O seqüenciamento de partida, a sincronização e a parada das 

unidades, serão efetuados automaticamente. 

 

De modo a permitir a execução remota das funções acima relacionadas, serão 

transmitidos para o COS, pelo menos as seguintes informações: 

 

 Indicação de estado de todos os equipamentos principais da Subestação;  

 Indicação de estado dos subsistemas das unidades geradoras, comportas da 

Tomada d‟Água, comporta do Vertedouro e serviços auxiliares; 

 Tensões, correntes, valor de ajuste e valor real das potências ativa e reativa, posição 

dos limitadores de abertura das turbinas, vazões de água turbinada e vertida etc.; 

 Alarmes detalhados de falha de qualquer equipamento ou componente; 

 Registro de eventos; 

 Informações e dados para permitir o diagnóstico da condição dos equipamentos pela 

equipe de manutenção. 

 

Operações Especiais das Unidades 

 

Para facilitar o comissionamento ou recomissionamento das unidades e para efetuar 

testes e ensaios especiais, serão providos meios de executar as seqüências de partida e 

parada passo a passo.  

Serão providos intertravamentos, de modo a impedir qualquer possibilidade de 

ocorrência de situação perigosa para o pessoal ou para os equipamentos principais. 

 

Operação Degradada do Sistema 

 

O Sistema de Supervisão, Controle e Proteção da Usina não deverá reduzir a 

confiabilidade inerente dos equipamentos principais nem a continuidade da geração de 

energia. Assim o sistema será estruturado de tal modo a permitir a operação degradada, no 

caso das seguintes falhas de equipamentos: 

 

 Falha parcial ou total do COS ou do canal de comunicação Usina-COS 
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Neste caso, será perdido o comando remoto dos equipamentos e/ou a supervisão da 

Usina. A potência gerada pela Usina e a sua configuração permanecerão inalteradas, 

prevalecendo a situação existente no momento da falha. Facilidades completas de comando 

da Usina, inclusive de sinalização e alarmes, permanecerão disponíveis na Sala de 

Controle, bem como para a geração de relatórios de operação. 

 

 Falha de uma das Estações de Operação da Sala de Controle da Usina 

 

Neste caso, será perdida a supervisão e o comando a partir da EOP que estiver em 

falha, porém sem perder a capacidade de supervisão e comando da Usina a partir da Sala 

de Controle ou do COS. Permanecem íntegros os canais de comunicação entre as UAC‟s e 

a outra EOP e entre o SDSC e o COS. Adicionalmente, facilidades para a supervisão e o 

controle das unidades e da Subestação permanecerão disponíveis nas respectivas UAC‟s. 

 

 Falha da comunicação entre uma UAC e Sala de Controle da Usina 

 

A conseqüência de uma falha deste tipo será a perda de capacidade de se operar os 

equipamentos ligados a UAC respectiva a partir da sala de controle ou do COS, sendo que 

as demais UAC‟s permanecerão operando normalmente. Os equipamentos ligados a UAC 

afetada poderão ser operados a partir da IHM dedicada, sendo que a situação existente no 

momento da falha não será alterada em conseqüência da mesma. 

 

 Falha da UAC de uma Unidade 

 

Neste caso, a unidade permanecerá operando no estado em que se achava no 

instante da falha. 

Medição parcial das condições de operação serão disponíveis no quadro do 

regulador da turbina (posição do limitador, abertura das palhetas e pás da turbina, MW, 

RPM, etc.) e no quadro de excitação (tensão do gerador, MVAr, tensão e corrente do 

campo), de onde poderá ser ajustada a potência ativa e reativa da unidade, e no quadro de 

controle convencional da unidade. A unidade poderá ser desinterligada do sistema e 

conduzida automaticamente para a condição de repouso, pelo comando de parada de 

emergência localizado no painel de controle convencional da unidade. A proteção deverá 

permanecer totalmente efetiva. 
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6.7.12. Subestação 

 

A subestação do AHE Davinóplois estará localizada próxima da casa da força, a 

cerca de 150,0m a jusante desta, na direção sudoeste, na mesma margem do rio. Será 

implantada em um platô a ser terraplanado na El. 679,50m e o acesso rodoviário será feito 

pelo mesmo acesso à casa de força. A área ocupada será de cerca de 6.912m2 (96 x 72 m). 

A subestação contará com uma saída de linha longa e três saídas de linha curta 

(uma para cada conjunto gerador). O arranjo será do tipo barra principal e de transferência, 

com disjuntor de transferência, o que irá proporcionar uma grande flexibilidade operacional e 

alta disponibilidade da instalação. Cada entrada possuirá, além dos transformadores de 

tensão, corrente e dos pára-raios, o seu próprio disjuntor. Um sistema adequado de chaves 

seccionadoras permitirá que qualquer um destes disjuntores seja substituído prontamente 

pelo disjuntor de transferência. 

As estruturas de suporte (pórticos, pilares, postes) poderão ser de concreto ou 

estrutura metálica, sendo que esta definição deverá ser feita por ocasião do projeto 

executivo. A subestação contará ainda com uma casa de controle, onde serão instalados os 

painéis de controle e proteção e dos serviços auxiliares. Esta casa será construída em 

alvenaria convencional, em local adequado e possuirá dimensões apropriada para receber o 

número de equipamentos previstos para ali serem instalados sem que aja qualquer tipo 

restrição à circulação de pessoal ou da manutenção. Apesar da operação da subestação ser 

feita remotamente, a partir da casa de força, previu-se uma instalação sanitária para atender 

o pessoal durante os períodos de manutenção. Desta forma, adicionou-se à casa de 

controle uma caixa d‟água metálica e uma fossa séptica para o tratamento dos efluentes. 

O arruamento interno será definido por meio da implantação de meio-fios e a largura 

do leito de rolamento será de 6,00m e as curvas terão um raio interno também de 6,00m. 

Entre o arruamento e o resto da área existirá um desnível de cerca de 0,20m.  

Toda a área da subestação e ainda uma faixa de 2,50m de largura ao longo de todo 

o perímetro da cerca, será recoberta com uma camada de brita de cerca de 0,30m, lançada 

sobre o solo. O objetivo desta cobertura é assegurar uma camada isolante adequada de 

modo a garantir a manutenção das tensões de passo e toque dentro dos parâmetros 

seguros aos operadores. 

Os cabos de controle e medição serão instalados em canaletas de alvenaria 

adequadamente distribuídas pelo pátio da subestação, originando-se na casa de controle. 

Estas canaletas deverão ser dimensionadas de modo a comportarem a quantidade de cabos 

necessários com folga e organização, As canaletas serão semi-enterradas no solo e serão 

cobertas por tampas de concreto, removíveis. Nos locais onde seja prevista a passagem de 
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equipamentos de movimentação por sobre esta, a canaleta em si e as tampas deverão 

prever esta sobrecarga. Na entrada da canaleta na casa de controle, deverá ser dada uma 

especial atenção ao modo de chegada dos cabos, de modo que seja impedida a entrada de 

insetos e roedores. 

Devido à grande área plana, é importante que seja previsto um adequado sistema de 

drenagem da subestação. Esta drenagem deverá contemplar, além da drenagem da área, a 

drenagem das canaletas, de modo que, mesmo durante a ocorrência das chuvas mais 

intensas previstas, não ocorram inundações. O sistema deverá ser composto por uma rede 

de drenagem pluvial que atenda a estes requisitos. 

Principais equipamentos 

 

a) Chaves Seccionadoras 

 

Características técnicas principais mínimas exigidas para a chave seccionadora que 

deverá atender a todas as exigências da norma ABNT NBR 6935. 

 

Características Principais: 

 

 Classe de tensão  : 145 kV 

 Tensão nominal  : 138 kV 

 Número de pólos : 3 

 Freqüência : 60 Hz 

 Corrente nominal :630 A 

 Corr. suportável nominal de curta duração (1s, valor Eficaz) : 31,5 kA 

 Instalação : ao tempo 

 Tipo construtivo : abertura central 

 Movimentação : horizontal 

 Operação : motorizada 

 Quantidade  14 conjuntos 

 

b) Disjuntores 

 

Os disjuntores a serem instalados na subestação terão por finalidade realizar as 

manobras de ligar e desligar as entradas, seja em condições normais ou em condições de 

falta, quando a corrente poderá atingir valores elevados, da ordem de dezenas de vezes 
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superiores à corrente nominal. As Características técnicas principais mínimas exigidas para 

os disjuntores de 138kV serão: 

 

Características Principais: 

 

 Classe de tensão  : 145 kV 

 Tensão nominal : 138 kV 

 N° de pólos : 03 

 Freqüência : 60 Hz 

 Corrente nominal : 630 A 

 Corrente de interrupção simétrica : 31,5 kA 

 Instalação : ao tempo 

 Meio de extinção : SF6 

 Mecanismo de operação  motorizado 

 Quantidade  05 unidades 

 

c) Transformadores de Corrente 

 

Características técnicas principais mínimas exigidas para os transformadores de 

corrente a serem instalados nas entradas da LT‟s curtas em 138 kV, que vem dos 

transformadores elevadores são: 

 

Características Principais: 

 

 Tensão nominal  138 kV 

 Freqüência  60 Hz 

 Corrente nominal  630 A 

 Instalação  ao tempo 

 Relação de transformação  630/5-5-5 A 

 Fator térmico  1,2 

 Classe de exatidão para todos os enrolamentos  5B400 

 Quantidade  12 unidades 
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d) Transformadores de Potencial 

 

Cada entrada, no total de três, possuirá um jogo de transformadores de potencial 

(TP), sendo ligados entre cada fase e a terra. Além disto, serão instalados um TP para fase 

central dos barramentos para fins de controle e verificação das condições de sincronismo. 

As características técnicas principais mínimas exigidas para os transformadores de potencial 

são: 

 

Características Principais: 

 

 Classe de tensão  : 145 kV 

 Tensão nominal do sistema  138 kV 

 Tensão suportável à freqüência industrial (1 min) : 230 kV 

 Freqüência : 60 Hz 

 Instalação : ao tempo 

 Tensão Superior  138/√3 kV 

 Tensão inferior (TI)  : (115) V – (115 /√3) V 

 Classe de exatidão - primeiro enrolamento : 0,3P75 

        - segundo enrolamento : 0,3P75 

 Quantidade : 14 unidades 

 

e) Transformadores de Corrente e Tensão para fins de Faturamento (LT‟s) 

 

Por estar em uma ponta do sistema, distante cerca de 44 km da subestação de 

interligação (SE Coromandel - CEMIG) com o restante do sistema nacional, a princípio, a 

medição para fins de faturamento será feita na entrada da LT de conexão nesta SE.  

Os transformadores de corrente e tensão destinados ao faturamento deverão ser de 

uso exclusivo para este fim e serão especificados no momento da aquisição dos 

equipamentos, a fim de que possam estar em conformidade com as exigências legais 

estabelecidas pela ANEEL/ONS e vigentes à época. 

O sistema existente na SE do AHE Davinópolis deverá, entretanto, ser capaz de 

realizar as medições de energia com precisão adequada, uma vez que a legislação 

existente preconiza a medição de energia gerada em bruto, o consumo próprio das unidades 

geradoras e os serviços auxiliares da usina, a fim de que seja possível aferir o real 

desempenho dos grupos geradores. 
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f) Pára-raios 

 

Os pára-raios a serem instalados nas saídas das linhas da SE terão por finalidade 

limitar as sobre-tensões oriundas principalmente da indução provocada por descargas 

atmosféricas que ocorrerem nas proximidades do eixo ao longo de toda a linha de 

transmissão, assim como descargas diretas que porventura venham a acontecer. 

 

Características Principais: 

 

 Classe de tensão : 145 kV 

 Tensão nominal do sistema (fase-fase) : 138 kV 

 Freqüência : 60 Hz 

 Corrente de descarga nominal : 10 kA 

 Classe da descarga máxima da linha : 2 kA 

 Tipo  : óxido de zinco (ZnO) 

 Instalação : ao tempo 

 Quantidade 12 unidades 

 

g) Bobinas de Bloqueio 

 

O sistema de comunicação e telecomando será feito por meio de um sistema de 

fibras óticas, instaladas no interior do cabo guarda da LT (tipo OPGW), com redundância por 

microondas ou link com satélite. Entretanto, nesta etapa do projeto, na saída da LT de 

conexão foi previsto o local para a instalação de uma bobina de bloqueio. Caso no projeto 

executivo seja confirmada a não aplicação deste sistema, o projeto poderá ser revisto com a 

eliminação deste equipamento. 

 

h) Sistema de Aterramento da Usina 

 

O sistema de aterramento da usina terá a função básica de proporcionar um 

“caminho/meio” adequado para circulação das correntes de falta que se fizerem presentes, 

promovendo equipotencialidade entre as diversas áreas e equipamentos.. Este “caminho” 

deverá ser tal que não provoque o aparecimento de tensões induzidas perigosas aos 

equipamentos ou operadores. Os critérios adotados para a elaboração do sistema de 

aterramento deverão seguir as recomendações da Norma IEEE - Guide for Safety in AC. 

Substation Grounding - New York - 1986. 
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O principal elemento constituinte do sistema de aterramento da subestação é uma 

malha, constituída por cabos de cobre nu, na bitola de 95mm2 enterrados no solo, no fundo 

de valetas com 0,60 m de profundidade, exceto nos condutores localizados na periferia, a 

1,50 m para fora do alinhamento da cerca, onde a profundidade aumenta para 1,00m. Os 

cabos assim lançados deverão formar uma malha básica de 4,00 x 4,00 m. Nos 

cruzamentos dos cabos, os mesmos deverão ser unidos por meio de conexões soldadas, 

cujo ponto de fusão deverá ser semelhante ao do cabo. Em locais determinados no projeto, 

deverão ser previstos pontos de derivação (também soldados) que serão conectados aos 

equipamentos, estruturas, e cercas da SE, aos cabos de guarda e ao cabo contra-peso da 

LT. Nestas derivações, a bitola dos cabos poderá ser menor do que a da malha. 

Uma vez terminado o processo de instalação da malha e das derivações, as valetas 

deverão ser tampadas e compactadas de modo a reconstituir as características do solo 

original. Nos locais onde serão instalados pára-raios e nos locais onde serão conectados os 

cabos guarda e contrapeso, deverão ser previstos eletrodos de amortecimento como forma 

de melhorar a descarga para o solo das correntes induzidas pelas descargas atmosféricas, 

que são de alta freqüência (frentes de onda). 

Todos os equipamentos, estruturas e componentes metálicos (tais como portas, 

janelas, tubulações) deverão ser conectados à malha de aterramento, de modo a se 

assegurar a sua equipotencialidade. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas, 

composto por hastes captoras instaladas no topo das estruturas também deverá ser 

conectado à malha de aterramento. Todas as malhas de aterramento da usina (casa de 

força, tomada d‟água, vertedouro e subestação) serão interconectadas por meio de dois 

cabos de cobre nu, na bitola 95mm2, enterrados no solo, sendo que estes cabos deverão 

estar afastados entre si de no mínimo 1,0m, de modo a garantir caminhos redundantes para 

esta interconecção. 

Nos locais onde a presença de pessoas possa ser estatisticamente mais provável 

durante a ocorrência de surtos de tensão, tais como a casa de comando, as proximidades 

dos disjuntores e das chaves, deverão ser previstas sub-malhas, de abertura menor, 

interligadas à malha principal, de modo a assegurar tensões induzidas seguras ao pessoal 

da manutenção/operação. 

Durante o projeto executivo, o local previsto para a implantação da subestação 

deverá ser melhor investigado de modo a se obterem os reais parâmetros do solo que irão 

permitir um estudo apurado para a reavaliação do sistema de aterramento aqui proposto. 
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i) Sistema de Proteção e Controle da Subestação e Linha de Transmissão 

 

O sistema de proteção e controle da subestação e da linha de transmissão seguirá a 

mesma filosofia e critérios propostos para a proteção e controle da usina, integrando um 

único sistema. O sistema de proteção da subestação será formador por três módulos 

básicos, assim concebidos:  

 

 Módulos de Entrada das Unidades Geradoras 

Cada unidade geradora possuirá a sua própria entrada, independente da adjacente. 

Cada módulo de proteção possuirá as seguintes funções: 

 

 verificação das condições de sincronização (25) 

 proteção de subtensão , lado do gerador (ou linha curta) (27L) 

 proteção de subtensão , lado do barramento (27B) 

 relé de proteção de falha do disjuntor (50/52BF) 

 bloqueio do fechamento do disjuntor (86E) 

 supervisão do disjuntor e chaves seccionadoras 

 lógicas de intertravamento 

 

 Módulos de Saída da Linha de Transmissão 

A linha de transmissão possuirá a sua própria entrada. Este módulo possuirá as 

seguintes funções: 

 

 relé de distância (21) 

 verificação das condições de sincronismo (25) 

 sincronização automática (25A) 

 proteção de subtensão na linha (27L) 

 proteção de subtensão na barra (27B) 

 relé de sobre corrente temporizado/instantâneo (50/51) 

 relé de sobre corrente instantâneo para terra (51G) 

 relé de proteção de falha do disjuntor (50/52BF) 

 relé de sobre tensão instantâneo (59I) 

 relé de sobre tensão temporizado (59T) 

 relé direcional de corrente (67) 

 proteção por oscilação de potência (68) 
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 proteção por perda de sincronismo (78) 

 relé de freqüência (81) 

 bloqueio do fechamento do disjuntor (86E) 

 supervisão do disjuntor e chaves seccionadoras 

 lógicas de intertravamento 

 

Devido a sua importância, este módulo será do tipo “dual”, redundante e a “quente”, 

de modo a garantir a mais alta confiabilidade e disponibilidade possível. 

 

j) Sistema de Iluminação e Tomadas 

 

O sistema de iluminação da subestação foi concebido de modo a possibilitar uma 

iluminação adequada a todos os ambientes internos e externos, de maneira a cumprir as 

normas vigentes.  

Para os casos de contingência, uma iluminação de emergência será 

automaticamente acionada, operando até o reestabelecimento da iluminação normal. 

Existirão, portanto, dois sistemas alimentadores para a iluminação. O sistema de iluminação 

normal partirá do quadro de luz da subestação. A iluminação  interna será acionada 

manualmente e a externa de modo automático 

Os níveis de iluminância horizontal média, desejáveis, são: 

 

 500 lux: casa de controle 

 200 lux: WC. 

 50 lux: demais dependências da subestação.  

 

Nos locais abertos, que sejam apenas para a passagem de veículos e pessoas, esta 

iluminância poderá ser cerca de 35 lux. 

O sistema de iluminação de emergência será acionado automaticamente sempre que 

houver a falta de energia elétrica para o acionamento da iluminação normal. Será composto 

por lâmpadas fluorescentes compactas, acionadas por circuitos dedicados. Por se tratar de 

situação de contingência, a iluminação proporcionada será aquela mínima necessária ao 

deslocamento seguro dos operadores pela casa de comando da subestação. Nas áreas 

externas está sendo previsto iluminação de emergência por meio de unidades autônomas, 

próprias para a instalação externa.  

Recomenda-se que o quadro de luz possua na sua entrada, dispositivo de corrente 

residual (tipo DR) de modo a se identificar fugas à terra que possam provocar danos a 
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pessoas (quando, por exemplo, estiverem executando serviços de manutenção no sistema 

de iluminação e tomadas).  

Resumidamente, por locais, o tipo de iluminação recomendado será: 

 

 Áreas abertas e acessos: 

Nas áreas abertas, a iluminação deverá ser feita por meio de lâmpadas de vapor de 

sódio, instaladas em luminárias fechadas, montadas em postes e acionadas 

automaticamente por meio de relés foto-elétricos. O número de postes e o número de 

lâmpadas por poste deverão ser dimensionados quando do projeto executivo, em função 

dos tipos de poste e luminárias disponíveis, de modo a se obter a melhor relação 

custo/benefício. Deve-se buscar uma padronização dos equipamentos de modo a minimizar 

a manutenção e o número de itens em estoque no almoxarifado. 

 

 Casa de controle: 

 Nas áreas da casa de controle (sala de controle e WC) a iluminação deverá ser feita 

por meio de lâmpadas fluorescentes comuns, instaladas em luminárias comerciais. Serão 

acionadas manualmente a partir de interruptores locais. A alimentação destes pontos será 

feita a partir do quadro de luz instalado na casa de controle.  

 

 Tomadas: 

 O sistema de tomadas será instalado a partir do quadros de luz da subestação. Em 

locais adequados serão instaladas tomadas monofásicas 220Vca, 10A, 2,2kVA para uso 

geral. Junto a cada quadro será prevista a instalação de tomada trifásica 380 Vca, 10A para 

acionamento de cargas de até 6,6kVA. Cada tomada deste tipo possuirá o seu próprio 

disjuntor tripolar, de caixa moldada. Nos locais externos ou sujeitos a presença de água ou 

umidade, as tomadas deverão ser adequadas ao ambiente. 

 

k) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

 

A subestação deverá ser provida de um sistema semelhante ao adotado para o 

restante da usina para a proteção contra descargas atmosféricas. Basicamente serão 

instaladas hastes captoras no topo de todos os postes que fazem parte dos pórticos da SE. 

Estas hastes serão conectadas ao sistema de aterramento da SE. 
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6.7.13. Linha de Transmissão e Conexões 

 

6.7.13.1. Conexão da Usina 

 

A análise da viabilidade de um aproveitamento hidrelétrico deve incluir, 

necessariamente, os estudos de conexão ao sistema interligado. O aproveitamento 

Davinópolis localiza-se no rio Paranaíba, no quilômetro 12,7, a montante do reservatório do 

AHE Emborcação, sendo que nos estudos de inventário, a potência instalada foi estimada 

em 98 MW. NEOINVEST/CEMIG estão estudando também o aproveitamento Paraíso, a ser 

instalado no rio São Marcos, cerca de 4 km da sua foz com o rio Paranaíba. Conforme a 

Figura 6.17, a distância que separa os dois aproveitamentos é cerca de 21 km, o que indica 

a possível existência de maior sinergia ao se estudar em conjunto a conexão de ambos 

aproveitamentos. 

A concessionária local (CEMIG) foi consultada a respeito da viabilidade da conexão 

dos AHEs em seu sistema. A empresa realizou o estudo solicitado, cujo resumo é 

apresentado a seguir. 

 

 
Figura 6.17: Localização das usinas e principais linhas e subestações adjacentes. 
Fonte: “Análise da Conexão dos AHE Davinópolis e Paraíso” PO/PL CEMIG – jul/2008. 

 

A região é servida por vários pontos candidatos a receberem a energia gerada, o que 

implica na realização de vários estudos para se investigar qual destes pontos é aquele que 

irá proporcionar a solução de conexão com o “mínimo custo global”. O conceito de mínimo 
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custo global leva em consideração não só o custo de implantação (obras), mas também o 

custo das perdas em função do impacto provocado pela modificação da topologia existente, 

considerando um horizonte de 30 anos. A data de entrada em operação para os 

empreendimentos foi considerada como sendo em 2011. 

 

 
Figura 6.18: Sistema elétrico existente adjacente à região dos aproveitamentos. 

Fonte: “Análise da Conexão dos AHE Davinópolis e Paraíso” PO/PL CEMIG – jul/2008. 

 

6.7.13.2. Estudos das Alternativas de Conexão 

 

A conexão de um empreendimento de geração de energia elétrica deverá ser 

determinada tendo-se em conta que a solução técnica deverá ser aquela de mínimo custo 

global, conforme legislação vigente (Artigo 7º da Res. ANEEL nº 281/1999, alterada pela 

Res. Normativa nº 312/2008). A solução de mínimo custo global leva em consideração não 

só os custos de implantação das obras necessárias (construção de novas linhas e 

instalações e reforços no sistema existente), mas também os custos decorrentes das perdas 

no sistema de transmissão local e regional ao longo dos anos de operação da usina. 

 Foram estudadas as seguintes alternativas de conexão: 
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 Alternativa 1 – Integração das usinas através de linhas de 138 kV até a SE 

Coromandel 138 kV da Cemig D; 

 Alternativa 2 – Interligação das usinas em 138 kV e integração à Rede Básica 

através da LT 500 kV Paraíso – Emborcação; 

 Alternativa 3 – Conexão entre as usinas através de linhas de 138 kV e integradas à 

SE Emborcação em 138 kV; 

 Alternativa 4 – Conexão entre as usinas através de linhas de 138 kV e integradas à 

SE Serra do Facão, em 138 kV. Nesta alternativa faz-se necessária a construção do 

3º eixo 138 kV Serra do Facão – Catalão – Emborcação; 

 Alternativa 5 – Conexão entre as usinas através de linhas de 138 kV e interligadas à 

SE Catalão e Emborcação em 138 kV. Para tal faz-se necessário a construção da 3ª 

LT 138 kV Catalão – Emborcação; 

 Alternativa 6 – Conexão entre as usinas através de linhas de 138 kV e interligadas à 

SE Vazante em 138 kV. 

 

6.7.13.3. Resumo dos Estudos Desenvolvidos pela CEMIG 

 

O sistema CEMIG na região de implantação dos AHE Davinópolis e Paraíso é 

razoavelmente desenvolvido, conforme a Figura 6.18. Desta forma, em seus estudos pôde-

se considerar alternativas técnicas que contemplassem a conexão de ambos 

aproveitamentos de forma integrada, buscando assim uma solução de conexão ótima a um 

custo inferior, quando comparada a soluções individualizadas. Foram analisadas 6 

alternativas de conexão, cujos custos totais (investimento + perdas durante há 30 anos) são 

resumidas pela Tabela 6.5. a seguir. 
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Tabela 6.5: Custo final das Alternativas (investimento + perdas) – CEMIG. 

 
Fonte: “Análise da Conexão dos AHE Davinópolis e Paraíso” PO/PL CEMIG – jul/2008. 

 

Para o cálculo econômico das perdas, foram considerados os seguintes parâmetros: 

 

Tabela 6.6: Parâmetros Econômicos para o cálculo das perdas. 

 

* A taxa de retorno de 11% é a taxa mínima considerada para os estudos de perdas. 

 

Pelos dados apresentados na Tabela 6.5, a alternativa vencedora é a de número 1. 

Esta alternativa é, resumidamente, a seguinte: 

 

 Construção da Subestação elevadora no AHE Paraíso; 

 Construção de 22 km de LT em 138 kV, circuito simples até a Subestação do AHE 

Davinópolis; 

 Construção da Subestação elevadora e de Chaveamento do AHE Davinópolis, 138 

kV, com dois vãos para entrada de linhas, configuração barra principal/barra de 

transferência com disjuntor de interligação de barras. Na entrada de linha dos AHE 

Paraíso e AHE Davinópolis, deverá ser instalado o sistema de medição para 

faturamento; 

 Construção de 44 km de LT em 138 kV, circuito simples até a Subestação 

Coromandel, de propriedade da CEMIG; 

 Construção de um vão de entrada de LT na SE Coromandel, com sistema de 

medição de faturamento; 
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Figura 6.6.19: Topologia proposta pela CEMIG – Alternativa 1 (vencedora). 

 

Pelos estudos apresentados, a alternativa vencedora é aquela representada pela 

Alternativa 1. O Quadro 6.28 detalha as obras previstas para implantação dessa Alternativa, 

com os valores atualizados para Outubro de 2008. 

 

Quadro 6.27: Resumo das obras para a alternativa vencedora atualizada para Out/2008. 

 

 

Abaixo são apresentados os valores de Investimento da Conexão somente do AHE 

Davinópolis ao sistema CEMIG, atualizados pelo IGP-M de Junho de 2004 para Outubro de 

G

4 x 40 MVA

13,8-138kV

G

4 x 20 MVA

13,8-138kV

CUSTOS (R$ 1000)*

UNIT. Jun/04 UNIT. Out/08 TOTAL

22 154.180,00 202.099,14 4.446.181,17

44 195.960,00 256.864,37 11.302.032,19

1 3.720.993,74 4.877.478,59 4.877.478,59

2 1.722.390,55 2.257.709,53 4.515.419,06

2 1.237.912,57 1.622.655,80 3.245.311,61

1 913.564,88 1.197.500,84 1.197.500,84

3 581.878,80 762.726,73 2.288.180,19

1 3.720.993,74 4.877.478,59 4.877.478,59

1 1.722.390,55 2.257.709,53 2.257.709,53

3 1.237.912,57 1.622.655,80 4.867.967,41

1 913.564,88 1.197.500,84 1.197.500,84

3 989.773,20 1.297.394,71 3.892.184,13

1 1.722.390,55 2.257.709,53 2.257.709,53

0,1 3.720.993,74 4.877.478,59 487.747,86

TOTAL 51.710.402

* Ref. de Custos Eletrobrás de Jun/2004 reajustados pelo IGPM até Out/2008 -------------------------------------31,08%

** Considerando 10% do custo de um Módulo Geral de uma SE Pequena 138 kV BPT

QUANT.

Instalação Seção 138 kV - EL - BPT

LT 230 KV Davinópolis – Coromandel

LT 230 KV - 44 km - circuito simples - 1 x 636 MCM

Módulo Geral - SE Pequena 138 kV - BPT

SE Coromandel

Módulo Geral - SE Pequena 138 kV - BPT**

Instalação Seção 138 kV - EL - BPT

Instalação Seção 138 kV - EL - BPT

Instalação Seção 138 KV - CT - BPT

Instalação Seção 138 kV - IB - BPT

Instalação Trafo Monof. 138-13,8 kV -  28,00 MVA

CINQUENTA E UM MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS

DESCRIÇÃO

Módulo Geral - SE Pequena 138 kV - BPT

SE Davinópolis - 1ª Etapa 13,8/138 kV

LT 138 KV - 22 km - circuito simples - 1 x 336 MCM

SE Paraíso - 1ª Etapa 13,8/138 kV

LT 138 KV Paraíso – Davinópolis

Instalação Trafo Trifásico 138-13,8 kV - 12,00 MVA

Instalação Seção 138 kV - IB - BPT

Instalação Seção 138 KV - CT - BPT
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2008, caso o AHE Paraíso não se viabilize ou não seja de propriedade da CEMIG após o 

leilão. 

 

Quadro 6.28: Resumo das obras Pró-rata, em relação à potencia instalada, para Davinópolis. 

 

 

6.7.14. Linha de Transmissão 

 

A linha será construída em circuito simples, apoiando-se em estruturas metálicas 

treliçadas de aço galvanizado do tipo autoportante, sendo um condutor por fase, com o cabo 

do tipo alumínio com alma de aço (CAA) na bitola 170,55 mm2 (336,4 MCM –“LINNET”), 

suspensos por cadeias de isoladores. Os cabos guarda (ou pára raios) serão do tipo OPGW 

(“Optical Ground Wire”), ou seja, serão formados por uma camada externa de aço 

galvanizado e o núcleo será preenchido com um feixe composto por 12 fibras óticas, que 

serão utilizadas no sistema de comunicação da usina. 

Outras três linhas de transmissão curtas serão construídas para interligarem-se os 

transformadores elevadores da casa de força e as respectivas entradas na subestação. 

Estas linhas terão cerca de 150m, serão trifásicas e irão operar na tensão de 138kV. As 

linhas serão construídas em circuito simples, apoiando-se em estruturas metálicas treliçadas 

de aço galvanizado do tipo autoportante, com cada linha passando de um lado da estrutura, 

sendo um condutor por fase, com o cabo do tipo alumínio com alma de aço (CAA) na bitola 

170,55 mm2 (336,4 MCM –“LINNET”), suspensos por cadeias de isoladores. Os cabos 

guarda (ou pára raios) serão de aço galvanizado, na bitola de 5/16”. 

A linha de transmissão de conexão com a subestação Coromandel deverá ser locada 

de modo que a sua implantação se dê em condições favoráveis de relevo e vegetação, além 

de, sempre que possível, estar acessível por acessos já existentes, minimizando custos em 

impactos ao meio ambiente.  

A largura da faixa de passagem da LT 138 kV Davinópolis – SE Coromandel deverá 

ser determinada de acordo com as recomendações da norma NBR-5422, levando-se em 

CUSTOS (R$ 1000)*

UNIT. Jun/04 UNIT. Out/08 TOTAL

44 154.180,00 202.099,14 8.892.362,34

1 3.720.993,74 4.877.478,59 4.877.478,59

1 1.722.390,55 2.257.709,53 2.257.709,53

3 1.237.912,57 1.622.655,80 4.867.967,41

1 913.564,88 1.197.500,84 1.197.500,84

3 989.773,20 1.297.394,71 3.892.184,13

1 1.722.390,55 2.257.709,53 2.257.709,53

0,1 3.720.993,74 4.877.478,59 487.747,86

TOTAL 28.730.660

* Ref. de Custos Eletrobrás de Jun/2004 reajustados pelo IGPM até Out/2008 -------------------------------------31,08%

** Considerando 10% do custo de um Módulo Geral de uma SE Pequena 138 kV BPT

QUANT.

LT 230 KV Davinópolis – Coromandel

LT 230 KV - 44 km - circuito simples - 1 x 336 MCM

SE Coromandel

VINTE E OITO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS

DESCRIÇÃO

Módulo Geral - SE Pequena 138 kV - BPT

SE Davinópolis - 1ª Etapa 13,8/138 kV

Módulo Geral - SE Pequena 138 kV - BPT**

Instalação Seção 138 kV - EL - BPT

Instalação Seção 138 kV - EL - BPT

Instalação Seção 138 KV - CT - BPT

Instalação Seção 138 kV - IB - BPT

Instalação Trafo Trifásico 138-13,8 kV - 28,00 MVA
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conta o balanço dos cabos condutores devido à ação do vento e efeitos elétricos. 

Inicialmente a largura da faixa de passagem da LT deverá ser estimada em 30 metros, 

sendo 15 metros para cada lado de seu eixo central. 

A princípio, está prevista a utilização do fio contrapeso de aço recoberto de cobre. 

Dependendo dos valores de resistividade do solo, a redução da resistência de aterramento 

das estruturas constitui um dos meios mais efetivos de controlar as sobretensões 

provocadas pelas descargas atmosféricas através do isolamento da linha de transmissão. 

Deverão ser empregadas sinalizações nos cabos e nas estruturas da linha com 

vistas à segurança da inspeção aérea pelas equipes de manutenção, advertência à aviação 

em geral, sobretudo nas proximidades de aeroportos, advertência aos pedestres e 

identificações necessárias. 

Deverão ser utilizadas esferas de sinalização a serem instaladas no cabo pára-raios, 

placas de sinalização e advertência a serem instaladas nas estruturas e pintura das 

estruturas para sinalização das deflexões. 

A sinalização da linha obedecerá às normas NBR 6535 (Sinalização de Linhas de 

Transmissão com Vistas à Segurança da Inspeção Aérea) e NBR 7276 (Sinalização de 

Advertência em Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica). A proteção dos cabos 

contra os danos causados por vibrações eólicas deverá ser feita através da utilização de 

dispositivos amortecedores destas vibrações. Existem no mercado opções com eficiência 

comprovada pela prática, de espaçadores-amortecedores com sistema de garras 

aparafusadas aos cabos e de garras preformadas sem a utilização de parafusos. 

 

6.7.15. Obras de Infraestrutura 

 

6.7.15.1. Energia Elétrica e Iluminação 

 

A energia elétrica necessária à execução da obra será fornecida pelo construtor. A 

partir da subestação do canteiro de obras, serão construídas redes de energia na tensão de 

13,8 kV, para atendimento das instalações do canteiro e do acampamento. 

A geração de energia elétrica de emergência, será feita através de grupos geradores, 

diesel, instalados próximos aos pontos de consumo em baixa tensão. Esses geradores terão 

potência compatível com as cargas consideradas essenciais. 

 

6.7.15.2. Água industrial, tratada e potável 
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O fornecimento de água poderá ser feito a partir de captação direta no rio Paranaíba, 

através de estação de captação e bombeamento de água bruta, que será conduzida por 

uma adutora para um reservatório junto a estação de tratamento de água.  

A água destinada ao consumo humano deverá ser purificada, dentro dos padrões de 

potabilidade exigido pelos órgãos de saúde. 

 

6.7.15.3. Proteção contra incêndio 

 

O canteiro de obras será dotado de um sistema de proteção contra incêndio, 

composto pelos seguintes elementos: 

 Redes de hidrantes de coluna, dispostas nas proximidades das instalações do 

canteiro e edificações do acampamento, com pressão suficiente para garantir as 

vazões mínimas requeridas nos bocais dos hidrantes; 

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

Todos os hidrantes e extintores serão localizados e demarcados segundo os padrões 

das respectivas normas técnicas. 

 

6.7.15.4. Esgotos sanitários 

 

Os efluentes das instalações sanitárias serão conduzidos por redes coletoras de 

esgoto até as fossas sépticas. 

 

6.7.15.5. Drenagem de águas pluviais 

 

O sistema de drenagem de águas pluviais do canteiro de obras e do acampamento 

será composto por redes de drenagem superficial e subterrânea, a serem dimensionadas 

para condução das vazões de contribuição compatíveis com o período de operação do 

canteiro e acampamento. 

 

6.7.15.6. Acesso à obra e plano viário 

 

O acesso de equipamentos e pessoal ao local das obras está descrito no item 2.3 

deste relatório. 

O plano viário deverá ser elaborado para atendimento do fluxo de veículos e 

equipamentos na área do canteiro de obras e frentes de serviços. Deverá ser previsto um 

sistema de sinalização e de orientação tendo em conta o volume de tráfego esperado. 
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6.7.15.7. Canteiro de Obras 

 

A localização definitiva do canteiro de obras, bem como das áreas a serem ocupadas 

pelo acampamento serão definidas a partir do conhecimento do futuro empreiteiro das 

obras, o que deverá ocorrer por ocasião do início das obras.  

No estudo de viabilidade, apresentou-se apenas uma indicação dos locais possíveis 

das áreas potencialmente adequadas para esta finalidade. 

 

a) Areas de estoques e de bota-fora 

 

O material proveniente das escavações exigidas para a construção do empreendimento que 

possa ser aproveitado para utilização em enrocamentos e/ou como agregados para concreto 

e/ou eventualmente considerado como “inadequado”, serão dispostos nas regiões próximas 

à obra, dentro do futuro reservatório (no caso de serem inadequados) e em aterros 

adequadamente projetados (no caso de estoques a serem re-escavados), de modo a 

garantir a segurança contra eventuais deslizamentos. Estas áreas remanescentes serão 

recuperadas ao final da obra, com eventual limpeza e/ou recomposição da vegetação. 

 

b) Materiais Naturais de Construção (Material Terroso) 

 

Foram executados 77 (setenta e sete) furos a trado, com perfuração total de 149,00 

m, para a pesquisa de material de empréstimo argiloso. Esses furos foram distribuídos em 

cinco áreas da seguinte forma: 

 

Tabela 6.7: Distribuição dos furos, ao longo das cinco áreas definidas. 

Área Localização Quantidade Identificação 

Área 1 Margem Esquerda 25 Furos ST 01 a ST 25 

Área 2 Margem Esquerda 21 Furos ST 26 a ST 46 

Área 3 Margem Direita 13 Furos ST 47 a ST 59 

Área 4 Margem Direita 8 Furos ST 60 a ST 67 

Área 5 Margem Direita 10 Furos ST 68 a ST 77 

 

Registra-se que essas 05 (cinco) áreas referem-se a encostas suaves e baixadas 

marginais ao rio Paranaíba, em elevações inferiores àquela prevista para o nível do futuro 

reservatório, ou seja, na efetivação de sua exploração, não haverá necessidade de 
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recomposição ambiental. Por isso, as investigações a trado foram direcionadas a essas 

áreas. 

As áreas e a posição das sondagens estão indicadas no Anexo I (Volume 7). 

Registra-se que as sondagens a trado tiveram profundidades máximas de 3,00 m, e, em 

muitos casos, o material de boa qualidade pode ser mais espesso. Desse modo, os volumes 

estimados apresentam uma boa margem de segurança. Apresenta-se a seguir as 

estimativas de volume efetuadas: 

 

 Área 01: 145.000m² x 2,8m de espessura = 406.000m³; 

 Área 02: 167.000m² x 2,8m de espessura = 468.000m³ 

 Área 03: Descartada 

 Área 04: Descartada 

 Área 05: 142.000m² x 3,0m de espessura = 426.000m³ 

 Total estimado de material disponível: 1.300.000m³ 

 

Dentre as amostras avaliadas foram determinadas 02 (duas) representativas para a 

caracterização laboratorial dos materiais, correspondentes às áreas 02 e 05. As áreas 03 e 

04 foram descartadas devido à pouca espessura da camada de solo e pela forte presença 

de minerais micáceos em sua composição, resultantes da alteração do mica-xisto. A coleta 

de tais amostras foi refeita em seus locais de origem onde foram então retirados cerca de 50 

kg de material para cada, quantidade adequada para os ensaios de caracterização 

geotécnica.  

As amostras foram ensaiadas pelo laboratório de geotecnia da Universidade Federal 

de Brasília (UnB).  

 

c) Material Arenoso e Cascalheiras 

 

 Material Arenoso 

 

A areia natural ocorre em diversas áreas próximas ao local do futuro 

empreendimento. Descreve-se a seguir algumas dessas ocorrências. No Anexo I (Volume 7) 

é indicada a localização dessas jazidas. 

 

- Areia do Ribeirão - Logo a montante do eixo, na barra do córrego designado 

genericamente na região como Ribeirão, foi detectada uma ocorrência de areia grossa 

quartzosa, com presença de cascalho de fino a médio. Trata-se de uma ocorrência bem 
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favorável, na fazenda do Sr. Araquém Salgado (“Rancho do Corguinho”). Essas areias são 

hoje exploradas eventualmente pela prefeitura de Davinópolis, tanto para obras públicas 

como residenciais. 

Estima-se um volume disponível de areia grossa de pelo menos 50.000 m³ na região 

do desemboque do Ribeirão. Segundo informações no local, a reposição de areias durante o 

período de chuvas é muito rápida. 

 

- Areia Campo Limpo (Dragagem Desativada Temporariamente) - A areia é encontrada no 

local ainda em pilhas, porém com a dragagem interrompida. Tem características favoráveis 

para aplicação em construção civil. Sua composição é predominantemente quartzosa e sua 

granulometria varia de média a grossa. A distância até o eixo do barramento do AHE 

Davinópolis é de aproximadamente 4 km, por estradas existentes. 

 

- Areia Campo Limpo (Dragagem Ativa) – A areia encontrada no local tem granulometria 

variável e está sendo selecionada por peneiramento rudimentar, indo de média a grossa e 

cascalho. Sua composição é predominantemente quartzosa e o material, como um todo, é 

indicado para aplicação na construção civil. A distância de transporte até o eixo do AHE 

Davinópolis é de aproximadamente 6 km, por estradas existentes. 

Os materiais podem ser melhor selecionados, com adequações no sistema de 

peneiramento, ainda muito rudimentar. Segundo informações locais, assim como no ponto 

anterior visitado, a reposição das areias no rio Paranaíba é rápida, principalmente na 

estação de chuvas.  

 

 Cascalheiras 

 

A região é caracterizada por dispor de cascalheiras, basicamente de dois tipos: (1) 

cascalho de origem aluvionar com seixos rolados em matriz argilosa ou arenosa, e (2) 

cascalho rochoso de saprolito e rocha muito alterada e fragmentada. 

 

- Cascalho aluvionar – Esse cascalho predominantemente tem distribuição nas partes 

baixas e mais próximas das margens rio Paranaíba. Entretanto, pode ocorrer em regiões 

mais afastadas e em cotas mais elevadas. Trata-se de um material de composição 

heterogênea, com seixos de tamanho e grau de esfericidade variável. Normalmente a matriz 

é argilo-arenosa. Um local, no entorno do eixo, na margem direita, denominado Cascalheira 

do Marcão, foi selecionado no levantamento: Localizada nas coordenadas E-233.661 / N-
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7.984.686,  fica logo a jusante do eixo de barramento, na ombreira direita, tendo sido 

observada em uma cava abandonada de garimpo de diamante.  

Trata-se de material heterogêneo, com seixos de tamanho variável. Sua composição 

é predominantemente quartzosa, acompanhada de seixos de rocha como mica-xisto e 

anfibolito. Sua matriz é argilo-arenosa, em grande porcentagem. Essa alta porcentagem de 

finos é um dos fatores que trariam, em princípio, dificuldades para sua exploração, pois 

demandaria uma lavagem e uma seleção de grande expressão e consequente alto custo. 

Outro fator importante é a sua proximidade do eixo, o que poderia também dificultar sua 

exploração e impacto ambiental, já que se estende para jusante, na margem direita.  

Esse depósito se prolonga para jusante e evidencias foram anotadas na margem 

direita do rio Paranaíba a cerca de 300 m. Sua espessura pode ultrapassar os 5,00 m, 

conforme observado na cava abandonada. 

 

- Cascalho de Rocha Alterada (Saprolito) – Esse cascalho tem distribuição nas partes altas 

e mais afastadas das margens do rio Paranaíba. São materiais fragmentados resultantes da 

alteração do mica-xisto, rocha predominante na região. Seus fragmentos são comumente 

utilizados na cobertura dos acessos às fazendas e estradas vicinais mantidas pela prefeitura 

de Davinópolis. Algumas dessas cascalheiras são bem conhecidas, como a denominada 

Fazenda Canoa e a Cascalheira da Garcina. 

 

- Fazenda Canoa – Localiza-se no alto de um morro próximo a uma região chamada de 

Assombrado. O material é raspado na superfície e armazenado em pilhas para uso regular 

da prefeitura e moradores na zona rural. Sua granulometria é grossa, coloração 

amarronzada, é anguloso e resulta da alteração do mica-xisto. Sua localização é E-229.190 

/ N-7.986.247. 

 

- Cascalheira da Garcina - Localiza-se também no alto de morro, na propriedade da Sra. 

Garcina, na margem direita do rio Paranaíba. O material, assim como no caso anterior, 

também é heterogêneo, anguloso, tem matriz argilo-arenosa e é utilizado pela prefeitura de 

Davinópolis para correção dos acessos na região. Sua localização é E-230.471 / N-

7.989.365. 

 

Esses materiais ocorrem em abundância em toda a região. Tem uma aplicação 

restrita às correções, retificações e abertura de acessos. Podem ser considerados como 

potencial para essa finalidade. Para outras aplicações, deverá ser objeto de estudos 

específicos e caracterização geotécnica nas próximas etapas dos estudos. 
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d) Material Pétreo 

 

Trata-se do material com maior dificuldade de obtenção na região, já que os 

afloramentos rochosos praticamente restringem-se ao leito do rio, e as características 

morfológicas dos terrenos adjacentes ao sítio do Aproveitamento, de uma maneira geral, 

não são favoráveis à exploração de pedreiras.  

Registra-se que os mica-xistos das escavações exigidas do AHE Davinópolis, 

apresentam xistosidade não muito pronunciada, e intercalações de rocha mais maciça 

definidas por lentes de anfibolitos (admite-se que até 30% das escavações se dêem em 

anfibolitos). Desse modo, pode-se considerar, a princípio, que as escavações exigidas serão 

utilizadas, ainda que parcialmente, na produção de enrocamentos, transições e agregado 

graúdo para o concreto. 

Como o balanço de materiais para a alternativa selecionada, apresenta um déficit de 

aproximadamente 280.000 m³, torna-se imperativo a indicação de locais para pesquisa e 

exploração de pedreiras. Tendo em vista a melhor qualidade do anfibolito, principalmente na 

produção de agregado graúdo para o concreto, as pesquisas de campo direcionaram-se 

para ocorrências dessa litologia, sem desprezar, entretanto, eventuais ocorrências de 

afloramentos de mica-xistos, efetivamente não encontrados no entorno do sítio do 

aproveitamento.  

A busca do material anfibolítico nas redondezas do eixo do barramento anotou um 

extenso conjunto de afloramentos dessa rocha cerca de 6 km a jusante do eixo, nas 

margens do rio Paranaíba. A ocorrência se encontra na área de remanso do reservatório do 

AHE Emborcação, em uma região conhecida, na margem direita do rio, como 

“Assombrado”, onde se encontra a Fazenda Pilutinha (Coordenadas E-228.517/N-

7.985.577).  

A exploração da rocha aflorante deveria levar em consideração sua distribuição 

horizontal, em condições topográficas desfavoráveis para abertura de pedreira em bancada, 

e com eventual necessidade de construção de uma ensecadeira de dimensões 

consideráveis, ao longo do leito do rio. Desse modo, a melhor indicação para exploração 

desse material é o espigão topográfico que se desenvolve para a margem direita do rio, a 

partir dos afloramentos nas margens. O terreno superficial ao longo desse espigão 

caracteriza-se por apresentar matacões e blocos de anfibolito, que expressam a 

continuidade da lente. 

A cobertura de estéreis (solos e rocha decomposta) é estimada entre 5 e 10 m de 

espessura, e só poderá ser confirmada com a execução de sondagens em fases posteriores 
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do projeto. A área caracterizada pela presença de matacões de anfibolito tem dimensões de 

aproximadamente 200x500 m, inferindo-se, portanto um volume de 1.000.000 m³ para 

bancadas com 10 m de profundidade. 

Uma eventual necessidade de exploração dessa pedreira levará à recomposição 

ambiental da área, incluindo-se a destinação do material estéril a ser produzido. A distância 

até o eixo do barramento, por estradas atualmente existentes, é de cerca de 18 km. Com a 

abertura de 5 km de estradas junto à margem direita do rio Paranaíba, essa distância de 

transporte pode ser reduzida para aproximadamente 7 km. 

 

e) Balanço de Materiais 

 

A partir do arranjo selecionado e dos quantitativos levantados, procedeu-se o 

balanço dos materiais necessários à execução das obras (solo e rocha), fazendo-se o 

confronto entre os materiais naturais provenientes de escavações necessárias 

(obrigatórias), com as necessidades das obras.  

 

 Disponibilidades e Utilização dos Materiais de Construção 

 

I - Rocha Sã 

 

 Volume estimado de escavação no corte: 102.532 m3 

 

Nota: Supõe-se que apenas 70% deste volume possam ser utilizados para os concretos e 

enrocamentos. Teve-se 0,70 (102.532) = 71.773 m3 

 

Necessidade da obra (no corte): 

 

 Brita para concreto (371.324 x 0,80)  1,3  228.507 m3 (Proveniente de pedreiras e 

não da escavação exigida) 

 Ensecadeiras: 13.752  1,3  10.578 m3 

 Enrocamento compactado: 99.070  1,3 = 76.208 m3 

 Rip-Rap  2.034  1,3 = 1.565 m3 

 

Transições processadas:  

 Brita 6.224  1,3 = 4.788 m3 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.320 

 Areia = 14.364 m3 

 

Soma necessidades de rocha “in situ”: 

 

 228,507 + 10.578 + 76.208 + 1.565 + 4.788 = 321.646  m3 

 Considerando 10% de perdas: (321.646) x 1,10 = 353.811 m3 

 Necessidade de pedreira: (71.773 – 353.811) = 282.038 m3 (“déficit” a ser escavado 

de pedreira).  

 

II - Solos  

 

 Volume estimado de escavação comum obrigatória: 570.316 m3; 

 Volume estimado de material das escavações comuns obrigatórias, aproveitável nos 

aterros (+/- 30%): 171.095 m3; 

 Volume estimado no maciço da barragem: 18.5250 x 1,15 = 213.038 m3; 

 Saldo do volume de solo (sobra): (171.095) x 1,15 – 213.038 = 16.279 m3; 

 Volume de bota-fora de solo: (570.316 – 171.095) x 1,15 + 16.279 = 415.500 m3; 

 

Nota: Utilizou-se o coeficiente de empolamento de 1,3 para rochas e de 1,15 para solos. 

 

f) Estimativa de mão de obra 

 

Quanto à mão-de-obra a ser mobilizada para a implantação do empreendimento, 

está prevista a contratação, preferencialmente, de pessoal disponível nos municípios 

circunvizinhos. Este contingente de pessoal deverá ser transportado para a obra, utilizando-

se para tanto de um sistema de transporte a ser implementado pelo construtor das obras. 

Para os serviços de implantação do empreendimento, está prevista a princípio a 

utilização de uma equipe  média de aproximadamente 400 pessoas e cerca de 800 pessoas, 

durante o pico da obra. 

Esta estimativa pode, entretanto sofrer variações tendo em vista os interesses e 

compromissos do futuro construtor. 

 

 

 

g) Construções Especiais 
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Não foram previstas construções especiais nos Estudos de Viabilidade do AHE 

Davinópolis. 

 

h) Logística de Abastecimento à Obra e Materiais de Construção 

 

Conforme mencionado anteriormente, o AHE Davinópolis será implantado no rio 

Paranaíba, logo a montante do reservatório do AHE Emborcação, nos municípios de 

Davinópolis em Goiás e Coromandel em Minas Gerais. 

O eixo da barragem está localizado a 12,7 km a montante do final do reservatório do 

AHE Emborcação, tendo as seguintes coordenadas geográficas: 18º12‟35” de latitude sul e 

47º30‟58” de longitude oeste. 

O sítio do aproveitamento localiza à cerca de 248 km de Goiânia e 667 km de Belo 

Horizonte, por rodovias federais.  

A rede viária de estradas pavimentadas federais e estaduais, disponíveis entre os 

principais centros fornecedores de equipamentos e materiais, da região sudeste/centrooeste 

até o sítio do aproveitamento, assegura condições satisfatórias de transporte, inclusive das 

cargas mais pesadas. O acesso, pela margem direita, faz-se a partir da BR-050, localizada a 

15 km de Catalão na direção de Brasília percorrendo-se cerca de 40 km até a cidade de 

Davinópolis e, a partir daí, mais 10 km por meio de estradas vicinais não pavimentadas.  

O aeroporto comercial mais próximo do local do aproveitamento é o da cidade de 

Uberlândia a cerca de 165 km, em pista pavimentada que atende até aviões de porte médio. 

Alternativamente, pode-se utilizar o aeroporto de Catalão com pista pavimentada, mas com 

capacidade de atendimento para aeronaves de pequeno porte. 

 

i) Infraestruturas necessárias para os trabalhadores 

 

O município de Davinópolis não apresenta infraestrutura suficiente, visto que não 

possui hotéis, além de contar com poucos imóveis disponíveis. No entanto, em Catalão, 

toda a infraestrutura necessária para abrigar os trabalhadores pode ser encontrada. 

Com relação ao atendimento médico-hospitalar, em Davinópolis são realizados 

apenas atendimentos eventuais, sendo que para tratamento médico especializado os 

pacientes são encaminhados para Catalão. 

No anexo K (Volume 7), encontra-se o cronograma previsto para a execução da 

obra.  
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6.7.16. Caracterização do Reservatório 

 

6.7.16.1. Curva Cota x área x volume 

 

A curva cota x área x volume do reservatório do AHE Davinópolis é apresentada na 

Tabela 6.8 e na Figura 6.20 a seguir. 

 

Tabela 6.8: Curva cota x área x volume do AHE Davinópolis. 

Cota (m) Área (m2) Volume (m3) 

660,00 0 0 

665,00 489.932 816.553 

670,00 1746.070 6.084.737 

675,00 3784.358 19.586.375 

680,00 8248.130 48.952.083 

685,00 13.907.859 103.729.488 

690,00 21.233.678 190.939.934 

695,00 30.713.941 320.081.994 

700,00 43.040.885 505.958.636 

705,00 58.176.222 757.285.225 

 

 
Figura 6.20: Curva cota x área x volume do AHE Davinópolis. 
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6.7.16.2. Borda livre 

 

Os estudos de determinação da borda livre que deve ser adicionada à elevação da 

crista da barragem do AHE Davinópolis como margem de segurança, representando o 

espaço destinado a absorver o efeito de arrebentação de ondas eólicas, foram realizados 

valendo-se da metodologia recomendada pelo U.S. Army Corps of Engineers na publicação 

“Computation of Free Board Allowance for Waves in Reservois”, Washington, 1966.  

O fetch efetivo crítico foi determinado utilizando a planta do reservatório do 

aproveitamento, tal como ilustra a Figura a seguir de acordo com a referida figura, o 

reservatório do AHE Davinópolis, nas proximidades do barramento pode ser considerado 

regular. Assim, foi empregada a metodologia de Saville et al. (1962, In: NAGHETTINI, M.C, 

Notas de Aula de Hidrologia, 2001). 

 

 
Figura 6.21: Croqui utilizado na determinação do fetch do reservatório do AHE Davinópolis. 

 

A Tabela a seguir apresenta o valor obtido para o fetch crítico e também o valor da 

borda livre, ambos determinados com base no método descrito anteriormente. Tal como se 

pode observar, o valor de borda livre adotado é bastante conservador, pois a cota da crista 
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da barragem de CCR está posicionada na El. 702,00 m e a da barragem de terra na 

El.703,00 o que representa uma borda livre de 1,00 m e 2,00 m respectivamente em relação 

ao NA mxmx (El. 701,00 m). De acordo com a referida tabela o valor da cota da crista da 

barragem poderia estar posicionado na El. 702,26 m. 

 

Tabela 6.9: Borda livre para o reservatório do AHE Davinópolis. 

Extravasor 
N.A. Máximo 

Maximorium (m) 

Fetch Crítico 

(m) 

Borda Livre 

(m) 

El. Mínima da 

Crista 

da Barragem (m) 
3 comportas 701,00 2903 1,26 702,26 

 

6.7.16.3. Estudos de Amortecimento 

 

Tendo em vista as dimensões do reservatório, aproximadamente 4304 ha de área e 

volume no NA máximo normal de cerca de 505,9 x 106 m3, é necessário verificar o 

funcionamento das estruturas vertedouras considerando o efeito do amortecimento da onda 

de cheia pelo reservatório. O estudo de amortecimento da onda de cheia foi feito valendo-se 

do método de Puls. 

Para a execução do método são necessárias as seguintes informações: curva cota x 

área x volume do reservatório; curva de descarga do vertedouro; elevação do NAmxn; 

elevação do NAmaxmax; elevação da crista da barragem e o hidrograma da cheia de 

projeto. 

Para obtenção do hidrograma de projeto afluente ao reservatório do AHE 

Davinópolis, adotou-se o critério do método direto, desenvolvido por Leo Beard, do U.S. 

Army Hydrologic Engineering Center (1975), que consiste basicamente na construção de um 

hidrograma hipotético, de tempo de retorno preestabelecido (adotado igual a 10000 anos), 

por meio da análise de frequência de amostras de máximos anuais de vazão diária, 

avaliados para diversas durações médias. A duração média é estabelecida em função de 

um hidrograma típico, selecionado a partir da série de registros diários disponíveis em uma 

estação fluviométrica representativa, e que caracteriza a maior cheia (em termos de volume 

e/ou pico) observada no curso de água, conforme apresentado na Figura a seguir. 
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Figura 6.22: Hidrograma da maior cheia observada no rio Paranaíba em Porto dos Pereiras 

(60016000). 

 

Os resultados das simulações realizadas são mostrados nas Figuras a seguir, que 

apresentam, respectivamente, os hidrogramas afluente e defluente e os níveis de água 

decorrentes da passagem da onda de cheia pelo reservatório, cujo extravasor é dotado de 

03 (três) comportas com NAmxm na El. 700,00 m, NAmxmx na El. 701,00 m e cristas da 

barragem nas El. 702,00 m e El.703,00 m. 

 

 
Figura 6.23: Hidrogramas afluente e defluente do reservatório do AHE Davinópolis resultantes 

da passagem da cheia decamilenar. 
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Figura 6.24: Níveis de água no reservatório do AHE Davinópolis resultantes da passagem da 

cheia decamilenar. 

 

Pela análise das citadas figuras pode-se verificar que o reservatório do futuro AHE 

Davinópolis tem cerca de 0,96% de capacidade de amortecimento. As ondas da cheia 

decamilenar provocam elevações até a cota 700,92 m, correspondente a uma borda livre em 

relação à crista da barragem de terra de 2,08 m. 

 

6.7.16.4. Estudos de Remanso 

 

Para subsidiar a delimitação da área inundada pelo reservatório do futuro AHE 

Davinópolis foi realizado o estudo do remanso provocado pelo barramento.  

Para a simulação do remanso, isto é, avaliação dos perfis de linha de água no rio 

Paranaíba, a montante do barramento, nas situações de calha natural e após a implantação 

do AHE Davinópolis, foi utilizado o programa computacional HEC-RAS, desenvolvido pelo 

Hydrologic Engineering Center do U.S. Army Corps of Engineers versão 4.0; para o qual 

prevalece válida a calibração realizada nos estudos de hidráulica fluvial, posteriormente 

apresentados neste relatório. 

A Tabela e Figura a seguir apresentam os resultados dos cálculos de remanso, 

mostrados graficamente, que ilustram os perfis de linha de água no rio Paranaíba para a 

vazão média de longo termo e para a vazão associada ao tempo de retorno de 10.000 (dez 

mil) anos. Em cada figura são mostrados os perfis naturais e aqueles decorrentes da 

implantação da barragem. Nas demais Figuras são apresentados os perfis de linha de água 

nos principais afluentes do rio Paranaíba no trecho do reservatório, ou seja, no córrego 

Boqueirão, no córrego dos Palmitos e no rio Verde.  
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Tabela 6.10: Perfis de linha de água relativos à influência do remanso do AHE Davinópolis. 

Seção 
Distância 

ao Eixo (m) 

Cota de 

Fundo (m) 

Nível de Água (m) 

QMLT = 179 m³/s Q1000 anos = 2981 m³/s 

Natural Barragem Natural Barragem 

STB-21 55.002 704,80 706,07 705,59 711,09 710,68 

STB-20 53.064 689,70 695,45 700,13 703,14 703,98 

STB-19 50.271 682,10 691,35 700,03 699,85 702,64 

STB-18 46.497 684,40 690,81 700,02 698,33 702,19 

STB-17 38.455 682,00 684,10 700,01 693,13 701,51 

STB-16 32.192 671,10 680,17 700,00 690,58 701,33 

STB-15 28.051 673,10 679,30 700,00 689,13 701,24 

STB-14 21.234 671,80 677,63 700,00 687,21 701,16 

STB-13 15.280 668,80 676,24 700,00 685,01 701,08 

STB-12 11.798 669,20 673,97 700,00 681,29 701,03 

11 – Réguas CEMIG 7731 664,00 668,74 700,00 676,64 701,02 

STB-10 3986 661,00 664,43 700,00 672,60 701,01 

STB-9 434 657,80 662,16 700,00 670,37 701,00 

STB-8 - EIXO 0 657,10 661,93 700,00 669,92 701,00 

 

 
Figura 6.25: Perfis de linha de água no rio paranaíba a montante do AHE Davinópolis para a 

vazão média de longo termo. 
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Figura 6.26: Perfis de linha de água no rio Paranaíba a montante do AHE Davinópolis para a 

vazão associada ao de tempo de retorno 10.000 (dez mil) anos. 
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Figura 6.27: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e no córrego Boqueirão. 
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Figura 6.28: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e no córrego dos Palmitos. 
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Figura 6.29: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e no rio Verde. 

 

De acordo com os resultados apresentados, pode-se verificar que a influência do 

remanso do reservatório do AHE Davinópolis começa a se dissipar cerca de 55 km a 

montante do eixo do barramento (por volta do local da Seção 20), tanto para a vazão média 

de longo termo, quanto para a vazão decamilenar. Nesse ponto, ainda se observa uma 

diferença entre o NA natural decorrente do remanso, da ordem de 48 cm e 41 cm, 

respectivamente para a QMLT e para Q10.000.  Para a vazão média de longo termo a 
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influência do remanso está associada à El. 706,07 m e para a vazão de 10.000 (dez mil) 

anos, observa-se a El. 711,09 m no trecho ainda sob influência do remanso. 

Pela análise das Figuras Perfis de Linha de Água, podem-se notar que a influência 

do reservatório nos córregos Boqueirão e dos Palmitos e no rio Verde se extingue, 

respectivamente a aproximadamente 14,4 km, 13,5 km e 68,0 km, a montante de seus 

respectivos exutórios no rio Paranaíba, tanto para a vazão média de longo termo quanto 

para a vazão associada ao tempo de retorno de 10.000 (dez mil) anos.  

 

6.7.16.5. Estudos de Enchimento 

 

Com base na série de descargas médias mensais, referentes ao período de janeiro 

de 1931 a dezembro de 2008 (78 anos completos) e os dados da curva cota x área x 

volume, foi realizado o estudo de enchimento do reservatório. Foram considerados efeitos 

de precipitação e evaporação representados pelos valores médios mensais correspondentes 

das estações Rocinha e Catalão. 

A simulação de balanço hídrico do reservatório, calculada ano a ano, possibilitou a 

realização de um estudo estatístico considerando o tempo gasto para que o reservatório 

atinja o N.A. normal de operação, igual a El. 700,00 m. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela a seguir. 

 

Tabela 6.11: Estatísticas do Tempo de Enchimento do Reservatório do AHE Davinópolis. 

Mês de Enchimento 
Tempo de Enchimento 

Tempo Médio (dias) Tempo Máximo (dias) Tempo Mínimo (dias) 

Janeiro 22,79 88,52 5,73 

Fevereiro 23,56 87,90 5,37 

Março 26,90 120,64 7,36 

Abril 43,91 219,46 10,96 

Maio 75,76 205,79 23,07 

Junho 104,48 187,88 34,29 

Julho 118,00 178,82 52,30 

Agosto 112,67 154,84 60,18 

Setembro 93,47 128,55 49,78 

Outubro 70,23 102,16 29,76 

Novembro 47,78 79,44 14,61 

Dezembro 30,93 89,50 8,35 

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se constatar que o reservatório utiliza um 

tempo máximo médio de enchimento, até a cota de 700,00 m, inferior a 4 (quatro) meses, 
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independentemente do mês em que se realiza a operação e adotando-se a vazão residual 

igual a 70% da Q7,10.  

A bacia do rio Paranaíba abrange os estados de Minas Gerais e Goiás no trecho de 

interesse, portanto, o curso de água principal é considerado um rio federal. No tocante à 

vazão mínima a ser garantida a jusante de um aproveitamento hidrelétrico, a Legislação 

Ambiental estadual de Minas Gerais regulamenta o valor de 70% da vazão Q7,10, que 

representa a menor média em sete dias consecutivos, com dez anos de tempo de retorno, 

para a vazão remanescente. Já para o estado de Goiás este valor corresponde a 20% da 

Q95 (vazão média mensal com 95% de permanência no tempo). Considerando a localização 

do Aproveitamento de Davinópolis e a rede de drenagem que contribui para o mesmo, vale 

o caso mais restritivo, ou seja, a vazão igual a 70% da Q7,10. 

O tempo médio máximo é observado caso o início da operação se dê em julho, para 

o qual o reservatório leva cerca de 118 (cento e dezoito) dias para atingir o N.A. normal de 

operação, enquanto o tempo médio mínimo é observado caso o início da operação se dê em 

janeiro, para o qual o reservatório leva aproximadamente 22,8 dias para atingir o N.A. 

normal de operação.  

As situações crítica e promissora ocorrem, considerando os registros históricos da 

série estabelecida para o aproveitamento em questão, para tempo máximo e mínimo, 

respectivamente, caso o enchimento do reservatório se inicie em maio (cerca de 205,8 dias) 

e em fevereiro (cerca de 5,4 dias). 

 

6.7.16.6. Características do vertedouro 

 

O vertedouro do AHE Davinópolis localiza-se na ombreira direita, sendo constituído 

por um canal de aproximação, escavado em solo/rocha, estrutura de controle, calha de 

descarga e bacia de dissipação, ambas escavadas em rocha. 

O vertedouro será do tipo superfície, dotado de 03 (três) comportas de segmento, de 

10,00 m de largura por 14,00 m de altura, tendo o dimensionamento sido efetuado para a 

descarga de cheia máxima de 2.954 m³/s (amortecida), equivalente à tempo de retorno de 

10.000 (dez mil) anos. Apresenta 1,00 m de sobrelevação em relação ao NA máximo normal 

(El. 700,00 m ). Portanto haverá uma borda livre de 1,00 m para o NA máximo maximorum 

(El. 701,00 m) em relação à elevação da ponte sobre o vertedouro (El. 702,00 m).  

O arranjo do AHE Davinópolis possui casa de força situada no “pé” da barragem e 

não existe trecho de vazão reduzida do rio. Entretanto, como o enchimento do reservatório 

do AHE Davinópolis irá demandar um longo tempo, previu-se um dispositivo para vazões 

residuais, constituído por uma tomada d‟água, localizada na lateral direita do vertedouro, 
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controlado por comportas, de 1,80 m x 1,80 m. Na sequência, há um tubo metálico de DN 

1,80 m que irá lançar a água aduzida na bacia de dissipação, mantendo a vazão residual de 

70% da Q7,10=22,49 m3/s no rio Paranaíba, apenas durante a fase de enchimento do 

reservatório. 

 

7. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 
7.1. Considerações gerais 

 
Para a definição e delimitação das áreas de influência do Aproveitamento Hidrelétrico 

(AHE) Davinópolis, foram consideradas as possíveis interações entre o empreendimento e 

os meios físico, biótico, socioeconômico e cultural, considerando a bacia hidrográfica na 

qual o empreendimento se insere e contemplando os empreendimentos associados, 

inventariados, em fase de planejamento, em implantação ou em operação. 

A Resolução CONAMA 001/1986, em seu artigo 5º inciso III, determina que o EIA, 

além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente, deverá “definir os limites da área geográfica a ser direta 

ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 

considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”. 

Apesar da Resolução CONAMA 01/1986 estabelecer duas áreas de influência: Área 

de Influência Direta – AID e Área de Influência Indireta – AII, o Termo de Referência para 

elaboração do EIA e do respectivo RIMA do AHE Davinópolis, em função das variadas 

magnitudes e abrangência dos impactos da implantação e operação do empreendimento, 

define, além da AII e AID,a Área de Abrangência Regional – AAR e a Área Diretamente 

Afetada – ADA. Assim, em ordem decrescente de área total, temos: Área de Abrangência 

Regional – AAR, Área de Influência Indireta – AII, Área de Influência Direta – AID e Área 

Diretamente Afetada – ADA. 

Essas áreas foram estabelecidas, em uma primeira etapa de trabalho, a partir das 

diretrizes do Termo de Referência, dos Estudos Ambientais de Préviabilidade do AHE 

Davinópolis (Cemig/INGA, 2007), das características do empreendimento, descritas nos 

Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica do AHE Davinópolis (Cemig/Neoinvest/Poente, 

2009), bem como de uma preliminar Avaliação dos Impactos Ambientais.  

Em uma segunda etapa do processo de definição das áreas de influência do 

empreendimento, os limites preliminarmente estabelecidos foram revisitados, procedendo-se 

os devidos ajustes à luz dos resultados e conclusões dos estudos diagnósticos temáticos, 

do diagnóstico e do prognóstico ambiental integrado e, em especial, daqueles advindos da 
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identificação, caracterização e avaliação dos impactos gerados pelo aproveitamento 

hidrelétrico em pauta. Também foram consideradas nesta definição todas as determinações 

feitas pelo IBAMA no Termo de Referência (TR), elaborado para subsidiar os estudos 

ambientais. 

O Quadro 7.1, abaixo, apresenta um resumo das áreas de influência para os meios 

biótico, físico e socioeconômico do empreendimento. 

 

Quadro 7.1: Resumo das áreas de influência do empreendimento. 

AHE Davinópolis 

 Meio Físico e Biótico Meio Socioeconômico 

AAR Bacia hidrográfica do rio Paranaíba Microrregiões de Paracatu, 

Patrocínio, Patos de Minas 

Uberlândia e Catalão. 

AII Bacia hidrográfica do rio Paranaíba a montante 

do remanso do AHE Emborcação, localizado 

aproximadamente 12,7km do barramento do AHE 

Davinópolis, 

Municípios de Catalão, 

Davinópolis, Guarda-Mor, 

Abadia dos Dourados, 

Coromandel, Uberlândia e 

Patos de Minas. 

AID Área do reservatório, área de preservação 

permanente (APP), áreas destinadas à realização 

das obras, as ottobacias contíguas às áreas 

diretamente afetadas e áreas contínuas de 

relevante importância ecológica, além das áreas 

a montante e a jusante da barragem que podem 

sofrer alterações.  

Municípios diretamente 

afetados pelo 

empreendimento, a saber: 

Catalão, Davinópolis, 

Guarda-Mor, Abadia dos 

Dourados e Coromandel. 

ADA Reservatório, Área de Preservação Permanente 

(100m), Infraestrutura do empreendimento 

(barramento, casa de força, subestação e 

estruturas de apoio) canteiro de obras, bota-fora, 

etc. 

Totalidade das propriedades 

com terras atingidas pelo 

empreendimento 

(reservatório, APP e obras 

de apoio). 

 

A seguir é apresentada a descrição de cada uma das áreas de estudo, divididas de 

acordo com o meio estudado (físico e biótico ou socioeconômico). Cabe esclarecer que, 

como os meios físico e biótico apresentam extensão dos impactos praticamente iguais, as 

áreas de influencias dos mesmos são delimitadas em conjunto.  
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7.2. Meio Físico e Biótico 

 
7.2.1. Área de Abrangência Regional - AAR 

 
A Área de Abrangência Regional – AAR constitui-se como a área objeto da 

caracterização regional dos estudos, utilizada para efeito de distinção de impactos 

cumulativos, com objetivo de situar no contexto da bacia hidrográfica os eventuais impactos 

cumulativos decorrentes dos diversos aproveitamentos hidrelétricos inventariados e/ou 

propostos (IBAMA/2010). 

De acordo com o Termo de Referência (TR) elaborado para este estudo, a AAR deve 

englobar a totalidade da bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Dessa forma, em atendimento 

ao TR, considerou-se, para os meios físico e biótico, a bacia do rio Paranaíba, em sua 

totalidade, ou seja, considerando uma área de 222.801 km², em áreas de 04 (quatro) 

unidades federais: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito Federal. 

Na figura 7.1., a seguir, é apresentada a delimitação dessa área. Ressalta-se que no 

Anexo O (Volume 8), é apresentado o mapa dessa área, com maior nível de detalhamento.  
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Figura 7.1: Área de Abrangência Regional – AAR, considerada para os meios físico e biótico: bacia do rio Paranaíba. 
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7.2.2. Área de Influência Indireta - AII 

 

A Área de Influência Indireta – AII é o território real ou potencialmente sujeito aos 

impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, delimitada pelos limites 

geográficos das sub-bacias e parte da bacia hidrográfica do rio Paranaíba para melhor 

contextualização dos fatores ambientais dos Meios Físicos e Biótico. Convencionou-se 

como Área de Influência Indireta (AII) do AHE Davinópolis, para os meios Físico e Biótico, a 

bacia hidrográfica do rio Paranaíba a montante do reservatório do AHE Emborcação. 

Com a divisão da bacia hidrográfica do rio Paranaíba na metodologia de ottobacias 

até o nível 4, a AII localiza-se na ottobacia Sudeste Goiano e na Alto Paranaíba. A parte 

mineira localiza-se na Unidade de Planejamento PN1 do Comitê de Bacia Hidrográfica dos 

Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba, segundo o Instituto Mineiro de Gestão de Águas – 

IGAM. O remanso do AHE Emborcação é o limite à jusante da AII, pois a partir deste ponto 

encontra-se a área diretamente afetada por este empreendimento, de mesma natureza do 

AHE Davinópolis, portanto de impactos ambientais similares. Dessa maneira, a jusante do 

AHE Davinópolis, somente no trecho até o remanso do AHE Emborcação é que serão 

considerados impactos indiretos advindos da implantação do empreendimento em estudo. 

A bacia hidrográfica do rio Paranaíba, a montante do AHE Davinópolis, foi 

determinada como AII uma vez que se entende que os impactos indiretos, de natureza física 

e/ou biótica, advindos desse empreendimento não irão se estender além desse limite 

geográfico. Por outro lado, nessa área de influência indireta também se aglutinam a maioria 

de fenômenos ambientais que poderão refletir na qualidade do reservatório do AHE 

Davinópolis. 

Essa área engloba os locais que serão indiretamente afetados em função da 

formação do reservatório, o qual ocasionará: supressão de áreas de vegetação, causando, 

dentre outros, o afugentamento da flora para áreas adjacentes; a elevação do nível do lençol 

freático ocasionando o aparecimento de surgências d‟água em certos locais; a 

transformação do ambiente aquático de lótico para lentico, afetando, principalmente, a fauna 

aquática; a modificação do microclima local, principalmente, pela formação do espelho 

d‟água, aumentando a evaporação; entre outros.  

Desta forma a AII com o total de 10.383 km2, representado 4,66% da Área de 

Abrangência Regional – AAR, é a unidade geográfica para caracterização dos principais 

fatores ambientais e possíveis efeitos indiretos do empreendimento para os Meios Físico e 

Biótico. A Figura 7.2, abaixo, apresenta a delimitação geográfica de tal área na região em 
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estudo. No anexo O é apresentado o Mapa de Delimitação das Áreas de Influência Indireta 

– AII Meios Físico e Biótico.  
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Figura 7.2: Área de Influência Indireta – AII – área da bacia do Paranaíba a montante do reservatório do AHE Emborcação. 
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7.2.3. Área de Influência Direta – AID 

A Área de Influência Direta – AID é definida como a área cujos impactos incidem ou 

venham a incidir de forma direta sobre os recursos naturais a partir das ações de 

implantação e operação do empreendimento. Abrange as áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento (área de inundação, infraestruturas, canteiro de obras, vias de acesso, 

áreas de empréstimo e de bota fora, e APP). 

A hidrografia é a referência geográfica adotada na definição dos limites das áreas de 

influências para os Meios Físico e Biótico. Neste sentido, a definição da AID considerou as 

ottobacias contíguas as áreas diretamente afetadas, bem como as áreas de relevante 

importância ecológica.  

Foram delimitadas e analisadas as áreas de 22 ottobacias de classe nível de trecho, 

delimitadas e definidas pela ANA, Agência Nacional das Águas. O uso das ottobacias 

definidas pela ANA possui uma limitação referente à escala dos dados disponibilizados 

(1:1.000.000) que não apresenta detalhes dos cursos d‟água necessários para definição da 

AID. Portanto, para uso das ottobacias como limite da AID do AHE Davinópolis fez-se 

necessário a atualização e redefinição das mesmas na área de interesse. Para tanto, 

utilizou-se a metodologia proposta pela ANA, em que cada trecho de curso d‟ água está 

associado a uma área de contribuição discreta, ou seja, a uma ottobacia. 

As ottobacias foram definidas com o uso de imagens de satélite e curvas de nível 

que permitiram a geração de um MDE (Modelo Digital de Elevação) com uma escala de 

trabalho de 1:30.000, ou seja, com uma acurácia 33 vezes maior que a ottobacia definida e 

disponibilizada pela ANA. 

 Segundo o conceito da ANA, o trecho de curso d‟água é a discretação de um curso 

d‟água localizado entre duas confluências. Desta forma, foram definidos e delimitados os 

seguintes trechos de cursos d‟água: 

1. trecho entre uma nascente e uma confluência; 

2. trecho entre duas confluências; 

3. trecho entre uma confluência e a foz; 

O esquema na Figura 7.3, a seguir, traz a delimitação de cada trecho de curso 

d‟água conforme conceito da ANA. Ressalta-se que o esquema apresentado a seguir 

(Figura 7.3) é parte da sub-bacia do Córrego do Ouro, afluente da margem esquerda do rio 

Paranaíba e do futuro reservatório do AHE Davinópolis que está sendo apresentado para 

exemplificar a delimitação de cada trecho de curso d‟água, conforme metodologia 

apresentada. 
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Figura 7.3: Trecho de curso d’água de parte da sub-bacia do Córrego do Ouro. 

 

Na definição das ottobacias, o reservatório e o rio Paranaíba foram considerados 

como curso d‟ água principal e, para cada trecho de curso d‟ água foi delimitada, por meio 

do MDE, sua área de drenagem (ottobacia).  

Além da definição das ottobacias, efetuou-se a hierarquização dos trechos dos 

cursos d‟água, conforme proposto por Strahler (1952) e citado por Oliveira e Ferreira (2001), 
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em que os menores canais, que iniciam a rede e não possuem tributários, são classificados 

de primeira ordem. Quando dois de primeira ordem se unem, formam um de segunda 

ordem, que pode receber tributários de primeira. Da união de dois canais de segunda, forma 

um de terceira ordem, que pode receber tributários de ordens inferiores, e assim 

sucessivamente até o curso d‟ água principal. 

A Figura 7.4, a seguir, traz a delimitação das ottobacias da sub-bacia do Córrego do 

Ouro, afluente da margem esquerda do rio Paranaíba e do futuro reservatório do AHE 

Davinópolis, de modo a exemplificar a metodologia utilizada.  
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Figura 7.4: Ottobacias do Córrego do Ouro. 

 

Após análise e verificação das características das ottobacias, tais como relevo, 

hidrografia, vegetação, concluiu-se que as áreas cujos impactos incidam ou venham a incidir 
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de forma direta sobre os recursos ambientais são aquelas pertencentes às ottobacias 

imediatamente às margens do empreendimento. Portanto, a AID é composta pelas 

ottobacias que circunscrevem e margeiam a ADA. Para que a AID fosse a mais 

representativa possível, contemplando as áreas que efetivamente serão atingidas, 

adotaram-se os seguintes critérios para delimitação da AID: 

 sub-bacias que possuem ottobacias de trechos de cursos d‟água presentes 

na ADA apresentando nível categórico 1 e 2 foram contempladas por inteiro, 

como sendo parte da AID. Desta forma, mesmo que somente a ottobacia de 

nível 2 esteja na ADA, toda a sub-bacia deste curso d‟água será 

contemplado, incorporando na AID os trechos com nível categórico 1. 

 sub-bacias com ottobacias dos trechos de cursos d‟água presentes na ADA 

com nível categórico superior a 2, somente a ottobacia que estiver na ADA 

será contemplada, desta forma, o restante da sub-bacia de nível 1 e 2 não 

farão parte da AID. 

A Figura 7.5, a seguir, traz a delimitação da AID na sub-bacia do Córrego do Ouro, 

de modo a exemplificar a metodologia utilizada. 
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Figura 7.5: Ottobacias e delimitação da AID na sub-bacia do córrego do Ouro. 
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Além das ottobacias, para subsidiar a delimitação da área de influência direta, 

conforme previsto no Termo de Referência do IBAMA para o empreendimento em questão, 

em seu item 66, delimitou-se a mancha de inundação do reservatório, através do estudo do 

perfil da linha d‟ água com uma vazão com tempo de recorrência de 100 anos. 

Para avaliação do perfil de linha de água no rio Paranaíba, a montante do 

barramento, nas situações de calha natural e após a implantação do AHE Davinópolis, foi 

utilizado o programa computacional HEC-RAS, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering 

Center do U.S. ArmyCorpsofEngineers versão 4.0. A Tabela 7.1 e Figura 7.6, a seguir, 

apresentam os resultados mostrados graficamente e que ilustram os perfis de linha de água 

no rio Paranaíba para a vazão associada ao tempo de retorno de 100(cem) anos. A Q100 do 

AHE Davinópolis corresponde a uma vazão de 1.882 m³/s. Em cada figura são mostrados os 

perfis naturais e aqueles decorrentes da implantação da barragem. Nas demais figuras 

(Figuras 7.7 a 7.9) são apresentados os perfis de linha de água nos principais afluentes do 

rio Paranaíba no trecho do reservatório, ou seja, no Córrego Boqueirão, no Córrego dos 

Palmitos e no Rio Verde. 

 

Tabela 7.1: Perfil de linha de água com tempo de recorrência de 100 anos do AHE Davinópolis. 

Seção 
Distância 

ao 
Eixo (m) 

Cota de 
Fundo (m) 

Nível de Água (m) 

Q100 anos = 1.882 m³/s 

Natural Barragem 

STB-21 55.002 704,80 709,44 709,01 

STB-20 53.064 689,70 700,62 702,72 

rio Verde 

S19.3 68.726 698,9 704,31 704,73 

S19.2 58.868 695,2 699,51 702,10 

S19.1 51.226 688,1 697,57 701,98 

STB-19 50.271 682,10 697,06 701,78 

STB-18 46.497 684,40 695,86 701,48 

STB-17 38.455 682,00 690,17 701,02 

STB-16 32.192 671,10 687,16 700,89 

STB-15 28.051 673,10 685,90 700,83 

STB-14 21.234 671,80 684,06 700,78 

STB-13 15.280 668,80 682,13 700,73 

STB-12 11.798 669,20 678,89 700,69 

11 – Réguas CEMIG 7.731 664,00 674,05 700,69 

cor. dos 
Palmitos 

S10.3 13.590 708,9 709,57 709,57 

S10.2 11.482 693,5 693,94 700,68 

S10.1 7.131 673,4 675,92 700,68 

STB-10 3.986 661,00 669,92 700,68 

cor. S9.3 14.410 702,6 703,58 703,59 
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Seção 
Distância 

ao 
Eixo (m) 

Cota de 
Fundo (m) 

Nível de Água (m) 

Q100 anos = 1.882 m³/s 

Natural Barragem 

Boqueirão S9.2 9.000 681,8 682,82 700,67 

S9.1 3.513 665 670,12 700,67 

STB-9 434 657,80 667,67 700,67 

STB-8 - EIXO 0 657,10 667,30 700,67 

 

 
Figura 7.6: Perfis de linha de água no rio Paranaíba a montante do AHE Davinópolis para a 

vazão com tempo de recorrência de 100 anos. 

 

 
Figura 7.7: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e rio Verde a montante do AHE Davinópolis 

para a vazão com tempo de recorrência de 100 anos. 
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Figura 7.8: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego Boqueirão a montante do AHE 

Davinópolis para a vazão com tempo de recorrência de 100 anos. 
 

 
Figura 7.9: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego dos Palmitos a montante do AHE 

Davinópolis para a vazão com tempo de recorrência de 100 anos. 
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Figura 7.10: Área do Reservatório do AHE Davinópolis para a média das máximas 
anuais. 

 

Ao se definir a AID utilizando-se as ottobacias locou-se toda a área que 

comprovadamente poderá ter interferência do empreendimento com relação ao meio físico e 

biótico. Desta forma, contemplaram-se os trechos a jusante e a montante do 

empreendimento, as áreas que margeiam o futuro reservatório do empreendimento, ou seja, 

as áreas de preservação permanente, a mancha de inundação do reservatório com tempo 

de recorrência de 100 anos, lagoas marginais, áreas sujeitas a alagamentos sazonais e 

veredas que podem ser afetadas pelo empreendimento também estão contempladas nesta 

delimitação. 

A Figura 7.5, abaixo, e o mapa constante do anexo Q (Volume 8), apresentam a 

delimitação da área de influência direta do empreendimento.  
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Figura 7.11: Área de Influência Direta dos Meios Físico e Biótico do AHE Davinópolis. 
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Existem, inseridos na AID do empreendimento, várias possibilidades de localização 

da Linha de Transmissão que interligará o AHE Davinópolis ao Sistema Interligado Nacional. 

Dentre as opções de interligação, considera-se como melhor, a interligação da SE do AHE 

Davinópolis com a SE Coromandel. Esta LT terá aproximadamente 44 km de extensão, em 

138 kV e circuito simples até a Subestação Coromandel, de propriedade da CEMIG. 

Sob o aspecto ambiental, considera-se que no trecho do possível corredor por onde 

passará a LT não se verificou a presença de terras indígenas, quilombos e unidades de 

conservação, conforme se verifica no Mapa de Possível Corredor de Interligação ao SIN 

(Anexo Q, Volume 8). 

 
7.2.4. Área Diretamente Afetada - ADA 

 
A Área Diretamente Afetada – ADA do AHE Davinópolis corresponde às áreas que 

se destinam a implantação e operação do empreendimento. Para os meios físico e biótico, 

ela foi definida como a área do reservatório e de sua APP (área de preservação 

permanente) conforme Resolução CONAMA 302/2002, e locais de obras civis. Portanto, a 

ADA do AHE Davinópolis corresponde a 100 metros de projeção além da Área do 

Reservatório, visto que a resolução citada acima define como APP 100 metros em áreas 

rurais e 30 em áreas urbanas.  

Além do reservatório e da APP, fazem parte da ADA todos os locais destinados à 

obras civis, destacando-se a área do barramento, e espaços que sofrerão intervenções 

(áreas de empréstimo, áreas de bota fora, vias de acesso, vilas, alojamentos e todas as 

infraestruturas necessárias). 

A ADA do AHE Davinópolis possui uma área de 7.347,58 ha e um perímetro de 267 

km, englobando terras dos municípios mineiros de Abadia dos Dourados, Coromandel e 

Guarda-Mor, e dos municípios goianos de Catalão e Davinópolis, conforme pode ser 

observado no Mapa da ADA, apresentado no Anexo Q. 

Após definida a área da futura APP do reservatório do AHE Davinópolis, verificou-se 

que esta servirá como conexão dos fragmentos florestais, uma vez que as formações 

florestais existentes nas margens da futura APP encontram-se extremamente fragmentadas, 

restando quase que exclusivamente algumas matas ciliares ao longo dos cursos d‟água e 

áreas de cerrado.  

Assim, vale ressaltar que a grande conexão entre fragmentos florestais se dará com 

a implantação da APP do futuro reservatório, esta se transformará no principal corredor 

ecológico da região. 
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7.3. Meio socioeconômico 

 
Seguindo as definições do Termo de Referência do IBAMA e da Legislação aplicável, 

o estudo para o meio socioeconômico também foi dividido em Área de Abrangência 

Regional (AAR), referente ao espaço onde a implantação do projeto poderá gerar alterações 

socioeconômicas de âmbito regional, Área de Influência Indireta (AII), referente aos 

impactos e interferências socioeconômicas nos polos regionais do empreendimento, Área de 

Influência Direta (AID), referente às intervenções ocorridas a partir da construção do 

empreendimento na área social e econômica dos municípios que terão território inundado e 

finalmente a Área Diretamente Afetada (ADA) referente aos aspectos socioeconômicos e 

culturais das populações que serão afetadas pelo empreendimento, considerando as áreas 

inundadas, a implantação de canteiro de obras, vias de acesso, áreas de empréstimos, 

bota-foras, o sistema viário utilizado para o transporte de equipamentos, materiais e 

trabalhadores, bem como demais alterações oriundas das etapas de implantação e 

operação do Aproveitamento Hidrelétrico de Davinópolis. 

 
 

7.3.1. Área de Abrangência Regional – AAR 

 

Na definição da AAR para o Meio Socioeconômico, o critério de bacia hidrográfica 

nem sempre é o mais apropriado, uma vez que os dados secundários disponíveis para as 

análises são coletados e publicados em conformidade com a divisão político-administrativa 

dos distritos ou municípios, cujos limites nem sempre coincidem com os das bacias 

hidrográficas. 

Assim, a área objeto da caracterização regional dos estudos do meio 

socioeconômico foi definida através do espaço que poderá ter relações causais regionais 

com o local de intervenção propriamente dito. Desta forma, considerando os municípios 

polos presentes na AII: Patos de Minas e Uberlândia, bem como as unidades territoriais 

diretamente afetadas: Abadia dos Dourados, Coromandel e Guarda-Mor (MG) e Catalão e 

Davinópolis (GO), os quais poderão vir a contribuir para a diversificação da economia 

microrregional, redução da dependência a outros setores e também para o incremento de 

receitas, definiu-se o território total das 05 (cinco) microrregiões que abrangem estes 

municípios: Paracatu, Patrocínio, Patos de Minas e Uberlândia (MG) e Catalão (GO), 

conforme apresentado na Figura 7.10. Cabe ressaltar que no Anexo P, encontra-se o mapa 

com a delimitação da AAR. 
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Figura 7.12: Área de Abrangência Regional – AAR para o meio Socioeconômico. 
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Esta área foi utilizada para efeito de distinção de impactos, objeto da caracterização 

microrregional dos estudos, com desígnio de situar, no seu contexto regional, os eventuais 

impactos decorrentes da implantação do aproveitamento hidrelétrico de Davinópolis.  

Os limites regionais conformam para a AAR uma grande extensão territorial que se 

diferenciará quanto aos impactos indiretos que efetivamente poderão ser verificados. Desta 

forma a AAR corresponde ao território onde a implantação do projeto poderá gerar impacto 

e interferência socioeconômica de âmbito regional, ou seja, a participação destes municípios 

perante suas microrregiões poderá sofrer alterações, seja populacional, arrecadação, 

infraestrutura de serviços públicos, etc.  

 
7.3.2. Área de Influência Indireta – AII 

 

A AII corresponde ao território onde a implantação do projeto impactará ou poderá 

impactar de forma indireta a socioeconomia. 

Ponderando que os efeitos decorrentes da implantação de um empreendimento 

deste porte são cumulativos e podem vir a extrapolar áreas até então estipuladas, partiu-se 

da premissa de que alguns impactos (positivos e/ou negativos) previstos na Área de 

Influência Direta (AID) poderão ultrapassar os seus limites, necessitando de um estudo que 

contemple a delimitação de uma maior parcela.  

Entende-se assim que diferentes áreas se superpõem, sem um rigor geográfico, pois 

mais importante que um limite rígido é reconhecer onde podem ocorrer mudanças benéficas 

ou adversas na região e fazer proposições acertadas que otimizem a inserção do 

empreendimento em todas as dimensões socioeconômicas. 

Na região do empreendimento, o município de Catalão é o polo regional do estado 

de Goiás, integrante da AID, enquanto que no lado mineiro os polos regionais identificados 

foram Patos de Minas e Uberlândia.  

Desta forma, para o estudo em questão, além dos municípios que terão suas terras 

inundada, delimitados na AID, foram incluídos os municípios mineiros de Patos de Minas e 

Uberlândia, por serem considerados pólos regionais localizados próximos à área do 

empreendimento. 

A inclusão de Uberlândia como uma referência para a análise deve-se ao fato deste 

ser o município polarizador da região de implantação do empreendimento: é o maior centro 

urbano e o maior polo industrial e de serviços. Patos de Minas também se faz representar 

por sua importância regional, sendo o mais bem sucedido do Alto Paranaíba. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.356 

Os resultados da pesquisa socioeconômica indicaram que a população recorre 

principalmente a Patos de Minas e Uberlândia para suporte às demandas, destacando-se os 

serviços especializados de saúde e educação. 

A seguir, na figura 7.13, está apresentada a localização da AII considerada para o 

meio socioeconômico. 
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Figura 7.13: AII do meio socioeconômico – além dos municípios diretamente afetados, os municípios de Patos de Minas e Uberlândia, ambos de 

Minas Gerais. 
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7.3.3. Área de Influência Direta - AID 

 

A Área de Influência Direta – AID – é a área geográfica diretamente afetada pelos 

impactos decorrentes do empreendimento/projeto e corresponde ao espaço territorial 

contíguo e ampliado da ADA, e como esta, deverá sofrer impactos, tanto positivos quanto 

negativos, tais impactos devem ser mitigados, compensados ou potencializados (se 

positivos) pelo empreendedor. Os impactos e efeitos são induzidos pela existência do 

empreendimento e não como consequência de uma atividade específica do mesmo.  

No caso dos estudos socioeconômicos, a AID foi definida como a área onde se darão 

os impactos diretos da implantação do empreendimento, considerada a partir da apreensão 

das dinâmicas socioeconômicas da organização do espaço que, para o território em estudo, 

possuem como principal elemento estruturante as sedes municipais. 

De acordo com o Termo de Referência elaborado pelo IBAMA, foram consideradas 

como AID, além da ADA, as localidades que sofrerão impactos diretos decorrentes do 

empreendimento, destacando-se a sede urbana dos municípios de Davinópolis (proximidade 

do barramento) e Catalão em Goiás e Coromandel, Abadia dos Dourados e Guarda-Mor em 

Minas Gerais, as áreas de intervenção da atividade, que irão interferir diretamente no 

cotidiano da população, as atividades econômicas locais, bem como ocupações ribeirinhas 

isoladas. 

Para a avaliação dos impactos, tanto positivos, quanto negativos na AID, 

consideram-se nesta análise os municípios atingidos pelo empreendimento, levando em 

conta sua extensão territorial total. Esse critério se justifica por ser esse o cenário potencial 

de ocorrência de eventos decorrentes do empreendimento, podendo-se destacar que esses 

municípios poderão vir a dar apoio e fornecer mão-de-obra tanto para as obras de 

implantação quanto para as atividades de operação do empreendimento. 

Tomando-se como premissa a característica básica do projeto e sua inserção no 

contexto local/regional, procurou-se formular uma caracterização que enfocasse os aspectos 

básicos da dinâmica socioeconômica dos municípios que compõem a Área de Influência 

Direta, de forma que a implantação do empreendimento, seus potenciais impactos e 

respectivas medidas de mitigação e/ou compensação propostos estivessem referenciados 

neste contexto. 

Apresenta-se na Tabela 7.2 a seguir a área territorial municipal e a parcela que será 

ocupada pelo enchimento do futuro reservatório do AHE Davinópolis. 
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Tabela 7.2: Área do empreendimento em relação aos municípios da AID. 

Município 
Área do empreendimento Área do município 

km² % km² % 

Catalão / GO 9,12 21,63 3.789,50 0,241 

Davinópolis / GO 10,75 25,49 521,80 2,060 

Abadia dos Dourados / MG 9,06 21,48 897,40 1,009 

Coromandel / MG 13,10 31,06 3.306,60 0,396 

Guarda-Mor / MG 0,14 0,33 2.072,30 0,007 

Total 42,17 100 10.587,60 100 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2009. 

 

O empreendimento inundará um total de 42,17 km² que corresponde a 0,398% do 

total das áreas dos municípios afetados (10.587,60 km²). O município de Davinópolis terá o 

maior percentual de terras afetadas, totalizando 2,060%, seguido de Abadia dos Dourados 

com 1,009%, os demais municípios terão menos de 0,40% de suas terras atingidas. O 

município que terá a maior área atingida pelo reservatório é Coromandel com 13,10 km² de 

área, que corresponde a 31,06% da área do empreendimento. 

 
7.3.4. Área Diretamente Afetada - ADA 

 

Conforme definido no Termo de Referência, considera-se a Área Diretamente 

Afetada – ADA – a área necessária para a implantação do empreendimento, incluindo suas 

estruturas de apoio, vias de acesso privativas que precisarão ser construídas, ampliadas ou 

reformadas, bem como todas as demais operações unitárias associadas exclusivamente à 

infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do empreendimento. 

Assim, a ADA corresponde aos locais destinados à instalação da infraestrutura 

necessária à implantação e operação do empreendimento, áreas que serão inundadas e sua 

respectiva área de preservação permanente, dentre outros. 

Para o meio socioeconômico, consideraram-se como diretamente atingidas pelo 

empreendimento, as seguintes áreas. 

 

 Áreas de propriedades que deverão ser adquiridas ou desapropriadas para 

implantação das obras; 

 Áreas que sofrerão descaracterização dos seus aspectos sociais e econômicos 

(canteiro de obras, vias de acesso, áreas de empréstimos, pedreiras, bota-foras e 

reservatório). 
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Dessa forma, foi considerada a totalidade das propriedades com terras atingidas, em 

função dos impactos diretos de geração de expectativas, interferência no cotidiano, conflitos 

durante negociação, dentre outros.  

Por fim, ressalta-se que, principalmente na ADA concentraram-se os levantamentos 

de dados primários, seja por meio de inspeção, coleta ou pesquisa socioeconômica 

censitária. Em especial no tocante a este último aspecto, cabe ressaltar que, em acordo com 

o estabelecido no TR elaborado pelo IBAMA (2008) (item 188 – Meio Socioeconômico), a 

pesquisa censitária desenvolveu-se na parte da ADA correspondente a: 

 Reservatório previsto para o rio Paranaíba, incluindo a faixa de APP como definida 

para o meio biótico;  

 Área das estruturas componentes do AHE Davinópolis e obras associadas, segundo 

projeto preliminar de engenharia; 

 Área dos povoados e outras localidades que venham a sofrer com as interferências 

diretas do AHE Davinópolis em função dos seus modos de vida. 

 
 

7.4. Área do Reservatório 

 
A delimitação do reservatório do AHE Davinópolis foi obtida considerando o nível 

máximo normal na casa de força (cota 700 m); os efeitos de remanso causados no Rio 

Paranaíba e no Rio Verde; o perfil da linha d‟água e a respectiva área de ocupação do 

reservatório referente à vazão afluente igual à média das máximas anuais; e a altimetria da 

região. 

Os mapeamentos tiveram como base o levantamento aerofotogramétrico e as 

ortofotocartas elaboradas quando da realização dos estudos de inventário da bacia do rio 

Paranaíba a montante do reservatório do AHE Emborcação. 

As ortofotocartas digitais foram geradas a partir das mesmas fotografias aéreas 

utilizadas no processo de restituição. Quando da confecção da restituição 

aerofotogramétrica, foram calculados, com a utilização do aparelho restituidor, pontos de NA 

ao longo do rio Paranaíba, visando a elaboração do perfil do rio. Durante os serviços de 

apoio de campo foram igualmente levantados pontos ao longo do rio, de maneira a 

consolidar e aferir o referido perfil no trecho em estudo. Sobre a base cartográfica 1:10.000 

foi lançada uma linha de eixo dos rios, a partir da qual foi levantado o perfil do rio, 

considerando os pontos referidos. 

Ajustada a aerotriangulação, ou seja, estabelecida a relação entre as imagens (fotos 

digitalizadas), a câmara que as obteve e o terreno, procedeu-se a geração do modelo digital 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.361 

de elevação (MDE), a partir das curvas de nível da restituição. De posse do MDE, as 

imagens foram orto-retificadas, mosaicadas e recortadas, para serem juntadas à restituição. 

O levantamento aerofotogramétrico do rio Paranaíba foi executado na escala 

1:10.000, com curvas de nível a cada 5 m. Para definição da área do reservatório, foi locado 

o eixo do barramento e iluminadas as curvas de níveis correspondentes ao N.A. máximo 

normal da área a ser inundada pelo AHE Davinópolis. Após obtenção da curva de nível da 

cota de inundação e a locação do ponto do barramento, foi definida a área do reservatório, 

considerando-se todas as áreas dos mananciais hídricos que fazem parte da bacia do rio 

Paranaíba a montante do barramento até a cota do N.A. máximo normal (700 m), além dos 

efeitos do remanso causados no rio Paranaíba e rio Verde e da área de ocupação do 

reservatório e o perfil da linha d‟água do mesmo referente à vazão afluente igual à média 

das máximas anuais. 

Para avaliação dos efeitos do remanso e do perfil de linha de água no rio Paranaíba, 

a montante do barramento, nas situações de calha natural e após a implantação do AHE 

Davinópolis, foi utilizado o programa computacional HEC-RAS, desenvolvido pelo Hydrologic 

Engineering Center do U.S. ArmyCorpsofEngineers versão 4.0. A Tabela 7-3 e Figura 

7.7.42, a seguir, apresentam os resultados, mostrados graficamente, que ilustram os perfis 

de linha de água no rio Paranaíba para a vazão média das máximas anuais. A Qmedmaxanual do 

AHE Davinópolis corresponde a uma vazão de 440,82 m³/s. Em cada figura são mostrados 

os perfis naturais e aqueles decorrentes da implantação da barragem. Nas demais Figuras 

são apresentados os perfis de linha de água nos principais afluentes do rio Paranaíba no 

trecho do reservatório, ou seja, no córrego Boqueirão, no córrego dos Palmitos e no rio 

Verde. 

 

Tabela 7-3: Perfil de linha de água do rio Paranaíba para vazão média das máximas anuais do 
AHE Davinópolis. 

Seção Distância aoEixo (m) Cota deFundo (m) 

Nível de Água (m) 

Qmedmaxanual = 440,82 m³/s 

Natural Barragem 

STB-21 55.002 704,80 706,86 706,39 

STB-20 53.064 689,70 696,66 700,74 

rio Verde 

S19.3 68.726 698,9 702,14 702,03 

S19.2 58.868 695,2 696,98 700,53 

S19.1 51.226 688,1 692,83 700,49 

STB-19 50.271 682,10 692,69 700,44 

STB-18 46.497 684,40 691,99 700,36 

STB-17 38.455 682,00 685,52 700,25 

STB-16 32.192 671,10 681,81 700,21 
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Seção Distância aoEixo (m) Cota deFundo (m) 

Nível de Água (m) 

Qmedmaxanual = 440,82 m³/s 

Natural Barragem 

STB-15 28.051 673,10 680,85 700,20 

STB-14 21.234 671,80 679,14 700,18 

STB-13 15.280 668,80 677,62 700,17 

STB-12 11.798 669,20 675,12 700,16 

11 – Réguas CEMIG 7.731 664,00 669,98 700,16 

cor. dos Palmitos 

S10.3 13.590 708,9 709,36 709,36 

S10.2 11.482 693,5 700,00 700,19 

S10.1 7.131 673,4 693,68 700,16 

STB-10 3.986 661,00 665,72 700,16 

cor. Boqueirão 

S9.3 14.410 702,6 703,04 703,06 

S9.2 9.000 681,8 700,56 700,56 

S9.1 3.513 665 682,60 700,16 

STB-9 434 657,80 663,45 700,16 

STB-8 - EIXO 0 657,10 663,19 700,16 

 

 
Figura 7.14: Perfis de linha de água no rio Paranaíba a montante do AHE Davinópolis para a 

vazão média das máximas anuais. O ponto vermelho representa o exato momento que ocorre a 
dissipação do remanso do reservatório. 

 

Conforme se verifica na tabela e na figura acima, a influência do remanso do 

reservatório do AHE Davinópolis no rio Paranaíba, para a vazão média das máximas anuais, 

se dissipa a cerca de 54 quilômetros a montante do eixo do barramento entre as seções 20 

e 21. Abaixo tabela e figura do perfil da linha d‟ água para o rio Paranaíba e o rio Verde. 
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Tabela 7-4: Perfil de linha de água do rio Paranaíba e rio Verde para vazão média das máximas 
anuais do AHE Davinópolis. 

Seção 

Distância 

ao 

Eixo (m) 

Cota de 

Fundo (m) 

Nível de Água (m) 

Qmedmaxanual = 440,82 m³/s 

Natural Barragem 

rio Verde 

S19.3 68.726 698,9 702,14 702,03 

S19.2 58.868 695,2 696,98 700,53 

S19.1 51.226 688,1 692,83 700,49 

STB-19 50.271 682,10 692,69 700,44 

STB-18 46.497 684,40 691,99 700,36 

STB-17 38.455 682,00 685,52 700,25 

STB-16 32.192 671,10 681,81 700,21 

STB-15 28.051 673,10 680,85 700,20 

STB-14 21.234 671,80 679,14 700,18 

STB-13 15.280 668,80 677,62 700,17 

STB-12 11.798 669,20 675,12 700,16 

11 – Réguas CEMIG 7.731 664,00 669,98 700,16 

STB-10 3.986 661,00 665,72 700,16 

STB-9 434 657,80 663,45 700,16 

STB-8 - EIXO 0 657,10 663,19 700,16 

 

 
Figura 7.15: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e rio Verde a montante do AHE 

Davinópolis para a vazão média das máximas anuais.O ponto vermelho representa o exato 
momento que ocorre a dissipação do remanso do reservatório. 

 

Conforme se verifica na tabela e na figura acima, a influência do remanso do 

reservatório do AHE Davinópolis no rio Verde, para a vazão média das máximas anuais, se 

dissipa a cerca de 63 quilômetros a montante do eixo do barramento entre as seções 19.2 e 
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19.3. Abaixo tabela e figura do perfil da linha d‟água para o rio Paranaíba e o córrego 

Boqueirão. 

 

Tabela 7-5: Perfil de linha de água do rio Paranaíba e córrego Boqueirão para vazão média das 
máximas anuais do AHE Davinópolis. 

Seção 

Distância 

ao 

Eixo (m) 

Cota de 

Fundo (m) 

Nível de Água (m) 

Qmedmaxanual = 440,82 m³/s 

Natural Barragem 

cor. 

Boqueirão 

S9.3 14.410 702,6 703,04 703,06 

S9.2 9.000 681,8 700,56 700,56 

S9.1 3.513 665 682,60 700,16 

STB-9 434 657,80 663,45 700,16 

STB-8 - EIXO 0 657,10 663,19 700,16 

 

 
Figura 7.16: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego Boqueirão a montante do AHE 
Davinópolis para a vazão média das máximas anuais. O ponto vermelho representa o exato 

momento que ocorre a dissipação do remanso do reservatório. 
 

Conforme se verifica na tabela 7-5 e na figura 7.16 acima, a influência do remanso 

do reservatório do AHE Davinópolis no córrego Boqueirão, para a vazão média das 

máximas anuais, se dissipa a cerca de 14 quilômetros a montante do eixo do barramento, 

bem próximo à seção S9.3. Abaixo tabela e figura do perfil da linha d‟ água para o rio 

Paranaíba e o córrego dos Palmitos. 
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Tabela 7-6: Perfil de linha de água do rio Paranaíba e córrego dos Palmitos para vazão média 
das máximas anuais do AHE Davinópolis. 

Seção Distância aoEixo (m) Cota deFundo (m) 

Nível de Água (m) 

Qmedmaxanual = 440,82 m³/s 

Natural Barragem 

cor. dos Palmitos 

S10.3 13.590 708,9 709,36 709,36 

S10.2 11.482 693,5 700,00 700,19 

S10.1 7.131 673,4 693,68 700,16 

STB-10 3.986 661,00 665,72 700,16 

cor. Boqueirão 

S9.3 14.410 702,6 703,04 703,06 

S9.2 9.000 681,8 700,56 700,56 

S9.1 3.513 665 682,60 700,16 

STB-9 434 657,80 663,45 700,16 

STB-8 - EIXO 0 657,10 663,19 700,16 

 

 
Figura 7.17: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego dos Palmitos a montante do 
AHE Davinópolis para a vazão média das máximas anuais. O ponto vermelho representa o 

exato momento que ocorre a dissipação do remanso do reservatório. 
 

Conforme se verifica na Tabela 7.6 e na Figura 7.15 acima, a influência do remanso 

do reservatório do AHE Davinópolis no córrego Boqueirão, para a vazão média das 

máximas anuais, se dissipa a cerca de 13 quilômetros a montante do eixo do barramento, 

entre as seções 10.2 e 10.3. 

O reservatório do AHE Davinópolis, com N.A. 700,00m, devido à geomorfologia da 

região e ao número de mananciais hídricos, abrange uma área de 42,16 km² ou 4.216,82 

ha, possui 285 km de perímetro, conforme Mapa de Delimitação das Áreas de Estudo – ADA 

e AID (Anexo Q). 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V1.366 

Considerando-se a média das vazões máximas anuais, delimitou-se a envoltória do 

leito dos rios/corpos hídricos, e suas respectivas áreas de preservação permanente sem o 

barramento. Atualmente os envoltórios dos recursos hídricos superficiais possuem na região 

do futuro reservatório do AHE Davinópolis 552,67 quilômetros, destacando-se o rio 

Paranaíba e o rio Verde, que possuem as maiores áreas de preservação permanente. A 

tabela a seguir traz um resumo das faixas de APPs existentes atualmente na área do futuro 

reservatório do AHE Davinópolis. 

 

Tabela 7-7: Áreas de Preservação Permanente existentes na área do futuro reservatório do 
AHE Davinópolis. 

Áreas de Preservação 
Permanente 

Largura mínima 
do corpo 
hídrico 

Faixa da APP 
(metros) 

Corpo Hídrico 

Ao longo dos rios ou de 
qualquer curso d'água, a partir 

do leito maior sazonal 

Inferior a 10 
metros 

30 
Áreas de cursos d‟água 
perenes e intermitentes 

10 e 50 metros 50 
Córregos da Bocaina, dos 

Bois e Santana; ribeirão dos 
Pilôes e rio Verde 

50 a 200 metros 100 rio Paranaíba 

Ao redor de lagoa ou 
reservatório de água, natural 

ou 
artificial 

Corpo hídrico 
artificial 

30 
Pequenos barramentos e 
catas abandonadas com 

água 

Lagoa natural 
inferior a 20 ha 

50 
Lagoas marginais e áreas de 

lagoas naturais  

Em nascente, ainda que 
intermitente, qualquer que seja 

a sua situação topográfica 
Nascentes 50 

Nascentes perenes e 
intermitentes 

Em ilha, na faixa marginal além 
do leito maior sazonal, medida 

horizontalmente 

Em 
conformidade 
com a largura 

mínima de 
preservação 
permanente 

exigida para o 
corpo d'água 

- Ilhas no rio Paranaíba 

 

Considerando-se as áreas de preservação permanentes mapeadas e apresentadas 

na tabela acima, a APP natural na área do futuro reservatório do AHE Davinópolis possui 

1.962,18 hectares, com 644,54 km de perímetro e largura máxima de 100 metros.  

A seguir é apresentada figura demonstrando a localização da APP natural do rio 

Paranaíba, sem o empreendimento. O Mapa de Delimitação das Áreas de Preservação 

Permanente traz a representação espacial destas APPs sem a interferência do 

empreendimento (Anexo S, Volume 8), bem como mapa da futura APP do empreendimento 

(Anexo T). 
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Figura 7.18: APP natural do rio Paranaíba. Em vermelho é apresentada a APP e, em verde, destaca-se a ADA utilizada nesse estudo, para os meios 

físico e biótico. 


