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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº CO.EPE. 003/2013 

 

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, empresa pública federal, criada pela 
Lei no 10.847, de 15 de março de 2004, com sede na ST SCN Q 01 BL C nº 85 sl 
1712/1713/1714 – Edifício Brasília Trade Center – Asa Norte – CEP 70.711- 902 – Brasília, 
DF, e Escritório Central na cidade do Rio de Janeiro, com endereço na Avenida Rio Branco 
nº 01, 9º, 10º e 11º andares, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA do tipo MENOR PREÇO e que os serviços a serem contratados serão 
realizados sob o regime de empreitada por PREÇO GLOBAL. 

 Esta licitação, de âmbito nacional, é regida por este Edital e pelos Anexos que o 
integram, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.248/91, bem como pela 
Lei Complementar 123/06, todas em suas últimas versões. A realização do certame 
será exclusivamente entre as empresas habilitadas, conforme critérios definidos no 
item 6 deste Edital. 

 As instruções estabelecidas neste Edital, doravante referido como Edital, e seus 
Anexos, bem como eventuais suplementos que venham a ser emitidos pela EPE, 
determinam os procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a 
assinatura do respectivo contrato administrativo. 

 A presente Concorrência tem âmbito nacional. 

 A documentação necessária à Habilitação e as Propostas deverá atender a todas 
as exigências contidas neste Edital. Qualquer descumprimento, por parte da 
licitante, implicará na sua inabilitação ou desclassificação. 

 Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições 
legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar 
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus Documentos de Habilitação 
e/ou Propostas. 

Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços das 
empresas interessadas serão recebidos pela Comissão Especial de Licitação da 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, na data, horário e local a seguir 
indicados: 

Data:  05  de junho  de 2013 

Hora:   14:00  horas 

Local: Av. Rio Branco nº 1, 9º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ. 

 
1. OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente Concorrência, conforme detalhado no Projeto Básico e 
Apensos, Anexo I deste Edital, a contratação de prestação de serviços e consultoria 
técnica especializada para realizar os serviços, levantamentos e estudos de meio ambiente 
relacionados ao processo de licenciamento ambiental da UHE Castanheira, localizada no 
Rio Arinos, no estado de Mato Grosso.  
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1.2. Este aproveitamento não está localizado em Terras Indígenas ou Unidades de 
Conservação e apresenta as seguintes características, identificadas nos Estudos de 
Inventário da Bacia do Juruena, realizados pela EPE e aprovados pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Despacho 3.208/2011: 

Coordenadas 
geográficas 
do eixo do 
barramento 

Posição 
(distância 
da foz do 

rio Arinos) 
(km) 

Área de 
drenagem 

(km²) 

NA 
máximo 

normal de 
montante 

(m) 

NA 
normal 

de 
jusante 

(m) 

Potência 
instalada 

(MW) 

Área do 
reservatório 

(km2) 

11°03’45,6” S 

57°44’58,2” W 
120 40.452 230 214,5 192 119 

1.3.  Além do desenvolvimento do EIA devem ser organizadas e realizadas as audiências 
públicas e os estudos necessários para emissão de pareceres dos órgãos envolvidos no 
processo de licenciamento, tais como: (i) Avaliação do Potencial Malarígeno; (ii) Avaliação 
do Potencial Espeleológico e (iii) Diagnóstico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

1.4.  Estão incluídos na contratação (i) os levantamentos e serviços de campo e de 
laboratório, bem como (ii) modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água; (ii) estudo de 
fluxo gênico e grau de estruturação das populações a montante e jusante das barreiras 
estudadas e avaliação da necessidade de Sistema de Transposição de Peixes (STP) para 
a UHE Castanheira; e (iv) cadastro socioeconômico, conforme exigência da Portaria 
Interministerial MME, MMA, MAPA, MDA e MPA, nº 340 de 01/06/2012. 
 

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

2.1. A Comissão Especial de Licitação receberá os envelopes dos Documentos de 
Habilitação e das Propostas de Preços das Proponentes interessadas em prestar os 
serviços do objeto deste Edital na data, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

2.2. As Proponentes deverão apresentar, obrigatoriamente, um único envelope contendo 
os Documentos de Habilitação e apresentar as Propostas de Preços, em envelopes 
separados, conforme indicado no item 5 deste Edital. 
 

3. VALOR ESTIMADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os recursos orçamentários relativos a esta licitação estão previstos para serem 
inclusos por ocasião da elaboração da proposta orçamentária para os exercícios de 2013, 
2014 e 2015, na ação Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão de Geração de 
Energia Hidrelétrica. 

3.2. O valor orçado para esta licitação é de R$ 4.505.000,00 (quatro milhões quinhentos e 

cinco mil reais). 
 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar desta Concorrência, isoladamente ou em consórcio, conforme Art. 
33 da Lei nº 8.666/93,,as empresas e sociedades especializadas interessadas na 
prestação de serviços de consultoria para realização de Estudos de Meio Ambiente 
relacionados ao processo de licenciamento ambiental de UHEs, que, na fase de 
habilitação, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
Edital. 
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4.1. 1.Participação de Consórcios: A participação de consórcios será admitida mediante 
a apresentação de Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, por 
instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes legais das empresas 
consorciadas, do qual deverão constar, em cláusulas específicas: 

a) A composição, o objeto, o percentual de participação de cada consorciado e a 
duração do consórcio;  

b) Designação da empresa líder do consórcio para representação legal do mesmo; 

c) Declaração expressa de que cada consorciada será solidária e ativamente 
responsável por todas as ações e obrigações assumidas, decorrentes da proposta 
apresentada e do Contrato, ambos referentes a esta Licitação; e 

d) Compromisso de celebrar, na hipótese de ser declarado vencedor desta licitação e 
antes da celebração do Contrato com a EPE, o contrato definitivo de constituição de 
consórcio e seu registro na Junta Comercial, dentro do prazo fixado para assinatura 
do Contrato, conforme item 11.2 deste Edital, sob pena de cancelamento da 
adjudicação. 

4.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão das 
Proponentes às condições deste Edital e de seus Anexos. 

4.3. Ocorrendo qualquer divergência entre o conteúdo das propostas e os termos do Edital 
e seus Anexos, prevalecerão o Edital e seus Anexos. 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas ou sociedades: 

a) Em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de 
concordata, ou sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  

b) Empresas que já estejam participando desta Licitação através de consórcio e 
Empresas que integrem mais de um consórcio que participe desta Licitação; 

c) Que não possuam dentre suas finalidades contratuais, comprovado através do 
Contrato Social, atividades pertinentes e compatíveis com as do objeto da 
presente licitação;  

d) Que tenham sido suspensas de contratar com a EPE; 

e) Que sendo Proponentes distintas tenham o mesmo representante; e 

f) Que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

4.5. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento definido no item 
5.1.1 “a”, deste Edital, não inabilitará a Proponente, mas impedirá o seu representante de 
manifestar-se e responder pela representada nas sessões públicas da licitação. 

4.6. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas do item 4.4. importará 
no afastamento automático das Proponentes do certame. 

4.7. Para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais que serão firmadas, a 
EPE exigirá da licitante vencedora a prestação de garantia (conforme modelo apresentado 
no Anexo V deste Edital), de acordo com o art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no valor 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato a ser firmado. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE 
PREÇOS 

5.1. Os interessados em participar da licitação deverão entregar à Comissão Especial de 
Licitação, simultaneamente, na data, horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital, 
os seguintes itens: 

5.1.1. Externamente aos Envelopes nº 1 e 2: 

a) Carta emitida pela Proponente nomeando o seu representante; e 

b) Informações da Proponente, conforme Modelo do Anexo II “a”, deste Edital. 

5.1.2. O Envelope contendo os Documentos de Habilitação e o Envelope contendo a 
Proposta de Preços referentes aos Estudos de Meio Ambiente relacionados ao 
processo de licenciamento ambiental da UHE Castanheira na Bacia Hidrográfica do rio 
Arinos, ora licitada. 

5.2. Os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços deverão ser apresentados à 

EPE, em 1 (uma) via, em envelopes separados, invioláveis e não transparentes, na data, 

hora e local indicado no Preâmbulo deste Edital. 

5.3. Os Envelopes deverão ser identificados externamente da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 1 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

Ref.: Concorrência nº CO.EPE. 003/2013 

Data: ____/_____/2013 - Horário:____ h. 

À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

Av. Rio Branco nº 1, 9º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.090 – 003 

Razão Social da Proponente 

 

ENVELOPE Nº 2 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 

Ref.: Concorrência nº CO.EPE. 003/2013 

Data: ____/_____/2013 - Horário:____ h. 

À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

Av. Rio Branco nº 1, 9º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.090 – 003 

Razão Social da Proponente 

5.4. Não serão aceitos documentos e propostas: 

a) Transmitidos por fac-símile, telegrama, e-mail ou outra forma de apresentação 
não prevista no presente Edital; 

b) Que deixarem de atender, de qualquer forma, as disposições deste Edital; 

c) Apresentados fora do local, da data e do horário limite; e 
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d) As certidões que não indicarem a data de validade, a não ser aquelas que 

tenham sido emitidas nos últimos 120 (cento e vinte) dias em relação à data da 
indicada no preâmbulo deste Edital. 

 

6. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os Documentos de Habilitação, a seguir discriminados, deverão ser apresentados em 
1 (uma) via, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, em Envelope 
distinto de qualquer outro Envelope que contenha Proposta de Preços e etiquetado 
conforme indicado no item 5.3, deste Edital. Para facilitar o trabalho de análise, solicita-se 
que todos documentos sejam numerados em forma sequencial. 

Observações: Os Proponentes deverão apresentar todos os documentos abaixo listados. 
No caso de Consórcios, todos os documentos deverão ser apresentados por parte de 
cada uma das empresas integrantes do mesmo. 

6.1.1. Relativo a empregados menores de idade 

a) Declaração que cumpre o disposto no art 27, V, da Lei 8666/93, conforme Modelo 
do Anexo II “b”, deste Edital. 

6.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica 

a) Registro comercial, no caso de empresário ou de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 
da Fazenda; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

d) Prova de regularidade para com Fazenda Federal; 

e) Prova de regularidade para com Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
Proponente; 

f) Prova de regularidade para com Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
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Proponente; 

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

i) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (Certidão de Débitos 
Trabalhistas - Lei nº 12.440/2011) 

j) Prova de inexistência de registros impeditivos da contratação perante o Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU - Lei nº 8.666/1993, art. 97, caput 
e parágrafo único), verificada em www.portaltransparencia.gov.br 

k) Prova de inexistência de registros impeditivos da contratação por improbidade 
administrativa perante o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa/CNJ - Lei nº 8.666/1993, art. 97, caput e parágrafo único) 
verificada em www.cnj.jus.br 

6.1.4. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da Proponente;  

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do último exercício social, 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 

b.1) Quando Sociedade Anônima, a Proponente deverá apresentar o Balanço 
Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e publicado em Diário Oficial e 
jornais de grande circulação, na forma do art. 289, caput, da Lei 6.404/76.   

b.2.) Quando constituída sob outra forma societária que não a de Sociedade Anônima, 
deverá a Proponente apresentar o Balanço acompanhado de cópia do Termo de 
Abertura e de Encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, de acordo com o art. 
5º, § 2º, do Decreto-Lei 486/69, autenticado pelo órgão competente do Registro do 
Comércio ou pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas - RCPJ. 

b.3) Sendo a sociedade empresária optante pelo SIMPLES, e desde que o objeto da 
licitação seja compatível com este regime tributário, ou quando a empresa for optante 
pelo Lucro Presumido, e quando não mantiver Livro Diário, deverá a Proponente 
apresentar seu Balanço registrado no órgão competente e sua qualificação econômica 
se dará levando em consideração o patrimônio líquido do Balanço Patrimonial 
apresentado. 

c) Demonstração do atendimento da exigência de patrimônio líquido equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação, ou seja, R$ 450.500,00 
(quatrocentos e cinquenta mil e quinhentos reais), devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei.  

6.1.5. Relativos à Qualificação Técnica 

6.1.5.1. Documentos relativos à Qualificação Técnica da Proponente 

a) Prova de registro ou inscrição da Proponente no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura e Agronomia – CREA ou na entidade profissional equivalente, e possuir 
Cadastro Técnico Federal (CTF) ativo, junto ao IBAMA; 

b) Prova, através de pelo menos 1 (um) atestado, emitido por entidade pública ou 
privada, devidamente registrado no CREA ou na entidade profissional competente, 
comprovando a elaboração pela PROPONENTE de Estudo (s) de Impacto Ambiental e 
respectivo (s) Relatório (s) de Impacto Ambiental de Usina (s) Hidrelétrica (s)com Licença 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/
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Prévia emitida. 
b.1) Os atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos por empresa de direito 
público ou privado, ou por órgãos públicos da administração direta ou indireta, conforme 
definido na Lei 8.666/93, art.30, § 1° e 3°;  
Os atestados de capacidade técnica devem conter as seguintes informações, de forma 
clara: 

 Identificação completa da pessoa jurídica emitente do atestado 

 Identificação do respectivo signatário, com indicação de seu nome e cargo 

 Período em que o licitante executou os serviços 

 Descrição sucinta dos serviços executados 

 Declaração de que o serviço foi executado a contento e sem ressalvas 

c) Comprovação, pela empresa proponente, de possuir em seu quadro permanente (*), 
na data prevista para a entrega da proposta 01(um) Profissional de Nível Superior, 
para a função de Gerente de Projeto, devidamente registrado da entidade profissional 
competente, que comprove ter coordenado, no mínimo, 01(um) contrato de Estudo de 
Impacto Ambiental ou Projeto Básico Ambiental de UHE. 
 (*) A comprovação se fará através do respectivo vínculo profissional, ou seja, por cópia 
da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de Contrato de 
prestação de serviço, ou do Contrato Social da licitante em que conste o profissional 
como sócio. 
Obs: 

A CONTRATADA deverá realizar consulta formal sobre a necessidade de registro da 
empresa e de seus técnicos nos Conselhos de Classe Regionais onde serão realizados 
os estudos e os serviços de campo, e adequar-se às exigências destes órgãos. 

6.1.5.2. Documentos relativos à Qualificação da Equipe Técnica 

Composição da Equipe Técnica, conforme o Modelo do item c) TABELA RELATIVA À 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do ANEXO II – MODELO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Proponente deve relacionar a Equipe Técnica a ser alocada ao trabalho, indicando 

especialidade e categoria profissional.  

Tal equipe deverá ser composta, minimamente, por: 

6.1.5.2.1. NÍVEL – COORDENAÇÃO 

Tema Função 
(1)

 Escolaridade Experiência
 

EIA Coordenador do EIA Nível superior 
Coordenação de EIA de UHE 
com licença prévia emitida. 

Meio físico Coordenador de macroatividade Nível superior 
Coordenação do tema meio 
físico em EIA ou PBA. 

Meio biótico Coordenador de macroatividade Nível superior 
Coordenação do tema meio 
biótico em EIA ou PBA. 

Meio 
socioeconômico 

Coordenador de macroatividade Nível superior 
Coordenação do tema meio 
socioeconômico em EIA ou 
PBA. 

(1)
 O Coordenador do EIA deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente 

(**)
 da empresa.  

Será permitido o acúmulo de função, desde que sejam comprovadas as experiências exigidas para 
cada uma das funções e não haja comprometimento no desenvolvimento das atividades. 
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(**)

 A comprovação se fará através do respectivo vínculo profissional, ou seja, por cópia da carteira de 
trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de Contrato de prestação de serviço, ou do 
Contrato Social da licitante em que conste o profissional como sócio. 

Os atestados de capacidade técnica dos coordenadores deverão ser emitidos por 
empresa de direito público ou privado, ou por órgãos públicos da administração 
direta ou indireta, conforme definido na Lei 8.666/93, art.30, § 1° e 3°.  

Os atestados devem conter as seguintes informações, de forma clara:  

 Nome completo do profissional; 

 Declaração de que o serviço foi executado a contento e sem ressalvas; 

 Período em que o licitante executou os serviços; 

 Descrição sucinta da atividade de coordenação; 

 Identificação completa da pessoa jurídica emitente do atestado; 

 Identificação do respectivo signatário, com indicação de seu nome e cargo. 

Obs.: A comprovação das exigências referente à Qualificação Técnica, por parte de cada 
empresa consorciada admite o somatório das capacidades atestadas por cada 
consorciada, na proporção da respectiva participação, definida no Termo de 
Compromisso de Constituição de Consórcio. 

6.1.6. Relativos a MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

6.1.6.1. Documentos relativos a MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para as demais empresas, mesmo que a regularidade fiscal 
apresente alguma restrição. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
licitante for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
EPE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à EPE convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

6.1.7. Relativos a Consórcios: 

6.1.7.1. No caso de Consórcios, deve ser apresentado, também, o Termo de 
Compromisso de Constituição de Consórcio, conforme especificado no item 4.1.1.  

 

7. CONTEÚDO DAS PROPOSTAS 

7.1. Deverão ser apresentadas, em papel timbrado do licitante, em idioma português, 
admitindo-se tão somente as expressões técnicas de uso corrente em língua estrangeira, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas pelo 
representante legal ou procurador do licitante, ressalvando-se que os manuais, catálogos e 
impressos que forem anexados à proposta não precisam ser assinados ou rubricados. 

7.2. Deverão atender a todos os itens, requisitos e especificações constantes deste Edital 
e seus Anexos, cabendo à Comissão Especial de Licitação relevar ou não, eventuais 
falhas formais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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7.3. Não serão considerados, para efeito de desclassificação, erros de digitação ou 
ausência de palavras que, em função de características inerentes ao objeto ofertado, não 
comprometam a proposta. 
 

8. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 2 

8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada, em Envelope distinto, conforme item 
5.3., deste Edital. 

8.2. A Proposta de Preços deverá informar o valor total proposto e deve ser preenchida 
estritamente de acordo com o Modelo do Anexo III, deste Edital.  

8.3. A proposta deverá atender integralmente às disposições do Edital e de seus Anexos, 
bem como considerar as condições neles estabelecidas. Não deverá conter alternativas, 
observações, erros ou rasuras.    

8.4. O não preenchimento completo das planilhas citadas no Anexo III constituirá motivo 
para desclassificação da proposta. 

8.5. O licitante deverá considerar no cálculo dos valores a serem apresentados na Planilha 
de sua proposta, os preços em reais, que deverão contemplar a totalidade dos custos 
diretos e indiretos para a execução dos serviços a serem contratados, tais como encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários, encargos e contribuições parafiscais, tributos, 
despesas financeiras, operacionais e administrativas, lucro e quaisquer outras aqui não 
mencionadas, porém relacionadas com a prestação dos serviços, de acordo com o 
especificado no Modelo de Contrato, Anexo IV deste Edital. Quaisquer custos ou despesas 
omitidos ou incorretamente cotados serão considerados como incluídos no preço total 
proposto. 

8.6. A EPE poderá, a qualquer tempo, solicitar a composição detalhada dos custos 
apresentados na proposta. 

8.7. Em caso de divergência: 

 Entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;  

 Entre os preços parciais da Planilha de Preços e o preço global proposto, 
prevalecerá o preço global;  

 Entre o conteúdo da Planilha de Preços e o de outras partes da proposta, 
prevalecerá o primeiro. 

8.8. Para efeito de julgamento, a cotação apresentada será da exclusiva e total 
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja 
para mais ou para menos. 

8.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

8.10. Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero. 

8.11. Havendo defeito na proposta decorrente de custos e despesas diretos ou indiretos, 
ou, ainda, por omissão de quaisquer tributos, não poderão ser cogitados pleitos de 
acréscimos, a esse ou quaisquer títulos, devendo os materiais e serviços ser fornecidos 
sem ônus adicionais. 
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9. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

9.1. Os Envelopes nº 1 e 2 serão recebidos, em sessão pública, por membros da 
Comissão Especial de Licitação no local, dia e hora previstos no preâmbulo deste Edital, 
quando será aberto o Envelope Nº1. 

9.2. A Comissão Especial de Licitação procederá ao exame da documentação contida no 
Envelope Nº 1. Encerrado o exame, o resultado será divulgado mediante aviso publicado, 
uma única vez, no Diário Oficial da União, informando, também, dia, hora e local para a 
sessão pública de abertura dos Envelopes Nº 2 (Proposta de Preços), das empresas 
habilitadas. 

9.3. O Envelope Nº 2 será devolvido intacto às Proponentes inabilitadas, desde que não 
tenha havido recurso ou após sua denegação. 

9.4. A EPE não assumirá qualquer responsabilidade pela abertura de envelopes que não 
mostrem a correta identificação ou que sejam entregues em outro local e horário que não o 
descrito no preâmbulo deste Edital. 
 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O julgamento da presente licitação obedecerá ao critério de Menor Preço. 

10.2. Será desclassificada a proposta que: 

a) Não atender aos termos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos; 

b) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 

c) Apresentar preços inexequíveis; 

d) Apresentar preço total superior ao valor orçado no item 3.2., deste Edital; 

10.3. Será declarada vencedora a Proponente habilitada, cuja proposta esteja classificada 
e que apresentar o menor preço total. 

 

11. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O resultado do julgamento das propostas, após homologação, será publicado no 
Diário Oficial da União, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de 
recursos. 

11.2. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, ou apreciados e decididos os 
recursos eventualmente formulados, a Proponente vencedora será convocada, por escrito, 
para que venha assinar o Contrato, em 2 (duas) vias, dentro do prazo de até 30 (trinta) 
dias da data da convocação. 

11.3. A Proponente vencedora, quando convocada para assinatura do Contrato, deverá 
comprovar estar em dia com suas obrigações com a Seguridade Social, apresentando o 
Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e as 
Certidão Negativa de Débito (CND), Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 
Contribuições Federais, fornecidas pela Receita Federal do Brasil e a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei n° 10.550/2011) 

11.4. A Proponente não poderá contratar com a EPE caso esteja inscrita no CADIN – 
Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais. 
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12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Dos atos administrativos praticados pela Comissão Especial de Licitação no certame 
licitatório, caberá recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação do ato ou lavratura da ata, conforme previsto no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.  

12.2. O prazo de recurso será contado a partir da data de publicação, no Diário Oficial da 
União, dos atos que o ensejar, data a partir da qual os autos do processo licitatório estarão 
franqueados aos interessados e observará o disposto no art. 110 da Lei 8666/93. 

12.3. Os recursos deverão ser entregues por escrito na Empresa de Pesquisa Energética - 
EPE, diretamente à Comissão Especial de Licitação, situada na Av. Rio Branco nº 1, 9º 
andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ, nos dias úteis no horário de 9:00 às 12:00 e de 14:00 
às 17:00 horas. 

12.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos por meio de via fac-símile, e-mail ou 
após vencidos os respectivos prazos legais. 

12.5. As solicitações de acesso aos autos, bem como cópias de documentos do processo, 
deverão ser efetuadas, por escrito, segundo as modalidades e endereços que se 
encontram indicados no item 16.3., deste Edital. 
 

13. GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO 

13.1. Em até 25 (vinte e cinco) dias da assinatura do Contrato será exigida da Proponente 
vencedora desta licitação a apresentação de garantia para assegurar o fiel cumprimento 
das obrigações assumidas, conforme previsto na CLÁUSULA DÉCIMA NONA – 
GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO, Modelo de Contrato - Anexo IV deste Edital. 
 

14. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. A execução dos serviços, objeto deste Edital deverá ser concluída no prazo de até 
1095 (mil e noventa e cinco) dias, contados a partir da assinatura do Contrato. 
 

15. CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com o definido na CLÁUSULA 
NONA - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO do Modelo de Contrato - 
Anexo IV, deste Edital, em até 30 (trinta) dias após a aprovação pela EPE do relatório 
objeto da fatura/nota fiscal referente aos serviços.  
15.2. As condições de recebimento de produtos e autorização de faturamento estão 
previstas na CLÁUSULA OITAVA – RECEBIMENTO DE PRODUTOS E AUTORIZAÇÃO 
DE PAGAMENTO do Modelo de Contrato - Anexo IV, deste Edital. 
 

16. EDITAL - OBTENÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

16.1. O Edital pode ser obtido nas dependências da EPE, no endereço que se encontra 
indicado no item 16.3., abaixo, ou através da Internet.  

16.1.1. Obtenção do Edital via Internet: Para obter o Edital, pela Internet, a empresa 
interessada deverá fazer a sua solicitação pelo e-mail editais@epe.gov.br, mencionar 
o número desta licitação (Concorrência CO.EPE. 003/2013) e prestar as seguintes 
informações: 

1 - Razão Social;  
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2 - Nº do CNPJ do MF;  

3 - Endereço completo (Logradouro, Bairro, Cidade, Estado e CEP);  

4 - Telefone; 

5 - Fax;  

6 - E-mail;  

7 - Nome e cargo da pessoa credenciada para recebimento de correspondência. 

16.2. Caso a EPE venha a emitir suplementos, alterações e/ou esclarecimentos ao Edital, 
estes serão disponibilizados, permanentemente, no “site” da EPE www.epe.gov.br, seção 
“Licitações” / “Licitações em andamento”, e na Superintendência de Recursos Logísticos, 
da EPE sita na Av Rio Branco, nº 1, 9º. andar- Rio de Janeiro, RJ. 

16.2.1. É de responsabilidade da Proponente manter-se atualizada de quaisquer 
alterações e/ ou esclarecimentos sobre o Edital, através de consulta permanente ao 
“site” acima indicado, não cabendo à EPE a responsabilidade pela não observância 
desse procedimento. 

16.3. Caso surjam dúvidas com relação ao conteúdo do Edital, a Proponente poderá 
consultar a EPE, por escrito, segundo uma das seguintes modalidades:  

Por e-mail: editais@epe.gov.br 

Por fax: (21) 3512-3198 

Por carta: Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

 Superintendência de Recursos Logísticos 

 Avenida Rio Branco, nº1 – 9º andar 

 CEP 20090-003 - Rio de Janeiro - RJ  

16.4. Na correspondência deverá ser indicado o número desta licitação e o seu objeto, 
devendo a mesma ser recebida pela EPE em até 5 (cinco) dias úteis antes da data prevista 
para a sessão pública de entrega da Documentação de Habilitação e das Propostas de 
Preços.  

16.5. No caso de esclarecimentos sobre o Edital, a resposta da EPE não identificará a 
fonte que os solicitou.  

16.6. Não deverão ser considerados pelos participantes, na formulação de suas propostas, 
quaisquer informações ou esclarecimentos obtidos de forma diversa da estabelecida 
acima. 
 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. As Proponentes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, 
informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a 
execução dos serviços, seus custos e prazos de execução, cientes de que os serviços 
deverão ser realizados conforme disposições contidas neste Edital e seus Anexos, 
particularmente, nos seus Anexo I – Projeto Básico e seus Apensos, e Anexo IV - Modelo 
de Contrato, deste Edital. 

17.2. Os modelos de Declarações e Proposta foram inseridos no Edital com o objetivo de 
padronizar as informações apresentadas, facilitar os trabalhos de análise e julgamento pela 
Comissão Especial de Licitação e evitar que os licitantes sejam inabilitados em razão de 
falhas ou insuficiência nas informações indicadas. Caso sejam apresentados documentos 
com formatação diversa, estes deverão contemplar as informações mínimas necessárias à 
comprovação das exigências para efeitos de habilitação. 
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17.3. Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e 
seus anexos serão dirimidas pela Comissão Especial de Licitação, conforme item 16.3., 
deste Edital.  

17.4. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se 
admitirá, durante a análise das propostas, a interferência de pessoas estranhas à 
Comissão Especial de Licitação, a qualquer título que seja, ressalvada a hipótese de 
requisição, pela própria Comissão. 

17.5. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, conforme se trate de 
impugnação, recursos, representação ou pedido de reconsideração, será feita em dias 
úteis e dela será excluída a data de início e incluída a data do vencimento. 

17.6. A eventual alteração deste Edital em data anterior àquela fixada para abertura do 
envelope de habilitação implicará a fixação de outra data e de novo texto terá divulgação 
idêntica à que for dada a este, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 

17.7. À EPE fica reservado o direito de revogar, no todo ou em parte, esta licitação por 
razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 
sem que disso resulte, para qualquer interessado, direito a ressarcimento ou indenização. 

17.8. É facultada à Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, inclusive mediante consultas públicas a sítios mantidos na Internet, 
vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar obrigatoriamente da 
proposta. 

17.9. A Proponente deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo 
a EPE, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independente do resultado da 
licitação. 

17.10. Na eventualidade de todas as Proponentes serem inabilitadas ou todas as 
propostas serem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar prazo de 
8 (oito) dias úteis, para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
escoimadas das causas que as desclassificaram. 

17.11. Além da aceitação das demais condições deste Edital e seus Anexos, a 
apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas de Preços: 

a) Implicará a integral e irretratável aceitação dos termos e condições estabelecidos 
neste Edital, bem como pleno conhecimento das condições de execução do objeto, e 
ainda que a Proponente, também, possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação; 

b) Indicará também, sob as penalidades da lei, que a Proponente não possui dirigentes, 
sócios, gerentes, consultores e demais empregados com qualquer vínculo empregatício 
com a administração pública direta federal, estadual ou municipal ou qualquer órgão ou 
entidade vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e/ou com a EPE (em atenção ao 
art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993); e que também não possui em seus quadros, 
familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança, na 
EPE, conforme vedação no art. 7º do Decreto nº 7.203/2010; 

c) Declarará, expressamente, sob as penalidades da lei, que não está sendo punida 
com suspensão temporária nem com declaração de inidoneidade para licitar ou 
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contratar com a Administração, nem está inscrita no CADIN – Cadastro Informativo dos 
Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais; 

d) Declarará, expressamente, sob as penalidades da lei, que não existem fatos 
impeditivos de sua participação na presente licitação e se compromete a comunicar à 
EPE qualquer fato que venha a comprometer sua habilitação, inclusive durante a 
execução do Contrato; 

e) Indicará que a Proponente considerou, no cálculo do valor apresentado em sua 
proposta, o preço em R$ (reais), computando a totalidade dos custos diretos e indiretos 
envolvidos na prestação dos serviços, inclusive tributos, taxas, contribuições 
parafiscais e demais encargos de natureza trabalhista, tributária ou previdenciária, 
despesas administrativas, despesas financeiras, despesas operacionais e lucro, e tudo 
o mais necessário à execução do Contrato; 

f) Indicará que o prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias contados 
a partir da data limite de apresentação das propostas, podendo ser prorrogado por 
igual período mediante solicitação da EPE; 

g) Indicará que a Proponente tem conhecimento de que, por força do Decreto Municipal 
nº. 28.248/2007, do Município do Rio de Janeiro, a EPE está obrigada a reter, a partir 
de 1/9/2007, o Imposto Sobre Serviço – ISS das empresas com domicílio fiscal fora do 
Município do Rio de Janeiro, que prestam serviço para este município e que não 
estejam em situação regular no CEPOM (Cadastro de Empresas Prestadoras de 
Outros Municípios), devendo, portanto, a Proponente vencedora desta licitação que 
não possua domicílio fiscal no Município do Rio de Janeiro, providenciar o seu 
cadastramento no citado município (http://dief.rio.rj.gov.br/cepom), a fim de evitar que a 
EPE faça a retenção do referido tributo. Tal retenção do ISS, quando devida, será 
efetuada na data em que o pagamento for realizado; 

h) Tornará evidente que a Proponente examinou minuciosamente toda a 
documentação deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, 
também, que a Proponente obteve da Comissão Especial de Licitação, 
satisfatoriamente, todas as informações, suplementos e esclarecimentos, tudo 
resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação 
plena de suas condições, conforme item 4.2., deste Edital. 

17.12. O foro competente para qualquer ação ou execução decorrente desta licitação é o 
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que o seja. 

  

http://dief.rio.rj.gov.br/cepom
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Relação de Anexos: 

 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

APENSO 1 – NORMAS E PADRÕES PARA PRODUTOS CARTOGRÁFICOS,  
ORDENAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

APENSO 2 – TERMO DE ACEITE DEFINITIVO OU TERMO DE APROVAÇÃO DO 
PRODUTO REVISADO 

APENSO 3 – TERMO DE RECUSA DO PRODUTO OU TERMO DE RECUSA DO 
PRODUTO REVISADO 

APENSO 4 – TERMO DE ACEITE COM RESTRIÇÕES 

APENSO 5 – DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EIA 

APENSO 6 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

APENSO 7 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 

APENSO 8 – TERMO DE REFERÊNCIA EMITIDO PELA SEMA/MT PARA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA E RELATÓRIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA DA UHE CASTANHEIRA. 

 

 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO 

a) Informações da Proponente 

b) Atendimento ao Artigo 27, V, da Lei 8.666/93 

c) Tabela Relativa à Qualificação Técnica 

 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

ANEXO IV - MODELO DE CONTRATO 

 

ANEXO V - MODELO DE GARANTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2013 

 

ORIGINAL ASSINADO POR 

Álvaro Henrique Matias Pereira  

Diretor de Gestão Corporativa 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº 10.847, de 15/03/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.184 de 16/08/2004, criou 
e definiu as atribuições da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que tem por finalidade 
prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, que pela Constituição Federal é função de governo, de forma indelegável. 
Entre suas atribuições está a obtenção da licença prévia ambiental necessária à licitação 
envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica, selecionados pela EPE. 

No âmbito dessa atribuição, a EPE solicitou à Secretaria de Meio Ambiente de Mato 
Grosso (SEMA/MT) a abertura de processo de licenciamento ambiental da usina 
hidrelétrica (UHE) Castanheira (ARN-120), localizada na bacia hidrográfica do rio Arinos. 
Em 01/08/2012, por meio do Ofício nº 121/CAIA/SUIMIS/SEMA-MT/12, foi emitido pela 
SEMA/MT, o Termo de Referência (TR) para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da UHE Castanheira. 

Nesse contexto, este Projeto Básico objetiva subsidiar a contratação de serviços de 
consultoria técnica especializada para a realização dos serviços, levantamentos e estudos 
de meio ambiente relacionados ao processo de licenciamento ambiental da UHE 
Castanheira. 

Destaca-se que, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, este Projeto Básico 
contém determinações inerentes à abrangência, aos procedimentos e aos critérios gerais 
para a execução dos serviços a serem contratados e é peça integrante e indissociável 
deste procedimento licitatório. 

Este documento contém, portanto, os elementos essenciais fixados na lei de licitações 
citada, descritos de forma a subsidiar os proponentes a preparar a respectiva 
documentação requerida para sua participação no certame. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

O objeto dessa licitação é a contratação de prestação de serviços e consultoria técnica 
especializada para realizar os serviços, levantamentos e estudos de meio ambiente 
relacionados ao processo de licenciamento ambiental da UHE Castanheira, localizada no 
Rio Arinos, no estado de Mato Grosso. Este aproveitamento não está localizado em Terras 
Indígenas ou Unidades de Conservação e apresenta as seguintes características, 
identificadas nos Estudos de Inventário da Bacia do Juruena, realizados pela EPE e 
aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Despacho 
3.208/2011: 

Coordenadas 
geográficas do 

eixo do 
barramento 

Posição 
(distância 
da foz do 

rio Arinos) 
(km) 

Área de 
drenagem 

(km²) 

NA 
máximo 

normal de 
montante 

(m) 

NA 
normal 

de 
jusante 

(m) 

Potência 
instalada 

(MW) 

Área do 
reservatório 

(km2) 

11°03’45,6” S 

57°44’58,2” W 
120 40.452 230 214,5 192 119 
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3. ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

Além do desenvolvimento do EIA devem ser realizadas as audiências públicas e os 
estudos necessários para emissão de pareceres dos órgãos envolvidos no processo de 
licenciamento, tais como: (i) Avaliação do Potencial Malarígeno; (ii) Avaliação do Potencial 
Espeleológico e (iii) Diagnóstico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Estão incluídos na contratação (i) os levantamentos e serviços de campo e de laboratório, 
bem como (ii) modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água; (iii) estudo de fluxo 
gênico e grau de estruturação das populações a montante e jusante das barreiras 
estudadas e avaliação da necessidade de Sistema de Transposição de Peixes (STP) para 
a UHE Castanheira; e (iv) cadastro socioeconômico, conforme exigência da Portaria 
Interministerial MME, MMA, MAPA, MDA e MPA, nº 340 de 01/06/2012. 

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA 

A bacia hidrográfica do rio Arinos, localizada no estado do Mato Grosso, possui cerca de 
59.000 km² de área, abrangendo 19 municípios, sendo Juara o mais extenso e populoso. 

O rio Arinos tem suas nascentes no tabuleiro de um contraforte da Serra Azul, em cotas 
aproximadas de 400 metros. Escoa no sentido sul – norte, percorrendo aproximadamente 
760 km até desaguar na margem direita do rio Juruena. Nas imediações de sua foz recebe 
o rio dos Peixes, seu principal afluente da margem direita. 

Suas cabeceiras abrangem ambientes naturais extremamente frágeis, com solos altamente 
susceptíveis à erosão. Recoberta originalmente por vegetação de cerrado e faixas de 
transição entre floresta e cerrado, essa bacia apresenta extensas áreas de pastagem e de 
lavouras de soja e cana-de-açúcar e, ainda, uma importante criação de suínos no 
município de Diamantino, na região do alto curso do rio Arinos. 

O padrão sazonal das vazões do curso é praticamente uniforme com a ocorrência de um 
semestre úmido de dezembro a maio. O período de estiagem ocorre de junho a novembro. 
As vazões máximas são observadas no mês de março e as vazões mínimas no mês de 
agosto. 

O clima da região é o equatorial continental úmido ao qual se associam os processos 
atmosféricos de latitudes mais altas. A pluviosidade média, de 2.100 mm, é superior a de 
outras grandes bacias hidrográficas, inclusive da Amazônia. As temperaturas médias do ar 
na bacia não são inferiores a 21°C. 

4.1 Acesso 

A infraestrutura de transportes no interior da bacia é feita, preponderantemente, por modo 
rodoviário. Esta rede é estruturada a partir da BR-364 (na porção sul da bacia) e da BR-
163, que corta o extremo sudeste e segue a leste da bacia, no sentido norte. A rede é 
pouco densa e distribuída de maneira irregular devido às barreiras constituídas pela 
transposição de extensas planícies fluviais. 

A rodovia MT-220 cruza a região no sentido leste-oeste, interligada à BR-163 em Sinop; 
percorre a extremidade norte do Planalto dos Parecis, cruzando os rios Arinos e dos 
Peixes, interligando-se a oeste à MT-170. Porto dos Gaúchos situa-se lindeiro a este eixo 
viário, na margem direita do rio Arinos. Na região do eixo do empreendimento, as rodovias 
MT-325, MT-160 e MT-338 constituem, com trecho da MT-220, um anel que interliga as 
cidades de Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte. 
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Em complementação ao transporte rodoviário, os municípios Juara, Juína e Juruena 
contam com uma rede de aeródromos públicos. Para essas três localidades, são ofertadas 
rotas de voos regulares que partem do aeroporto de Cuiabá. 

5. CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS 

5.1 Critérios e Definições Básicas 

O objeto da contratação envolve a execução dos estudos ambientais e demais estudos 
relacionados ao processo de licenciamento ambiental da UHE Castanheira, localizada no 
Rio Arinos, no estado de Mato Grosso.  Os estudos deverão ser desenvolvidos de acordo 
com os critérios e a metodologia, estabelecidos pelo Termo de Referência (TR) emitido 
pela SEMA/MT e por este Projeto Básico. Destaca-se ainda a obrigatoriedade ao 
atendimento às legislações municipais, estadual e federal vigentes e pertinentes ao 
empreendimento. 

5.2 Escopo e Desenvolvimento dos Serviços 

Faz parte do escopo dos serviços: 

 Apresentar subsídios técnicos para o atendimento das solicitações dos órgãos 
envolvidos no processo de licenciamento ambiental e de gestão de recursos hídricos, 
tais como: SEMA/MT, IPHAN, SES/MT, CECAV/ICMBio, Fundação Cultural 
Palmares - FCP, Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; 

 O atendimento aos dispositivos legais que norteiam o licenciamento ambiental da 
UHE Castanheira; 

 A organização e a realização das audiências públicas exigidas pela SEMA/MT; 

 A elaboração de estudos para avaliação do potencial malarígeno e obtenção do 
Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM); 

 A elaboração de diagnóstico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nas Áreas 
de Influência da UHE Castanheira; 

 A elaboração de estudo para avaliação do potencial espeleológico nas Áreas de 
Influência da UHE Castanheira; 

 A elaboração de modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água para subsidiar o 
EIA e os estudos de disponibilidade hídrica para DRDH; 

 A elaboração do estudo de fluxo gênico e grau de estruturação das populações a 
montante e jusante das barreiras estudadas e avaliação da necessidade de Sistema 
de Transposição de Peixes (STP) para a UHE Castanheira; 

 A elaboração do cadastro socioeconômico (Portaria Interministerial MME, MMA, 
MAPA, MDA e MPA, nº 340 de 01/06/2012 e Decreto nº 7342, de 26/10/2010). 

Os resultados dos estudos de viabilidade serão disponibilizados, pela EPE para a 
CONTRATADA, durante o desenvolvimento dos serviços de meio ambiente objeto deste 
Edital. 
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Após a assinatura do Contrato, serão disponibilizadas pela CONTRATANTE, em meio 
digital, as ortofotos restituídas na escala de 1:10.000 da área do reservatório acrescida de 
100 m de largura, além dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena. 

5.3 Equipe técnica mínima 

A equipe técnica mínima para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e dos estudos 
associados deverá atender os critérios estabelecidos no quadro abaixo. A experiência 
exigida deverá ser comprovada, por meio de curriculum vitae, destacando a participação 
em pelo menos um EIA de usina hidrelétrica. A comprovação será exigida após a licitação, 
com o encaminhamento dos currículos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
assinatura do Contrato. 

Tema Função 
(1)

 Escolaridade Experiência 
(2) 

Clima, geologia, 
geomorfologia, pedologia, 
hidrogeologia e 
espeleologia 

Responsável Nível superior 

em estudos 
climatológicos; 

em estudos geológicos; 

em estudos 
geomorfológicos; 

em estudos 
hidrogeológicos; 

em estudos pedológicos; 

em estudo para avaliação 
do potencial 
espeleológico 

Recursos hídricos, 
limnologia e modelagem 
hidrodinâmica e da 
qualidade da água 

Responsável Nível superior 

em estudos dos recursos 
hídricos; 

em estudos da dinâmica 
de sedimentos em rios ou 
reservatórios; 

em modelagem 
hidrodinâmica e da 
qualidade da água para 
subsidiar EIA; 

em estudos de 
disponibilidade hídrica 
para aproveitamentos 
hidrelétricos; 

em estudos limnológicos 
de rios ou reservatórios 

Ictiofauna, genética de 
peixes e ictioplâncton  

Responsável Nível superior 

em estudos da ictiofauna 
em rios ou reservatórios; 

em estudos da estrutura 
genética da ictiofauna 
amazônica; 

em estudos de 
ictioplâncton em rios ou 
reservatórios 
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Tema Função 
(1)

 Escolaridade Experiência 
(2) 

Fauna Responsável Nível superior em estudos da fauna  

Flora Responsável Nível superior em estudos da flora 

Economia e organização 
social e territorial 

Responsável Nível superior 

em estudos econômicos 
regionais; 

em estudos 
antropológicos e 
etnográficos; 

na aplicação de 
metodologias 
participativas; 

na elaboração de 
cadastro socioeconômico; 

em estudos urbanísticos 
ou demográficos 

Patrimônio material e 
imaterial 

Responsável Nível superior 

em estudos dos bens 
culturais de natureza 
material e imaterial; 

na elaboração de 
inventário do patrimônio 
histórico-cultural; 

em estudos arqueológicos 

Saúde pública Responsável Nível superior 

em estudos da 
entomofauna vetora de 
doenças; 

em estudos para 
avaliação do potencial 
malarígeno 

Plano de comunicação e 
relacionamento 

Responsável Nível superior 

na elaboração de plano 
de comunicação e 
relacionamento com a 
sociedade 

Geoprocessamento Responsável Nível superior 
em ferramentas de 
geoprocessamento nas 
análises espaciais 

(1)
 Será permitido o acúmulo de função, desde que sejam comprovadas as experiências 

exigidas para cada uma das funções e não haja comprometimento no desenvolvimento das 
atividades. 
(2) 

Para o atendimento às experiências exigidas, poderá ser indicado mais de um profissional 
para a função 

 
Recomenda-se a contratação de profissionais que atuem no estado de Mato Grosso 
e, preferencialmente na região do empreendimento. Todos os integrantes da equipe 
técnica deverão assinar as declarações de participação no EIA (Apenso 5 do Projeto 
Básico, Anexo I do Edital) e de responsabilidade pelos estudos realizados (Apenso 6 
do Projeto Básico, Anexo I do Edital) que deverão ser encaminhados à 
CONTRATANTE junto com Produto 16.A. 



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

ANEXO I – Projeto Básico 

CO.EPE. 003/2013 

Pág. 22 / 166 

 

 
5.4 Reconhecimento de campo 

Para subsidiar a elaboração do Plano de Trabalho, deverá ser realizado 
reconhecimento de campo para avaliação da logística necessária para a realização 
dos levantamentos de campo e definição dos pontos de coleta. Para tanto deverá ser 
realizado sobrevoo, reconhecimento embarcado e terrestre, com registro dos locais 
visitados por meio de fotos e coordenadas geográficas. Deverão estar presentes o 
coordenador do EIA e dos meios físico, biótico e socioeconômico, além dos 
especialistas cujo tema seja relevante para a área de influência da UHE Castanheira. 

5.5 Vistoria técnica 

A qualquer momento poderá ser solicitada pela SEMA/MT a realização de vistoria 
técnica na área de influência da UHE Castanheira. Serão de responsabilidade da 
CONTRATADA os custos com deslocamento, hospedagem e alimentação da equipe 
técnica da CONTRATADA, o aluguel de embarcação, aeronave e veículos 4x4 
necessários para o deslocamento dos técnicos da CONTRATANTE, CONTRATADA 
e SEMA/MT durante a vistoria. A equipe da vistoria será composta por técnicos da 
CONTRATANTE, da SEMA/MT e da CONTRATADA (coordenador do EIA e dos 
meios físico, biótico e socioeconômico, além dos especialistas cujo tema seja 
relevante para a área de influência da UHE Castanheira). 

5.6 Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA deverá ser elaborado conforme orientações 
estabelecidas pelo TR emitido pela SEMA/MT e por esse Projeto Básico e respectivo Edital 
de licitação. 

5.6.1 Termo de referência emitido pela SEMA/MT e critérios adicionais 

A seguir são apresentados os conteúdos do TR emitido pela SEMA/MT, destacados 
no formato de caixas, seguidos dos critérios adicionais estabelecidos por este Projeto 
Básico, que devem ser levados em consideração pela CONTRATADA para 
elaboração do EIA e dos estudos complementares. 

1. INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência tem como objet ivo determinar a abrangência, os 
procedimentos e os critér ios para a elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA),  instrumentos de l icenciamento ambiental para 
aproveitamento hidrelétr ico da UHE Castanheira situada no r io Arinos, 
bacia hidrográf ica do r io Juruena. Assim sendo, para o l icenciamento 
ambiental do empreendimento, o responsável legal por sua implantação 
deve elaborar EIA baseando-se no Termo de Referência ora apresentado, o 
qual tem por f inal idade nortear o desenvolvimento de estudos que 
diagnost iquem a qual idade ambiental atual da área de implantação do 
empreendimento e sua área de inserção. A part ir  deste diagnóst ico 
real izado, os estudos devem possibi l i tar a avaliação integrada dos impactos 
ambientais, tanto para aqueles isolados e relacionados especif icamente 
com o empreendimento quanto os cumulat ivos, que apresentam efeitos 
sinérgicos com demais projetos inventariados e propostos ou em 

implantação/operação na área de inserção . 

2. DIRETRIZES GERAIS 
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O EIA deverá ser desenvolvido considerando-se as seguintes abordagens 
técnicas:  

a. Os dados referentes ao Diagnóst ico Ambiental deverão abranger pelo 
menos um período hidrológico completo da região;  

b. As recomendações existentes no Inventário da Bacia do Juruena deve rão 
ser levadas em consideração para a elaboração do EIA;  

c. Apresentar os levantamentos e os potenciais impactos, considerando a 
sinergia com possíveis empreendimentos a serem implantados ou em fase 
de implantação, bem como os inventariados na bacia do r io A r inos,  
principalmente a manutenção da vazão ecológica, a qual idade de água, os 
impactos na ict iofauna e remanescentes f lorestais,  bem como os impactos 
socioeconômicos, além de assegurar a manutenção dos usos existentes;  

d. Descrever e anal isar os fatores ambientais e suas interações, 
caracter izando a situação ambiental atual da área de inf luência, antes da 
implantação do empreendimento, englobando:  

 Variáveis nos fatores biót icos e abiót icos a sofrer, direta ou 
indiretamente, efeitos signif icat ivos das ações re ferentes às fases de 
planejamento, implantação e operação do empreendimento,  destacando a 
importância da área diretamente afetada no ecossistema da bacia;  

 A inserção do empreendimento deverá ainda abordar suas inter -
relações e inf luências (posit ivas ou neg ativas) em relação às polít icas e 
obras governamentais de desenvolvimento, bem como das polít icas de 
conservação e manejo da biodiversidade.  

e. O EIA deverá ser apresentado em 05 (cinco) vias no formato analógico e 
05 (cinco) vias em formato digital,  obedecendo às diretr izes constantes 
deste documento;  

f . As i lustrações, cartas, plantas, desenhos, mapas e fotograf ias, que não 
puderem ser apresentadas nos formatos suger idos nos itens anter iores,  
deverão constituir um volume anexo e ser perfeitamente legíve l em todas as 
cópias do EIA;  

g. Correrão por conta do proponente do projeto todos os custos e despesas 
referentes à real ização do EIA tais como: coleta e aquisição de dados, 
inspeções de campo, análises laboratoriais, real ização de audiências 
públicas, estudos técnicos e cient íf icos, ações de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos;  

h. O empreendedor fará publicar, nos meios de comunicação local (rádio,  
TV e/ou jornais), antes da real ização das audiências públ icas, uma sinopse 
do projeto contendo seus objet ivos, impactos previstos, medidas de 
controle propostas, dentre outras informações necessárias;  

i.  O EIA deverá anal isar as alternativas de concepção, de local ização, 
tecnológicas e de técnicas construt ivas previstas, inclusive a alternativa de 
não realização do empreendimento, just if icando a alternativa adotada, sob 
os pontos de vista técnico, ambiental,  urbaníst ico, econômico e social;  

j .  O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatór io de Impacto Ambiental 
deverão conter data e assinaturas dos prof issionais responsáv eis por sua 
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elaboração, sendo que um exemplar de cada deve ter todas as páginas 
rubricadas;  

k. O Estudo de Impacto Ambiental deverá atender os princípios e objet ivos 
da Polít ica Nacional do Meio Ambiente,  bem como toda legislação a nível 
federal,  estadual e municipal,  que sejam pert inentes ao empreendimento;  

l.  Mencionar os empreendimentos decorrentes da UHE tais como: l inhas de 
transmissão, subestações, acessos, dentre outros;  

m. Apresentação do cronograma prel iminar de implantação do 
empreendimento, incluindo as obras e disposit ivos de infra -estrutura e as 
prováveis ampliações, devendo contemplar também os Planos e Programas 
Ambientais, a implantação das medidas mit igadoras e compensatórias.  

Fonte de informações 

Para a elaboração do EIA, a CONTRATADA deverá considerar todos os dados 
secundários disponíveis, especialmente as diretrizes, recomendações e demais 
resultados da Avaliação Ambiental Integrada, que compõe o Estudo de Inventário 
Hidrelétrico da Bacia do Juruena. A obtenção dos dados primários será abordada 
nos itens específicos. 

Conteúdos do EIA 

A CONTRATADA deverá apresentar a correspondência entre itens do EIA e os 
constantes do TR emitido pela SEMA/MT e deste Projeto Básico (em formato de 
“check list”). 

Autorizações para realização dos estudos 

A elaboração dos documentos relacionados às autorizações para o desenvolvimento 
dos estudos, assim como seu encaminhamento aos órgãos competentes, compete à 
CONTRATADA, que deverá manter a CONTRATANTE informada sobre a situação 
dos processos. 

Quanto ao ingresso nas propriedades, necessário para a realização dos serviços de 
campo, compete à CONTRATADA: a obtenção das autorizações para ingresso nas 
propriedades; atender às recomendações do proprietário ou responsável pelas 
propriedades quanto ao trânsito e permanência nas áreas; ressarcir quaisquer danos 
causados às propriedades durante os levantamentos de campo; manter a 
CONTRATANTE informada sobre a situação dos processos. 

Registro das comunicações 

As formas de comunicação deverão ser registradas a partir dos seguintes 
documentos: 

 Carta de apresentação com timbre da CONTRATANTE e da CONTRATADA 
explicando o escopo e duração dos estudos e a relação das equipes técnicas – 
uma via protocolada pelo entrevistado deverá ser entregue à CONTRATANTE; 

 Declaração de autorização de uso de imagem quando realizados registros 
fotográficos, vídeos etc. 

 

Registro de imagens e informações 
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Durante a realização dos serviços de campo, deverá ser efetuado o registro das 
atividades realizadas, do material coletado e das características físicas e 
socioeconômicas da região, por meio de fotografias e vídeos em alta definição. Esse 
material servirá para ilustrar o trabalho realizado para utilização no RIMA e nas 
reuniões e audiências públicas. 

Quando necessário, a CONTRATADA deverá obter a autorização ou consentimento 
expresso do proprietário ou indivíduos para uso de imagem no EIA, nas 
apresentações etc. 

Todas as fotos produzidas durante o estudo deverão estar nítidas e com boa 
resolução e ser disponibilizadas para a CONTRATANTE (arquivos digitais em 
formato .jpg) devidamente catalogadas, legendadas, georreferenciadas e 
autorizadas, se cabível. 

Os levantamentos dos meios físico e biótico deverão ser registrados em fichas de 
campo para acompanhamento e anotação das informações relevantes, contendo, no 
mínimo, o responsável, a equipe, as coordenadas dos pontos amostrados, data, hora 
e condições meteorológicas. 

Para todos os levantamentos, inclusive para a socioeconomia, será elaborado 
Relatório de Campo, que deverá ser acompanhado de registro fotográfico, descrição 
das atividades, mapas, croquis e fichas de campo. 

Considerar os resultados do levantamento do meio biótico e avaliar a necessidade de 
sistema de transposição de peixes (STP) contemplando-a na alternativa de 
localização selecionada. A real instalação de um sistema de transposição de peixes 
fica condicionada aos resultados de futuro Programa de Monitoramento da 
Ictiofauna. 

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

a. O diagnóstico ambiental (meios f ís ico, biót ico e socioeconômico -cultural)  
deverá ser elaborado através de uma análise integrada, mult i e 
interdiscipl inar, a part ir  de levantamentos básicos pr imários e secundár ios.  

b. Todas as bases e metodologias ut i l izadas para a real ização de cálculos e 
est imat ivas deverão ser claramente especif icadas, referenciadas e 
just if icadas.  

c. Todos os mapas apresentados deverão ser georreferenciados com 
coordenadas geográf icas e UTM, legendados, em cores e em escala 
compatível com o nível do detalhamento dos elementos manejados e 
adequados para a área de inf luência. Os mapas dever ão conter referência,  
carimbo com número do desenho, autor, data e or ientação geográf ica em 
conformidade com o Termo de Referência elaborado pela SEMA e de 
acordo com as Normas da ABNT.  

d. A empresa deverá requerer os Pareceres do IPHAN, FUNASA, FUNAI,  
IBAMA se for necessário.  

e. Todas as referências bibl iográf icas ut i l izadas deverão ser mencionadas 
no texto e relacionadas em capítulo próprio, contendo as informações 
referentes ao autor,  t ítulo, origem, ano e demais dados que permitam o 
acesso à publ icação.  

f . As informações ambientais básicas deverão ser obt idas nos órgãos 
of iciais, universidades e demais entidades detentoras de tais informações, 
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complementadas com trabalhos de campo para val idação ou ref inamento 
destes dados ou informações. Para o meio socioeconômi co, o EIA deverá 
basear-se em dados primários e secundár ios atual izados, tais como: o 
últ imo Censo Demográf ico do IBGE, o Zoneamento Sócio -Econômico e 
Ecológico, indicadores de qual idade socioambiental.  

g. Deverão ser ut i l izados dados de sensor iamento remoto,  com o uso de 
imagens de satél ite de média e alta resolução, com a plotagem em escala 
compatível para anál ise.  

h. Deverão ser ut i l izadas tecnologias de geoprocessamento para avaliação 
integrada dos temas ambientais, produzindo mapas de sensibil idade 
ambiental,  que deverão dar suporte à avaliação das três alternativas de 
local ização do eixo, gerando cartas imagem.  

i.  Apresentar mapa esquemático identif icando e local izando todas as áreas 
legalmente protegidas por Lei Federal,  Estadual e Municipal nas áreas de 
inf luência direta e indireta, tais como Unidades de Conservação, Áreas 
Indígenas, Sít ios arqueológicos e espeleológicos.  

j .  A abordagem metodológica do meio socioeconômico deverá considerar o 
histór ico das relações entre o homem e a natureza na região de inf luênci a 
analisando, de forma dinâmica, as interações entre os diversos grupos 
socioculturais ao longo do tempo, de forma a possibi l i tar o estabelecimento 
de tendências e cenários.  

k. O prognóstico ambiental (meios f ís ico, biót ico e socioeconômico -cultural)  
deverá ser elaborado considerando-se as alternat ivas de execução, de não 
execução e de desativação do empreendimento. Este prognóstico deverá 
considerar, também, a proposição e a existência de outros 
empreendimentos na bacia hidrográf ica do Arinos (tanto implantad os em 
operação, como os inventar iados), bem como dos demais usos do solo e  
água e suas relações sinérgicas,  principalmente os aproveitamentos  
hidrelétr icos situados a montante e a jusante do empreendimento proposto 
e nos seus tr ibutários.  

l.  As proposições de programas ambientais deverão ser capazes de 
minimizar as consequências negativas do empreendimento e potencial izar 
os ref lexos posit ivos. Deverão ser propostos Planos, Programas de 
Controle e Monitoramento.  

m. Os Planos, Programas de Controle e Monitoramento  deverão ser 
apresentados com Cronograma de Execução e Metodologia a ser aplicada. 
O estudo deverá apresentar uma proposta de zoneamento ambiental da 
área de entorno do reservatór io, com objet ivo de ordenar e disciplinar os 
usos naquela faixa, para poster ior  desenvolvimento de instrumento 
normatizador, conforme Resolução nº 302/02 do CONAMA.  

n. Para Supressão de vegetação deverá ser apresentado um Plano de 
Exploração Florestal para todas as áreas a serem real izadas o desmate.  

o. Apresentar os efeitos de sinergia decorrentes dos diversos barramentos 
de montante e jusante ao longo da bacia hidrográf ica do Arinos (tanto os 
implantados como os inventar iados) em que se propõe o empreendimento,  
para o qual deverão ser estudados os impactos decorrentes e referentes 
aos recursos hídr icos e aporte de sedimentos, migração, deslocamento e 
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ausência de ambientes específ icos de reprodução para ict iofauna, entre 
outros.  

p. Se a UHE formar trechos de vazão reduzida, apresentar anál ise dessa 
interferência na dinâmica ecológica do r io (hidrologia, biota aquática) e nas 
relações socioeconômicas da região. Esse item deverá contar com um 
cadastro atual dos usos da água e uma análise da interferência do 
empreendimento proposto em cada uso da água identif icado.  

q. Para real ização dos levantamentos da fauna, torna-se imprescindível 
obter a Autorização de Captura e Coleta da fauna e a Autorização de 
Coleta, Transporte do mater ial botânico, em atendimento as diretr izes 
estabelecidas na Convenção sobre Diversidade Biológica e na Polít ica 
Nacional de Meio Ambiente.  

Para obtenção dos pareceres, deverão ser desenvolvidos os seguintes estudos: 

Avaliação do potencial malarígeno 

A avaliação do potencial malarígeno deverá ser realizada seguindo as exigências e 
orientações contidas nos documentos e dispositivos legais aplicáveis, dentre eles: 

 Resolução CONAMA nº 286, de 30/08/2001; 

 Portaria SVS nº 47, de 29/12/2006; 

 Nota técnica nº 12 - CGPNCM/DIGES/SVS/MS, de 04/06/2007; 

 Portaria SVS nº 45, de 13/12/2007. 

Patrimônio material e imaterial 

O diagnóstico do patrimônio arqueológico deverá ser realizado seguindo as 
exigências e orientações contidas nos documentos e dispositivos legais aplicáveis, 
dentre eles: 

 Decreto-lei nº 25, de 30/11/1937; 

 Lei nº 3.924, de 26/07/1961; 

 Portaria IPHAN nº 07, de 01/12/1988; 

 Decreto nº 3.551, de 04/08/2000; 

 Portaria IPHAN nº 230, de 17/12/2002. 

Avaliação do potencial espeleológico 

A avaliação do potencial espeleológico deverá ser realizada seguindo as exigências 
e orientações contidas nos documentos e dispositivos legais aplicáveis, dentre eles: 

 Orientações básicas a realização de estudos espeleológicos (sítio do 
CECAV/ICMBio); 

 Decreto nº 99.556, de 01/10/1990; 

 Resolução Conama nº 347, de 10/09/2004; 

 Decreto nº 6.640, de 07/11/2008; 

 Instrução normativa MMA nº 2, de 20/08/2009; 

 Portaria MMA nº 358, de 30/09/2009. 
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Material cartográfico 

Para a elaboração e apresentação do material cartográfico georreferenciado deverão 
também ser observadas as orientações gerais constantes do Apenso 1. 

Autorizações de captura, coleta e transporte de fauna silvestre terrestre e 
aquática e de coleta e transporte de material botânico 

Os planos de trabalho específicos deverão ser elaborados pela CONTRATADA, de 
acordo com os documentos e dispositivos legais aplicáveis. 

As coletas de dados primários deverão ser realizadas após a emissão das 
respectivas autorizações pelos órgãos responsáveis. 

4. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

Anteriormente ao início do Estudo de Impacto Ambiental propriamente dito, 
deverão ser def inidos os l imites da área geográf ica a ser direta e 
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de inf luência do 
empreendimento. Essa área deverá ser estabelecida a part ir  dos dados 
prel iminares colhidos, devendo enfocar a bacia hidrográf ica na qual os 
empreendimentos serão inseridos,  contemplando empreendimentos 
associados, tanto aqueles inventar iados \propostos como aqueles em 
implantação\operação. No caso especif ico da área diretamente afetada, 
deve contemplar os terr itór ios que serão inundados, parciais ou totalmente . 
As áreas de inf luência serão, portanto:  

a. Área de Influência Direta (AID)  - área sujeita aos impactos diretos da 
implantação e operação do empreendimento. A sua del imitação deverá ser 
em função das característ icas sociais, econômicas, f ísicas e biológicas dos 
sistemas a serem estudados e das part icular idades do empreendimento, 
considerando-se para o caso da UHE Castanheira, a área de inundação do 
reservatór io na sua cota máxima acrescida da área de preservação 
permanente em projeção hor izontal,  canteiro de obras,  bota-fora, áreas de 
empréstimo, alojamentos e demais estruturas de apoio às obras. Para os 
meios f ís ico e biót ico, considerar ainda as áreas contínuas de relevante 
importância ecológica, além das áreas situadas a jusante da barragem em 
uma extensão a ser def inida pelo estudo. Para os estudos 
socioeconômicos, incluir as localidades e sedes urbanas dos municípios 
que possam servir de núcleo de apoio às obras.  

b. Área de Influência Indireta (AII)  -  é aquela real ou potencialmente 
ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do 
empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema socioeconômico 
que podem ser impactados por alterações ocorr idas na área de inf luência 
direta. Para os meios f ís ico e biót ico,  será considerada parte da bacia 
hidrográf ica em que o empreendimento se insere, a ser def inida pelo 
estudo. Para o meio socioeconômico, a área de inf luência indireta será 
compreendida pelo conjunto do terr itór io dos municípios que tenham terras 
alagadas e pelos pólos municipais de atração à r egião.  

c. Área de Abrangência Regional (AAR)  –  é a área objeto da 
caracter ização regional dos estudos, ut i l izada para efeito de dist inção de 
impactos cumulat ivos, com objet ivo de situar no contexto da bacia 
hidrográf ica os eventuais impactos cumulat ivos decorrentes dos diversos 
aproveitamentos hidre létr icos inventariados e/ou propostos. Deverão ser 
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apresentadas descrições e anál ises dos fatores ambientais e das suas 
interações, caracter izando a situação ambiental da área de inf luência, 
antes da implantação do empreendimento, englobando as variáveis 
susceptíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos signif icat ivos das 
ações referentes às fases de planejamento, implantação, operação e 
desat ivação do empreendimento. Também deverão ser apresentadas, 
informações cartográf icas em escalas compatíveis c om o nível de 
detalhamento dos fatores ambientais estudados, em cada uma das áreas.  

As propostas preliminares para definição das áreas de influência deverão ser 
apresentadas no Plano de Trabalho. As propostas serão avaliadas pela 
CONTRATANTE e poderão ser submetidas a SEMA/MT. Ressalta-se que os limites 
das áreas de influência estão sujeitos à revisão durante os estudos, especialmente 
após a definição da área do reservatório pelos estudos de viabilidade, e as áreas 
resultantes deverão ser incorporadas aos estudos pela CONTRATADA. 

Para a AID, deverão ser observados os seguintes critérios adicionais: 

 Para os meios físico e biótico, considerar a bacia de contribuição do reservatório 
e os fragmentos de vegetação remanescentes contíguos ao reservatório. 

 Para o meio socioeconômico, considerar áreas onde os impactos possam incidir 
durante todas as fases do empreendimento, de forma direta, sobre pessoas, rede de 
relações sociais, econômicas e culturais. Podem ser definidas como AID todas as 
propriedades atingidas pelo empreendimento, os espaços socialmente relevantes e 
atividades econômicas tais como garimpo, pesca, extrativismo vegetal e mineral, 
lazer, turismo e agricultura. Devem ser observadas manifestações simbólicas tais 
como os festivais de pesca (Festival de Pesca de Juara, Festival de Pesca de Porto 
dos Gaúchos, Festival de Pesca do Vale do Arinos). 

 Para a caracterização da área, deverão ser considerados os dados secundários e 
os dados obtidos em levantamentos de campo para validação ou refinamento. 

Para a AII, deverão ser observados os seguintes critérios adicionais: 

 Para os meios físico e biótico, considerar a bacia de contribuição do reservatório 
e a conectividade dos remanescentes contíguos ao reservatório com matrizes 
existentes na bacia de contribuição, além de um trecho a jusante do reservatório e 
outro a montante. 

 Para a caracterização da área, deverão ser considerados os dados secundários 
e, quando necessário, complementados com dados obtidos em levantamento de 
campo. 

Para a AAR, deverão ser observadas as relações socioeconômicas entre os 
municípios, redes de influência das cidades, subdivisões regionais e outros recortes 
político-administrativos relevantes. Para a caracterização da área, deverão ser 
considerados os dados secundários e, quando necessário, complementados com 
dados obtidos em levantamento de campo. 

5. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

Deverão ser apresentados estudos de alternativas locacionais do 
empreendimento, confrontando-as de forma a mostrar a melhor hipótese do 
ponto de vista ambiental,  considerando ainda a possibi l idade de não 
executá- lo. No caso de implantação do empreendimento , deverão ser 
avaliadas possíveis variantes em relação aos pontos mais cr ít icos 
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estudados, tais como zonas de instabi l idade quanto a fatores abiót icos, de 
extrema  importância biológica, de importância para conservação ou 
proteção da biodiversidade, áreas de pressão  antrópica, indústr ias, projetos 
agrícolas, entre outras. Apresentar alternativas de local ização de eixos de 
barragem e estudo de variação e viabi l idade ambiental do  empreendimento 
em diferentes cotas de operação.  

Apresentar mapas em escala adequada para as alternativas, refinando a 
investigação para os pontos notáveis observados na AID, indicando os limites de 
alagamento. 

Considerar a Resolução Conama n° 369/2006 que recomenda que para as 
alternativas técnicas e locacionais às obras, planos, atividades ou projetos propostos 
deverão ser priorizadas escolhas que minimizem o impacto sobre as áreas de APPs. 

6. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  

a. Nome ou razão social.  

b. Número dos registros legais.  

c. Endereço completo.  

d. Telefone e fax.  

e. Representantes legais (nome, CPF, endereço, e -mail,  fone e fax).  

f . Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, e -mail,  fone e fax).  

Os dados necessár ios para a elaboração este item serão informados 
pela CONTRATANTE. 

7. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

7.1. Apresentação 

a. Objet ivos.  

b. Dados técnicos do empreendimento (arranjo, t ipo, comprimento e altura 
da barragem, potência, lay-out da obra,  desvio do r io, tamanho da área a 
ser inundada, cota e fase do enchimento do reservatório, sistema 
extravasor, s istema adutor, casa de força, energia, etc), com previsão das 
etapas de execução.  

c. Empreendimentos associados e decorrentes.  

d. Local ização do empreendimento.  

e. Descr ição da l inha de transmissão.  

7.2. Descrição do empreendimento 

a. Deverá ser feito um relato sumário do projeto da UHE, desde a sua 
concepção inicial até a conclusão da obra. Informando sobre o projeto,  no 
seu conjunto, dando destaque para a local ização; para as matérias -pr imas 
necessárias e a tecnologia para a construção e operação; cronograma 
relat ivo às fases de planejamento, instalação e operação do 
empreendimento; bem como os procedimentos de controle e manutenção.  

b. Indicar sistemas de registro e controle das vazões na descrição do 
regime operacional do reservatório. Apresentar s imulações operacionais 
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considerando vazão (m³/s) af luente, vazão de engolimento, de vert imento e 
remanescente, geração e tempo de operação (h).  

c. Apresentar dados sobre as f lutuações no nível do futuro reservatór io, 
indicando cotas, per iodicidade, etc.  

 

7.3. Justificativas para o empreendimento 

a. Justif icat ivas técnicas, econômicas e socioambientais, com a eventual 
importância da operação do empreendimento, em c onjunto com outros 
reservatór ios existentes ou previstos.  

b. Descrever as razões que levaram a entidade a propor o projeto, deixando 
claro os benefícios econômicos, sociais e ambientais a serem alcançados.  

As informações sobre o empreendimento (histórico dos estudos; objetivos; 
justificativas técnicas, econômicas e socioambientais para a proposição do 
empreendimento; descrição do empreendimento; alternativas técnicas e locacionais; 
caracterização da mão de obra; dentre outras) deverão ser elaborados com base nos 
Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena, no Plano Decenal de 
Energia (MME) e no estudo de viabilidade, que será disponibilizado pela 
CONTRATANTE. 

Descrever o sistema de transmissão associado e a interligação com o Sistema 
Interligado Nacional – SIN. 

Abordar a projeção da demanda por energia prevista no Plano Decenal de Energia 
(MME) e a participação do projeto proposto neste contexto. Considerar a função de 
complementaridade do empreendimento aos outros existentes ou propostos na bacia 
em relação às demais regiões interligadas ao SIN. 

7.4. Infra-estrutura de apoio à obra 

  Centros administrat ivos e alojamentos;  

  Estradas de acesso e de serviços;  

  Canteiros de obra (saneamento básico: água, esgoto e l ixo);  

  Áreas de emprést imo e bota-fora; 

  Mão-de-obra necessária;  

  Detalhamento da área para supressão de vegetação do canteiro de 
obras;  

  Detalhamentos quantitat ivos de escavações em solo e rocha; volume de 
empréstimo necessário, para a UHE.  

Descrever as condições atuais dos municípios que poderão ser utilizados como 
núcleo de apoio para o empreendimento. 

As informações sobre a infraestrutura de apoio à obra serão elaboradas com base no 
estudo de viabilidade, que será disponibilizado pela CONTRATANTE. Elaborar 
mapas e georreferenciar a localização das áreas associadas em empreendimento. 

Caracterizar a mão de obra necessária a todas as fases do empreendimento, 
especificando: o nível de especialização exigido; a oferta potencial de mão-de-obra 
na região; a necessidade de capacitação profissional. Deverá ser elaborada uma 
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análise do cronograma de implantação do empreendimento e da necessidade de 
mão de obra. 

7.5. Diagnóstico Ambiental 

O Diagnóst ico Ambiental deverá retratar a atual qual idade ambiental da 
área de abrangência dos estudos, indicando as característ icas dos diversos 
fatores que compõem o sistema ambiental atual,  de forma a permit ir  o pleno 
entendimento da dinâmica e das inte rações existentes entre o meio f ís ico,  
biót ico e socioeconômico, bem como a f ragil idade ambiental com a inserção 
do empreendimento,  de acordo com a sequência apresentada a seguir:  

7.5.1. Estudos específicos para a Bacia Hidrográfica 

Os estudos específ icos para a bacia deverão considerar a Área de 
Inf luência Indireta e,  quando especif icado, a Área de Abrangência Regional.  

7.5.1.1. Meio Físico, Geologia, Geomorfologia e Solos 

A caracter ização das condições geológicas, geomorfológicas,  pedológicas e 
suas interações na bacia hidrográf ica, deverão considerar: -  as 
característ icas das rochas e suas possíveis áreas de r isco; -  a distr ibuição 
espacial do solo e rochas; - a compart imentação geomorfológica e; - o 
potencial erosivo, tendo como referência o grau de esta bi l idade do leito do 
r io e de suas margens, observando se haverá, ou não, uma redução do 
transporte de sedimentos. Deverá ser real izada ainda, caracterização do 
t ipo de relevo, identif icando e del imitando os diversos padrões de formas 
erosivas e deposicionais, sua constituição e dinâmica superf icial,  visando à 
identif icação de setores com diferentes graus de suscetibi l idade a 
processos erosivos e deposicionais,  tanto natural como de origem 
antrópica.  

Caracterizar a evolução geomorfológica quaternária da AAR, com ênfase na AII, 
visando à obtenção de um panorama de comportamento da dinâmica atual da 
paisagem geomorfológica. 

Apresentar a caracterização hidrogeológica da AAR, definindo os principais sistemas 
aquíferos através da integração de estudos geológicos e petrofísicos. 

Realizar mapeamento pedológico, que servirá de base para a análise da 
susceptibilidade à erosão nas áreas de influência do empreendimento, bem como da 
aptidão agrícola, silvicultural e do uso atual do solo, considerando a caracterização e 
descrição das classes dos solos, sua gênese e distribuição espacial na área de 
influência do empreendimento. 

Para o mapeamento do uso atual do solo deverão ser utilizadas as imagens de 
satélite, compatíveis com o nível de detalhamento necessário para cada área de 
influência, conforme Anexo I. 

Identificar os principais recursos minerais existentes, com a localização geográfica 
dos indícios, ocorrências, depósitos, jazidas, minas (ativas ou abandonadas) e 
garimpos (ativos ou abandonados). 

Deverão ser consultados os dados do DNPM sobre a situação legal (requerimentos 
de pesquisa, autorização de pesquisa, relatório final de pesquisa aprovado, 
requerimento de lavra, requerimento de lavra garimpeira e concessão de 
licenciamento) das atividades minerárias. 
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Quanto à sismicidade, caracterizar a ocorrência e a magnitude de movimentos 
sísmicos na AAR com base em dados secundários, incluindo histórico dos eventos 
na região da bacia hidrográfica. A região de entorno do projeto possui registros de 
ocorrência de sismos de alta magnitude. Além disso, existem diversas zonas de 
cisalhamento ou falhas geológicas na área do reservatório, segundo o mapeamento 
na escala de 1:250.000 da CPRM. Desta forma, com o objetivo de avaliar a 
Sismicidade Induzida por Reservatórios (SIR), serão necessários os levantamentos 
das seguintes informações: 

 Mapeamento dos depósitos, paleogênicos, neogênicos e quaternários (no caso 
de existência), com identificação das estruturas geológicas recentes, para avaliar a 
neotectônica da região. 

a. Clima 

Caracter izar o clima da área de inf luência, destacando e aval iando as 
mudanças ocorr idas no comportamento dessa variável,  bem como as 
mudanças microclimáticas que poderão ocorrer após a implantação do 
empreendimento. O estudo deverá ser baseado em sér ies de dado s 
histór icos, obt idos em estações cl imatológicas presentes na bacia, além de 
indicar a metodologia e parâmetros ut i l izados.  

A caracterização do clima e das condições meteorológicas da AAR deverá ser 
realizada com base em dados secundários atualizados, considerando a dinâmica 
atmosférica dominante, tanto do ar superior quanto da superfície, incluindo os 
sistemas de circulação, perfil do vento, temperatura, umidade do ar e evaporação 
total, além de outros parâmetros meteorológicos necessários à caracterização 
climatológica. Também deverá ser caracterizado o nível ceráunico da região. 

Para tanto, deverá ser apresentada a rede georreferenciada de postos 
climatológicos, pluviométricos e fluviométricos da bacia, incluindo informações como 
o responsável pela operação dos postos e o período de observação dos dados. 

Deverão ser apresentadas as séries históricas atualizadas das variáveis 
climatológicas, identificando valores médios, máximos e mínimos, bem como dados 
relacionados a fenômenos meteorológicos extremos. 

O balanço hídrico da bacia hidrográfica deverá ser caracterizado. 

b. Recursos Hídricos 

Caracter izar os recursos hídricos da bacia, segundo  os subitens a seguir:  

  Caracter izar a rede hidrográf ica da bacia, a part ir  de dados referenciais 
do regime hidrológico dos pr incipais cursos d’água (vazões média, mínima 
e máxima). Esse estudo deverá indicar os cursos d’água perenes e 
intermitentes, as reg iões de cabeceiras e nascentes,  as estações 
hidrometeorológicas existentes ( local ização, t ipo e período de operação) e 
as estruturas hidrául icas implantadas, bem como os grandes usuár ios 
desse recurso. Essas informações deverão ser apresentadas também por 
meio de mapas e plani lhas;  

  Avaliar a qual idade das águas quanto aos aspectos f ís icos, químicos e 
bacteriológicos dos recursos hídricos superf iciais e subterrâneos, 
destacando as principais fontes poluidoras. Esse estudo deverá contar com 
a indicação e just if icat iva dos pontos de coleta e dos parâmetros 
selecionados, além de análise da inf luência desses parâmetros de 
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qualidade nas demais at ividades da bacia. Também deverá ser feita esta 
avaliação para a AAR.  

  Identif icar os pr incipais usos de água e destacar as demandas futuras 
por esse recurso.  

A caracterização geral da bacia hidrográfica do rio Arinos e de seus principais 
afluentes deverá conter suas delimitações, respectivas áreas de drenagem, 
comprimentos, declividade e métricas de avaliação da forma das bacias. A rede 
hidrográfica deverá ser representada indicando a hierarquia das drenagens. 

A caracterização, para a AAR, deverá indicar a sazonalidade do regime hidrológico 
na bacia do rio Arinos e as diferenças dos diversos compartimentos, relacionando o 
escoamento superficial com a influência dos distintos tipos de solos, cobertura 
vegetal e regimes pluviométricos. 

Para a AAR, caracterizar a qualidade das águas superficiais no corpo do rio Arinos e 
nos principais afluentes a partir de dados obtidos no âmbito da bacia hidrográfica e 
da identificação e quantificação das principais fontes pontuais e difusas de poluição. 

Na AII, deverão ser mapeadas e caracterizadas as principais fontes poluidoras e 
áreas contaminadas.  

7.5.1.2. Meio Biótico 

Deverão ser caracter izados os ecossistemas terrestres e aquáticos da bacia 
hidrográf ica.  

a. Ecossistemas Terrestres 

A caracter ização e anál ise dos ecossistemas terrestres deverão abordar:  

  Identif icação das espécies fauníst icas (em especial as endêmicas, raras, 
ameaçadas de ext inção, migratórias, bem como as de valor econômico e 
valor ecológico signif icat ivo), de seus habitats e período reprodutivo;  

  Avaliação do grau de conservação dos corredores ecológicos na bacia 
hidrográf ica (AAR) e as conexões existentes com outros  f ragmentos, com 
vistas a identif icar as áreas a serem uti l izadas para o suporte da fauna;  

  Classif icação das áreas de sensibi l idade ambiental,  local izadas na bacia 
(AAR e AII).  Deverá ser apresentada relação contendo as Unidades de 
Conservação e áreas protegidas por legislação específ ica no âmbito 
Federal,  Estadual e Municipal,  ressaltando os ecossistemas existentes e as 
espécies protegidas, além da distância ao empreendimento proposto. Estas 
informações deverão ser georreferenciadas e apresentadas em escal a 
compatível,  em mapa temático específ ico;  

  Avaliação da interferência do empreendimento nas espécies da fauna e 
f lora, a part ir  de dados qualitat ivos, caracterizando as inter -relações com o 
meio;  

  Identif icar as áreas com potencial para o estabelecimento de  Unidades 
de Conservação, considerando-se que tais áreas deverão ter a capacidade 
de manter espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de ext inção;  

  Identif icar áreas pr ioritár ias à aplicação da compensação ambiental,  na 
bacia do Ar inos, levando-se em conta os aspectos de similaridade entre o 
ecossistema impactado e as áreas recomendadas à compensação.  
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Realizar análise de ecologia da paisagem, caracterizando, e avaliando o grau de 
conservação dos biótopos e dos ecótonos nas áreas de influência, indicando as 
fitofisionomias, a florística, a presença de cursos e corpos d'água próximos e a matriz 
circundante. 

Caracterizar as Unidades de Conservação da AAR, incluindo histórico de criação, 
informações gerais referentes à administração e infraestrutura, suficiência da 
fiscalização e apresentar mapa de localização e Plano de Manejo. Para as Áreas 
Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade (APCB), apresentar mapa de 
localização, importância biológica e ações prioritárias. 

b. Ecossistemas Aquáticos 

  A importância da ict iofauna (com ênfase nas espécies reof íl icas),  
identif icando as rotas migratór ias das espécies de maior relevância e 
prognosticando a sua perda e aval iando a possibi l idade de formas de 
mit igação a part ir  da instalação de mecanismos de transposição e/ou 
preservação das rotas alternativas;  

  Os principais tr ibutários e as áreas úmidas, visando ver if icar ambientes 
de reprodução da biota aquática, em especial,  das espécies migratórias;  

  A interferência do empreendimento nos mamíferos aquáticos da bacia.  

Os principais rios da AAR deverão ser caracterizados com base em dados secundários 
de acordo com as variáveis físicas e químicas de suas águas, presença de corredeiras, 
ilhas, etc. procurando agrupá-los em relação a essas características. Deverão ser 
apresentados mapas com indicação dos principais rios e das áreas de relevante 
importância, se houver, como lagoas, igarapés, praias, locais de desova, corredeiras, 
pedrais, entre outros, para os organismos aquáticos e semi-aquáticos. 

Ictiofauna de interesse comercial 

Para a AII devem ser levantadas informações sobre os usos dos recursos pesqueiros 
por parte da população residente na região, o tipo de pesca realizada (comercial, 
consumo, subsistência, turística, ornamental), a quantidade pescada por pescador, o 
tipo de embarcação, apetrechos, espécies pescadas, consumidas e importância do 
pescado na alimentação das comunidades afetadas pelo empreendimento, além da 
importância econômica e social. Deverão ser visitados mercados de pesca locais, 
avaliando as espécies de peixes pescadas, quantidade e procedência, com intuito de 
verificar o grau de importância do rio Arinos, e seus principais tributários, no 
abastecimento dos mercados locais. Esta pesquisa deverá ocorrer nas cidades de 
Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos. Utilizar dados secundários, 
caso existentes, de outras cidades que utilizem a bacia do Rio Arinos como área de 
pesca. 

Na lista final do levantamento das espécies de interesse comercial deverão constar 
as categorias taxonômicas mais específicas (gênero ou espécie) dos peixes 
comercializados, a sua importância comercial (se recurso alimentar, espécie 
ornamental ou outra utilização, meses em que são pescados, rios em que são 
pescados) e aspectos biológicos dessas espécies. Deverão ser disponibilizados para 
a CONTRATANTE as datas e os locais das entrevistas, local de captura do pescado 
(distância do município mais próximo, nome do rio, caracterização da água, 
caracterização das margens, etc.) e esforço de pesca. 
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Deverão ser apresentadas fotografias dos momentos das entrevistas, do material 
identificado e, quando possível, dos locais onde os peixes são capturados/pescados. 

Esta atividade deverá ser acompanhada por um membro da equipe da 
socioeconomia. 

Para a identificação dos mamíferos aquáticos e semiaquáticos deverão ser 
realizadas entrevistas com moradores e trabalhadores locais. 

Considerar também levantamentos secundários como relatórios e planos de manejo 
das unidades de conservação da AAR. 

7.5.1.3. Meio Socioeconômico 

Deverá ser apresentado um diagnóst ico socioeconômico, a part ir  de dados 
secundários, onde deverão constar os aspectos relacionados à dinâmica 
dos municípios, indicando a evolução, distr ibuição espacial e crescimento 
da população residente na área da bacia hidrog ráf ica, a situação de infra -
estrutura dos mesmos, def inições básicas quanto ao uso e ocupação dos 
solos na bacia, além de uma caracter ização da estrutura produtiva regional.  

  Levantamento detalhado sobre o Patr imônio Cultural Material:  sít ios 
com reminiscências histór icas, Histór ia da Ocupação Econômica e Social na 
Região; 

  Levantamento detalhado e integrado sobre o sistema produtivo, 
produção agrícola,  estratégias alternativas ao trabalho agrícola, 
extrat ivismo, sazonal, migrações regionais;  

  Levantamento do perf i l  do mercado de trabalho e emprego nos 
diferentes setores produtivos da região;  

  Levantamento sobre os padrões culturais, r ituais, fest ivos,  hábitos 
al imentares, manifestações culturais relacionadas com o meio ambiente 
natural e sociorel igioso.  

Dinâmica demográfica 

Realizar para AAR levantamentos de dados secundários sobre a evolução, estrutura 
e distribuição espacial das populações urbana e rural por município. Contemplar 
áreas que estejam fora das áreas de influência e abrangência regional, para 
possibilitar a comparação com a dinâmica demográfica nacional. Analisar a 
mobilidade populacional, abordando os fatores motivadores dos movimentos 
migratórios e pendulares. Identificar e a analisar, na AAR: os vetores de expansão 
urbana e rural com base na dinâmica socioeconômica e no histórico da ocupação do 
território, dentre outros fatores; a influência das rodovias e ramais de tráfego 
rodoviário no povoamento do território e no padrão de distribuição populacional. 

Infra-estrutura 

Os estudos e levantamentos realizados devem permitir avaliar a capacidade de 
suporte da infraestrutura, serviços públicos e equipamentos urbanos, de modo a 
inferir, por meio de projeções, a necessidade de incremento capaz de garantir os 
direitos sociais e a qualidade de vida. 

Levantar todos os equipamentos urbanos e infraestrutura. Para a análise deverão ser 
considerados os seguintes parâmetros: 
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 Serviços de educação - mapear as unidades polarizadoras, apresentar 
indicadores de desenvolvimento e analisar a oferta, a demanda e as condições dos 
serviços, em todos os seus níveis, abordando e diferenciando as redes pública, 
privada e de capacitação técnica e profissional, analisando qualitativa e 
quantitativamente os recursos humanos e físicos. 

 Serviços de saúde - mapear as unidades polarizadoras, apresentar indicadores 
de desenvolvimento e analisar a oferta, a demanda e as condições dos serviços, em 
todos os seus níveis, abordando e diferenciando as redes pública e privada. Analisar 
qualitativa e quantitativamente os recursos humanos e físicos, avaliando a suficiência 
em relação ao aumento da demanda. 

 Perfil nosológico da população - apresentar os dados dos principais indicadores, 
como por exemplo, endemias, doenças de veiculação hídrica, doenças 
transmissíveis (especialmente DST), imunopreveníveis e demais agravos de 
notificação compulsória; perfil de morbi-mortalidade e fluxo de remoções, entre 
outros. 

 Serviços de saneamento - caracterizar os serviços: água, lixo e esgoto, 
apresentando os pontos de risco ou sensibilidade para a manutenção da qualidade 
da água do futuro reservatório. Apresentar os conflitos de uso, tais como: 
abastecimento de água urbano e rural; dessedentação de animais e sistemas de 
irrigação; esgotamento sanitário; lixo urbano e condições de coleta, transporte, 
acondicionamento e tratamento. 

 A existência de população vivendo em áreas de depósito, associações de 
catadores ou atividades de reciclagem existentes nos municípios.  

 Aspectos relacionados à comunicação – apresentar os sistemas de informação, 
analisando o acesso aos principais veículos de comunicação tanto em áreas urbanas 
quanto rurais tais como rádios, sistemas de transmissão de TV, telefonia, jornais e 
periódicos, etc. 

 Redes de transmissão e distribuição de energia - apresentar as condições gerais 
das redes de transmissão e distribuição, incluindo os sistemas isolados, a demanda 
e os índices de atendimento por energia elétrica no meio urbano e rural, abordando 
projetos de expansão do atendimento e incrementos alcançados nos últimos anos. 
Especificar a composição das tarifas aplicadas na região e os subsídios existentes, 
incluindo seus critérios. 

 Serviços de assistência social - avaliar a infraestrutura de serviços de assistência 
social e analisar a atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
identificando a qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado dos 
serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). 

 Segurança pública - avaliar no âmbito federal, estadual e municipal, as condições 
gerais de segurança pública, apresentando os dados estatísticos sobre os Termos 
Circunstanciados de Ocorrência registrados e a sobrecarga no serviço de segurança 
pública. 

Uso e ocupação do solo 

Descrever o histórico de ocupação da região no âmbito da AAR, destacando os 
ciclos econômicos, as políticas de incentivo à ocupação e ao desenvolvimento e a 
sua influência no povoamento da região. 
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Caracterizar e mapear, o uso e ocupação do solo, identificando as áreas urbanas e 
de expansão urbana, outras interferências e atividades antrópicas, além das áreas 
rurais ocupadas por atividades extrativistas, culturas sazonais ou permanentes, 
pastagens naturais ou cultivadas, matas e outras tipologias de vegetação natural ou 
exótica, áreas legalmente protegidas ou ocupadas por populações tradicionais.  

Caracterizar na AAR a estrutura fundiária e verificar o Índice de Gini para 
concentração/distribuição de terras. 

Identificar os assentamentos rurais consolidados (Projetos de Assentamento de 
Reforma Agrária), em fase de implantação ou estudo, levando-se em consideração 
as estatísticas oficiais do INCRA e do Instituto de Terras de Mato Grosso 
(INTERMAT). Na análise dos assentamentos rurais deverão ser descritas as 
informações socioeconômicas além do georreferenciamento da menor distância 
entre o perímetro do assentamento e da área do empreendimento. 

Apresentar para a AAR, as diretrizes contidas nos Planos Nacional e Estadual de 
Recursos Hídricos e no Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) da Amazônia e do 
Estado de Mato Grosso. Apresentar para a AII, o zoneamento existente e 
caracterizar as áreas urbanas, de expansão urbana, rurais, industriais e enquadradas 
em classes especiais segundo os Planos Diretores, quando existentes, ou outros 
documentos legais e normativos de mesmo valor.  

Avaliar as regiões de influência dos municípios e sua estruturação na hierarquia da 
rede urbana. 

Descrever a organização do território em função dos recursos hídricos e apresentar 
os principais usos da água, em função dos dados levantados no item “Meio físico - 
recursos hídricos”. 

Estrutura produtiva 

Apresentar para a AAR, o histórico de desenvolvimento, as políticas de incentivo e os 
consequentes ciclos econômicos que definiram o contexto atual da região e a 
dinâmica que caracteriza sua estrutura produtiva, com as atividades econômicas que 
a compõem. 

Ilustrar claramente as especificidades da região em que o empreendimento será 
inserido, as mudanças ocorridas em seu processo de formação e desenvolvimento 
econômico, especialmente durante a segunda metade do século XX, bem como as 
diferenças entre os municípios que a compõem. 

Analisar na AAR, a situação econômica atual, as tendências e as perspectivas de 
desenvolvimento de todos os setores, a partir das vocações da região, do potencial 
das atividades existentes e seus mercados consumidores, dos recursos disponíveis, 
das restrições de diversas naturezas e conflitos de uso em torno desses recursos. 

Para análise da estrutura produtiva, recomenda-se: 

 Caracterizar os setores produtivos, identificando as atividades econômicas e sua 
importância para os municípios, estado e região, em especial a extração de madeira, 
a agropecuária e a pesca; 

 Identificar os principais mercados consumidores, centros fornecedores e aspectos 
logísticos para abastecimento de insumos e escoamento da produção; 

 Identificar os recursos naturais de interesse econômico disponíveis (minerais, 
pedológicos, hídricos, florestais e pesqueiros); e 
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 Verificar a existência de cadeias produtivas e Arranjos Produtivos Locais, 
indicando o respectivo ramo de atividades, grau de organização, sua importância 
econômica e social e recursos utilizados. 

No que se refere ao Setor Primário, analisar: 

 O valor da produção das atividades do setor e sua importância econômica para 
os municípios e o estado (histórico e situação atual); 

 As formas de apropriação e uso dos recursos existentes na região para fins 
comerciais e de subsistência – atividades rurais e extrativistas, como agropecuária, 
pesca e extração de madeira;  

 O grau de mecanização e tecnologias utilizadas, o grau de formalidade, 
regularização e licenciamento ambiental das atividades do setor; 

 As restrições (naturais, legais, etc.) para a expansão das áreas produtivas; e 

 A infraestrutura de pesca e as atividades de pesca profissional e amadora, 
avaliando sua importância econômica e social e buscando a integração com as 
informações do item “Ecossistemas aquáticos - ictiofauna de interesse comercial”. 

No que se refere ao Setor Secundário, analisar: 

 O valor da produção das atividades do setor e sua importância econômica para 
os municípios e o estado (histórico e situação atual); 

 As atividades de transformação e beneficiamento e os estabelecimentos 
industriais; e 

 As tecnologias utilizadas, o grau de formalidade, regularização e licenciamento 
ambiental das atividades do setor. 

No que se refere ao Setor Terciário, analisar: 

 A importância econômica das atividades do setor para os municípios e o estado 
(histórico e situação atual); 

 A distribuição espacial dos serviços e estabelecimentos de comércio, 
identificando centros de apoio e a dependência econômica e logística por parte dos 
municípios analisados; 

 Os principais estabelecimentos comerciais e de serviços e o perfil do mercado 
consumidor; 

 As formas de uso e apropriação dos recursos naturais disponíveis pelos serviços 
existentes (transporte, lazer, turismo, etc.); e 

 As modalidades de turismo, o perfil dos visitantes, sazonalidade, capacidade de 
atendimento, importância econômica para os municípios e limitações (naturais, 
legais, logísticas, etc.) ao desenvolvimento da atividade (atentar para iniciativas de 
turismo de base comunitária). 

Arrecadação 

Analisar: 

 Os principais tributos municipais, estaduais e federais, transferências e outras 
fontes de receita, analisando o histórico de evolução e a sua importância no que se 
refere às receitas e despesas orçamentárias dos municípios; 
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 A arrecadação tributária por setor de atividade e a sua relação com a distribuição 
setorial do PIB, de modo a compreender a importância relativa de cada setor; 

 A importância das transferências do estado e da União para a arrecadação dos 
municípios; 

 A capacidade de investimento dos municípios a partir da análise de suas receitas 
e despesas orçamentárias. 

Emprego e renda 

Realizar na AAR, levantamentos secundários sobre a disponibilidade e qualidade da 
mão de obra nos principais setores de atividades econômicas e verificar o grau de 
migração intersetorial. Analisar a relação entre as principais atividades e o grau de 
capacitação da população local, sua participação efetiva no mercado de trabalho e o 
histórico de movimentos migratórios e pendulares. 

Analisar: 

 Os empregos e a renda gerada por setor e atividade, postos de trabalho e 
pessoal ocupado, empregos formais e informais, permanentes e temporários; 

 A distribuição etária e o grau de escolaridade da mão de obra nos setores de 
atividades; 

 Condições de emprego e renda gerados, estrutura distributiva da renda, 
orçamentos familiares e renda efetiva das famílias, observando o mapa da pobreza e 
das desigualdades regionais; e 

 A interação entre a População Economicamente Ativa (PEA) e a População 
Ocupada (PO) por setores, a fim de entender a perspectiva de absorção e dispersão 
dos empregos gerados e a importância das atividades informais para a economia da 
região. 

Para as Populações Tradicionais apresentar mapa de localização, histórico, situação 
legal, grupo étnico, principais atividades econômicas, sociais e culturais. 

Realizar levantamento bibliográfico de obras de divulgação, teses acadêmicas, 
artigos científicos e outros registros do conhecimento acumulado sobre as Terras 
Indígenas e as etnias presentes na AAR da UHE Castanheira. 

Elaborar mapa das Terras Indígenas para AII e AAR com informações básicas sobre 
a caracterização sociocultural: etnias, população, aldeias, situação legal, data de 
demarcação da TI (quando o caso) e demais informações complementares. 

Elaborar mapa das principais atividades turísticas, identificando o uso turístico e a 
importância de outros aspectos relevantes da paisagem na região.  

Patrimônio material e imaterial 

Os levantamentos sobre o patr imônio devem contemplar tanto os bens de 
natureza material e imaterial das culturas locais reconhecido como tal pelo poder 
público e objeto de ações de preservação, quanto aquele não reconhecido 
oficialmente, desde que seja constatada sua relevância para a reprodução social das 
populações locais, seja como memória ou como prática. 

Apontar as áreas de valor histórico, arqueológico, cultural, paisagístico e ecológico 
seguindo: 
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 diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e 
legislação vigente; 

 tombamentos pelos órgãos competentes, de âmbito federal, estadual e municipal 

 pesquisa direta junto às populações locais; e 

 mapeamento georreferenciado das áreas de importância. 

Identificar e descrever os saberes e fazeres da população e as manifestações de 
cunho artístico, cultural e religioso. 

Identificar, localizar e descrever os bens imóveis de interesse histórico, cultural e 
arquitetônico. 

Caracterizar e avaliar a situação atual do patrimônio arqueológico, conforme Portaria 
IPHAN nº 230/2002: 

 Contextualização arqueológica e etnohistórica; 

 Identificação e descrição de áreas de relevância arqueológica; 

 Levantamentos de possíveis sítios paleontológicos, relacionando-os com a 
história geológica local. 

Identificar a existência ou não de bens culturais acautelados. 

Arranjos institucionais e conflitos 

Levantar as formas de organização da sociedade, públicas e privadas, cujos campos 
de atuação estejam relacionados ao uso dos recursos naturais; à promoção do 
desenvolvimento local, territorial e regional ou que disponham de legitimidade e de 
amplo reconhecimento social nas comunidades em que atuam. 

Analisar as principais questões e os interesses coletivos, com base em uma matriz 
de arranjos institucionais que considere: grupos de interesse e atores representados; 
áreas de atuação; abrangência e outras categorias pertinentes à identificação das 
principais demandas sociais e das redes estabelecidas no entorno delas. A matriz 
institucional e de conflitos deverá ser utilizada no processo de articulação e 
preparação para o levantamento das expectativas locais para o desenvolvimento 
sustentável municipal. 

Realizar entrevistas semi-estruturadas com pelo menos um representante das 
principais organizações sociais identificadas. 

Identificar os diferentes tipos de liderança política e canais de expressão popular e 
representação de direitos. 

Identificar as redes políticas e arranjos institucionais formados em períodos de 
eleições. 

Analisar os conflitos atuais e potenciais pelo uso de recursos naturais, que deverá 
subsidiar a qualidade das informações necessárias na consolidação do item 
“Organização social”, além de possibilitar o melhor entendimento do contexto 
socioambiental local e regional no qual poderá ser implantada a UHE Castanheira. 

Expectativas locais para o desenvolvimento sustentável municipal 

Deverá ser produzido um diagnóstico participativo com o objetivo de conhecer 
expectativas locais para o desenvolvimento sustentável dos municípios da área de 
influência. O resultado desse trabalho serão relatórios que apresentem as principais 
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demandas locais e os potenciais de desenvolvimento, que irão também subsidiar a 
proposição dos programas e medidas mitigadoras. A proposta metodológica deverá 
ser apresentada à equipe técnica da EPE antes do início dos trabalhos. As equipes 
deverão contar com técnicos que possuam experiência em metodologias 
participativas, articulação local, administração pública municipal e mediação de 
conflitos.  

O trabalho deverá ocorrer nas sedes de cada um dos municípios. É importante que 
as oficinas iniciem quando as análises socioeconômicas do diagnóstico estejam em 
desenvolvimento compatibilizando os dados levantados com as expectativas e 
demandas locais, além de auxiliar no processo de diálogo e comunicação entre a 
equipe de facilitadores e os interlocutores do município.  

Equipe: três facilitadores, sendo um coordenador (profissional pleno), um instrutor 
(profissional júnior) e um auxiliar, além de um analista da CONTRATANTE. Essa 
equipe deverá constituir o grupo de acompanhamento do diagnóstico participativo, 
juntamente com os representantes indicados durante a realização da 1ª oficina. O 
grupo de acompanhamento terá como atribuição o encaminhamento de tarefas nos 
períodos de intervalo entre uma oficina e outra, além de contribuir para o 
fortalecimento do processo participativo e transparência das atividades. Os 
facilitadores deverão permanecer períodos contínuos em campo para a estratégia de 
preparação e articulação institucional local. 

O tema expectativas da população para o desenvolvimento sustentável municipal 
será contemplado em seis etapas, que deverão ser realizadas com intervalo mínimo 
de quinze dias. 

 Etapa 1 – Articulação com as partes interessadas e mapeamento do Cenário de 
Desenvolvimento Atual 

 Após a etapa de mapeamento dos arranjos institucionais e conflitos e com o 
tempo necessário de preparação para o trabalho de facilitação do processo 
participativo, deverá ocorrer articulação com as partes interessadas apresentando a 
proposta e nivelando conceitos e diretrizes.  

 Etapa 2 – Diagnóstico Participativo – Avaliação do Cenário Atual  

 Levantamentos do cenário atual de desenvolvimento sustentável dos municípios, 
analisando as expectativas e visão de futuro da população, considerando suas 
percepções sobre as condições de vida e os potenciais de desenvolvimento 
socioeconômico.  

 Etapa 3 – Diagnóstico Participativo – Potenciais de Desenvolvimento Sustentável 

 Aprimoramento e consolidação do diagnóstico participativo sistematizando os 
eixos identificados nas fases anteriores em matrizes analíticas de acordo com a 
metodologia a ser adotada. Nessa etapa a equipe de facilitadores deverá ter como 
meta o encaminhamento de uma versão preliminar do diagnóstico.  

 Etapa 4 – Diagnóstico Participativo – Potenciais de Desenvolvimento Sustentável 

 Situação socioambiental dos municípios e os potenciais de desenvolvimento 
sustentável consolidados em uma matriz a ser apresentada e discutida com os 
participantes. Serão levantadas as informações complementares junto aos 
interlocutores e elaborada uma minuta de publicação.  

 Etapa 5 – Consolidação da Publicação do Diagnóstico Participativo para o 
Desenvolvimento Sustentável  
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 Nessa etapa o grupo de acompanhamento deverá apresentar o conteúdo da 
publicação para os interlocutores. Será atribuição do grupo, encaminhar as 
atividades gráficas, de editoração e impressão do Diagnóstico Participativo.  

 Etapa 6 – Evento de encerramento e entrega dos Produtos: Diagnóstico 
Participativo do município 

Para a conclusão do trabalho deverá ocorrer evento de encerramento e entrega do 
diagnóstico. A distribuição dos exemplares deverá considerar as instituições de 
representação social, especialmente conselhos municipais de desenvolvimento, 
escolas, associações, organizações não governamentais e órgãos da administração 
pública municipal. A entrega deverá ser comprovada por meio de fotos, ata e lista de 
presença. 

As etapas posteriores ao diagnóstico serão discutidas com os participantes das 
oficinas em reuniões previstas no item “Reuniões públicas”. 

7.5.2. Área de Influencia Direta (AID) 

7.5.2.1. Meio Físico 

a. Geologia e Geomorfologia 

Identif icar e a aval iar possíveis áreas de r isco geotécnico e de fuga d’águ a, 
a part ir  do detalhamento geológico/geotécnico da área de inf luência direta 
do empreendimento e em especial,  para o eixo da barragem e obras civis.  

A comprovação da estabilidade geológico-geotécnica, nas áreas de formação do 
reservatório e a jusante do barramento, deverá ser feita pela interpretação dos dados 
obtidos em levantamentos de campo e dados secundários disponíveis na literatura. 
Especificamente para a área do barramento, a CONTRATANTE fornecerá dados dos 
Estudos de Viabilidade. 

Avaliar e detalhar a interferência posit iva ou negativa da implantação do 
empreendimento com empreendimentos de mineração que aproveitem ou 
aproveitarão os recursos minerais de interesse econômico cadastrados na 
área de inf luência direta.  

Identif icar e aval iar os pr incipai s condicionantes/mecanismos de 
def lagração de escorregamentos, a part ir  da caracterização da dinâmica 
superf icial e identif icação de setores com diferentes graus de 
suscet ibil idade a processos erosivos e deposicionais,  mapeando as 
encostas quanto a suas decl ividades, indicando o t ipo de solo/af loramento 
de rocha associado. Deverá ser aval iada a estabi l idade das encostas em 
decorrência do regime de operação do reservatór io.  

Apontar as possibilidades de ocorrência de movimentos gravitacionais de massa, 
identificando e descrevendo os locais com maior suscetibilidade ao 
desencadeamento de movimentos de massa, apresentando as características dos 
movimentos. Deverá ser elaborado um mapa de susceptibilidade à ocorrência de 
movimentos gravitacionais de massa, considerando rastejamento, escorregamento, 
fluxo de detritos, etc. Esse mapa deverá ser confeccionado através de dados 
secundários, por meio de “sobreposição” de temas ambientais relevantes (geologia, 
geomorfologia, uso do solo, declividade, etc.) em ambiente SIG. 

Identificar, através de imagem de satélite e levantamentos de campo, os tipos de 
processos erosivos incidentes (laminar, voçorocas e ravinamento). 
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Avaliar a interferência do empreendimento com as unidades de paisagem, 
as cavidades e monumentos naturais,  identif icando as áreas de r isco.  

Identificar e caracterizar através de levantamentos de campo as áreas de relevante 
interesse geológico-geomorfológico, tais como: sítios paleontológicos, feições de 
relevo de beleza cênica, etc. 

b. Solos 

Analisar a suscetibi l idade natural dos solos à erosão, bem como aptidão 
agrícola, s i lvicultural e uso atual dos mesmos, considerando a 
caracter ização e descr ição das classes dos solos, sua gênese e 
distr ibuição espacial na área de inf luência do empreendime nto. 

Para a caracterização pedológica, realizar levantamento dos perfis transversais com 
amostragem de solo. O número e a distribuição dos pontos devem ser compatíveis 
com as características da área. 

Com base nos dados levantados em campo e da literatura, deverá ser elaborado um 
mapa de susceptibilidade à erosão.  

c. Espeleologia 

Realizar levantamento detalhado das cavernas (hor izontais e vert icais)  
local izadas na área de inf luência direta do reservatório, contendo:  

  Mapa topográf ico das grutas com indicação  dos pontos fotografados, 
espeleotemas encontrados e zoneamento bioespeleológico;  

  Coordenadas geográf icas e cotas alt imétr icas;  

  Classif icação genét ica e dossiê fotográf ico;  

  Identif icação do nível em que se encontra cada caverna, ou seja, de 
carst if icação ou não;  

  Identif icação das cavernas que se encontram em desenvolvimento e das 
cavernas classif icadas como paleo-cavernas, com suas cotas alt imétr icas;  

  Estudo paleontológico e arqueológico;  

  Delimitação do raio de inf luência de todas as cavidades levantadas.  

A representação cartográf ica deve ser elaborada com a ut i l ização de SIG, 
apresentando a indicação das cavernas com fotograf ias dos respectivos 
pórt icos.  

Apresentar caracter ização hidrológica e hidrogeológica das cavernas que 
estão dentro da cota de inundação. 

Apresentar os impactos relacionados com a alteração do regime 
espeleológico (geologia, hidrologia, hidrogeologia e biota) das cavernas 
levantadas, com a elevação do nível de base.  

Apresentar estudo de avaliação da ocorrência de inversão do f luxo das 
micro-bacias hidrográf icas relacionadas na área do reservatório, que 
poder iam inf luenciar outros sistemas cárst icos.  

Avaliar a interferência do empreendimento na fauna cavernícola, a part ir  de 
levantamento qual itat ivo e estudo das relações tróf icas, caracteri zando as 
inter-relações com o meio.  
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Os procedimentos e diretrizes do estudo de espeleologia deverão estar em 
conformidade com a Instrução Normativa MMA nº 02/2009, o Decreto nº 6640/2008, 
o documento “Orientações Básicas aos Órgãos Licenciadores de Meio Ambiente 
para a Realização de Estudos Espeleológicos” e demais legislações pertinentes. 

Deverão ser realizadas, minimamente, as seguintes atividades: 

 Planejamento das atividades de campo com base no mapa de “Possibilidade de 
Ocorrência de Cavernas Baseada na Litologia” do CECAV/ICMBio para identificação 
das áreas com maior potencial de ocorrência de cavernas; 

 Identificação das cavidades naturais existentes na área de influência segundo a 
“Base de Dados Geoespacializados de Cavidades Naturais Subterrâneas”, do 
CECAV/ICMBio, disponível em <http://www.icmbio.gov.br/cecav/>; 

 Análise dos principais mapeamentos e estudos geológicos realizados na região, 
em diversas escalas, notadamente aqueles elaborados pela CPRM – Serviço 
Geológico do Brasil; 

 Levantamento de campo (caminhamento) com identificação das características 
litológicas da região e de seus principais aspectos estruturais. Estes levantamentos 
devem compreender no mínimo a área do reservatório, estruturas do 
empreendimento a serem instaladas, rodovias, estradas próximas, entre outras 
áreas; e 

 Entrevistas junto aos moradores da região sobre a existência de cavidades 
naturais. 

Todas as entrevistas deverão ser documentadas e apresentadas à CONTRATANTE 
juntamente com os dados levantados. 

Os caminhamentos deverão ser registrados por meio de fichas de campo, 
fotografias, arquivos vetoriais e registro no GPS (plot e digitais). Com o GPS, deve 
ser tomado um ponto inicial e a cada mudança de rota, cavidade natural ou algum 
local de referência, novo ponto deve ser tomado. 

d. Recursos Hídricos 

Caracter izar e aval iar o regime hidrológico dos cursos d’água da área de 
inf luência direta, a part ir  da análise das séries históricas de descargas 
l íquidas. Essa avaliação deverá contemplar a est imativa de vazões de 
referência (Qmáx, Qmín, Qméd, Q7,10, Q90% e outras), var iação dos níveis 
d’água e estudos sobre transporte de sedimentos nas calhas f luviais,  
identif icando suas fontes e os locais de deposição. Essa aval iação deverá 
resultar  na anál ise do balanço hídr ico,  tendo em vista o s usos atuais e 
futuros desse recurso, bem como as exigências quant itat ivas e qualitat ivas 
desses usos.  

Deverá ser apresentada modelagem matemática para a definição das condições 
hidráulicas naturais em diferentes vazões do rio Arinos. Para tanto devem ser 
consideradas as variações diárias e sazonais (níveis d’água, largura, profundidade, 
declividade, perfil, velocidade, canais preferenciais de escoamento) ao longo de todo 
o estirão que será afetado pelo barramento, contemplando áreas de jusante e de 
montante do futuro barramento. Deverão ser utilizados dados de estações da ANA e 
do Estudo de Viabilidade, a ser fornecido pela CONTRATANTE.  

Os resultados dessa modelagem irão determinar as condições de contorno que 
subsidiarão a realização de modelagem de qualidade da água e a avaliação 
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prognóstica das alterações provocadas pela formação do reservatório. Para tanto os 
modelos hidrodinâmico e de qualidade da água deverão ser complementares e 
possuir a mesma divisão de compartimentos. As modelagens hidrodinâmicas 
deverão incluir os dados de perfis transversais, perfis batimétricos ao longo do 
reservatório e medições de descargas disponíveis. A CONTRATANTE disponibilizará 
dados do Estudo de Viabilidade que devem ser utilizados nos modelos. 

Dos resultados obtidos deverão ser apresentados os níveis d´água e mapeamento 
das respectivas áreas de alagamento para as vazões máximas históricas observadas 
e para as vazões com tempos de recorrência de 25, 50, 100, 1.000 e 10.000 anos, 
anteriormente à instalação do barramento. 

Avaliar o comportamento hidrológico do curso d’água considerando a 
intervenção do empreendimento nesse regime, bem como sua inf luência nos 
demais usos desse recurso. Nesse item deverá ser apresentada a regra de 
operação do empreendimento e suas alterações nos níveis d’água na 
barragem e a jusante dessa, observando as variações diárias e sazonais.  

Cálculo da vida út i l  do reservatório avaliando a sua viabi l idade ambiental.  

Determinação da curva cota x volume e área inundada.  

Avaliar a potencial idade dos aqüíf eros existentes na área de inf luência do 
empreendimento, estudando, entre outros:  

  Local ização, natureza, l i to logia e estruturas geológicas condicionantes;  

  Al imentação ( inclusive recarga art if icial),  f luxo e descarga (natural e 
art if icial);  

  Profundidade do nível das águas subterrâneas, dando enfoque ao lençol 
f reático;  

  Relações com águas superf iciais e com outros aqüíferos.  

Indicar as possíveis interferências do enchimento do reservatório sobre o 
nível do lençol f reático, a part ir  do cadastramento de poços existentes e da 
rede de perfurações e sondagens e do modelamento do regime de f luxo de 
águas. 

Avaliar a qual idade das águas superf iciais e subterrâneas, a part ir  de um 
ref inamento dos dados obt idos no âmbito da bacia hidrográf ica do Arinos. 
Esse estudo deverá contar com análises de parâmetros f ísicos, químicos, 
bacteriológicos e hidrobiológicos, com a ident if icação das principais fontes 
de poluição –  indicar as condições sanitár ias e a presença de metais 
pesados. As estações, parâmetros e metodologias ut i l i zados deverão ser 
apresentados e just if icados, considerando a sazonal idade da região 
estudada.  

Apresentar cadastro atualizado de usuários de água da AID, com 
representação em mapas (deverá ser consultado o cadastro da SEMA).  

 

Aquíferos 

Os aquíferos deverão ser avaliados e mapeados, identificando: a direção do fluxo 
subterrâneo, através da elaboração de mapa potenciométrico; e as fontes de 
contaminação dos aquíferos. 
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Águas subterrâneas 

Os poços existentes deverão ser identificados, a partir de consultas à CPRM – 
Serviço Geológico do Brasil, à SEMA/MT, às empresas de saneamento e do 
reconhecimento de campo. Deverão ser levantados os dados existentes sobre a 
hidrogeologia da área. Essas informações devem ser utilizadas para subsidiar o 
prognóstico das alterações no nível do lençol freático em decorrência da formação do 
reservatório. 

Qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

Para o diagnóstico ambiental deverá ser apresentado um histórico de problemas de 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas, identificando as possíveis causas, 
se antrópicas ou naturais. 

Para a avaliação da qualidade das águas superficiais, deverão ser realizadas, no 
mínimo, quatro campanhas representando os períodos de vazante, seca, enchente e 
cheia em no mínimo 10 pontos de coleta situados dentro e fora da área do futuro 
reservatório, distribuídos a montante do remanso do reservatório, ao longo do 
reservatório, em córrego onde ocorra captação de água de abastecimento público, a 
jusante do eixo da barragem e em afluente de grande porte. 

Sempre que possível, os pontos de coleta deverão ser localizados o mais próximo de 
onde serão realizadas as coletas de ictiofauna e ictioplâncton. 

Para a avaliação da qualidade das águas subterrâneas, deverão ser realizadas, no 
mínimo, duas campanhas com a análise de parâmetros físicos, químicos e 
bacteriológicos, em poços pré-existentes. 

A análise dos dados deverá conter avaliação das condições limitantes e 
controladoras da produção primária. Os resultados deverão ser discutidos com base 
nas Resoluções Conama nº 274/2000, 357/2005 e atualizações e Portaria MS nº 
2.914/2011. 

Deverá ser realizada modelagem hidrodinâmica e de qualidade da água 
contemplando os seguintes aspectos: utilização de dados secundários e primários; 
aplicação de modelo bidimensional; avaliação hidrodinâmica do corpo hídrico 
principal, reservatório e principais braços; avaliação dos parâmetros: tempo de 
residência, OD, DBO, temperatura, N e P. 

Usos dos recursos hídricos 

Em relação aos usos dos recursos hídricos, a CONTRATADA deverá levantar os 
dados necessários para a obtenção da DRDH. 

Todas as informações deverão ser georreferenciadas e apresentadas em mapas. 

7.5.2.2. Meio Biótico 

Deverão ser caracterizados todos os ecossistemas nas áreas at ingidas 
pelas intervenções do empreendimento, a distr ibuição, interferência e 
relevância na biota regional,  através de levantamentos de dados primár ios 
e secundár ios, contemplando a sazonal idade regional e caracterizando os 
estudos com dados recentes. A metodologia referente ao esforço amostral 
deverá ser detalhada e os resultados deverão demonstrar compatibi l idade 
com dados pré-existentes.  
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O delineamento amostral para o levantamento primário de flora e fauna deve 
considerar a área do futuro reservatório, a proposta de AID para o empreendimento e 
a amostragem padronizada de: 

 Todas as fitofisionomias presentes na AID; 

 Ambas as margens do rio onde o reservatório está previsto; e 

 Ambientes insulares, na área do futuro reservatório e fora dele. 

As amostragens devem ser realizadas em conjuntos padronizados de transectos e 
parcelas, chamados de módulos, cada um formado por um transecto de até 5 km de 
extensão. Cada transecto deve conter até 5 parcelas espaçadas por 1 km. As 
parcelas deverão seguir a curva de nível do terreno, marcadas a uma distância de 
10 m do transecto, de forma a minimizar efeitos de caminhamento das equipes. A 
linha central da parcela deve ser marcada por um corredor de 1 m, para o 
deslocamento dos pesquisadores. Todos os módulos e parcelas devem ser 
georreferenciados. As coordenadas geográficas devem ser obtidas no início e fim de 
cada módulo e no início de cada parcela. 

A amostragem dos indivíduos arbóreos deve ser realizada nas parcelas (para 
levantamento florístico e fitossociológico) - e ao longo do transecto principal (para 
complementação do levantamento florístico). O levantamento consistirá na contagem 
e medição dos indivíduos com Diâmetro à Altura do Peito – DAP ≥ 10 cm. Além do 
diâmetro, deve ser medida também a altura total. A partir destes dados deverá ser 
estimada a volumetria para o cálculo de biomassa. Os dados de biomassa serão 
utilizados também na modelagem da qualidade da água do reservatório. 

Para o levantamento de palmeiras deverão ser levantados todos os indivíduos com 
altura igual ou maior a 1 m, ou DAP igual ou maior a 1 cm. Nas espécies acaules 
deverá ser anotado o número de folhas de cada planta e para sua altura deve ser 
adotado o tamanho da maior folha. 

As variáveis ambientais devem ser medidas nos transectos (inclinação e variação 
altitudinal) e nas parcelas (altitude, estado de preservação da parcela e descrição 
geral da estrutura da vegetação e do solo). 

Os levantamentos da flora devem ser realizados em duas campanhas (cheia e 
estiagem). 

Os levantamentos da fauna terrestre devem ser realizados em duas campanhas 
(cheia e estiagem), com três dias de amostragem por parcela e três dias de 
amostragem por transecto por campanha.  

Os levantamentos da ictiofauna devem ser realizados em três campanhas de campo, 
nos período de estiagem, enchente e cheia, por meio de coletas nas quais deverão 
ser empregados vários tipos de arte de pesca.  

Os levantamentos das comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica, bentônica e de 
macrófitas aquáticas devem ser realizados em quatro campanhas (vazante, 
estiagem, enchente e cheia). 

As amostragens de ictioplâncton devem ser realizadas na época de enchente, a cada 
20 dias, totalizando cinco campanhas ao longo de três meses. O período das coletas 
deverá ser ajustado, dependendo das informações dos pescadores locais e 
observação da equipe de campo sobre o período de desova dos peixes. 
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Caracter izar e georreferenciar as estações de coleta, just if icando a escolha 
dos pontos e a metodologia de anál ise para cada parâmetro, o índice de 
similar idade entre os pontos de coleta e o tratamento estat íst ico apl icado.  

Para a caracterização ecológica das áreas amostrais, deverá ser feito o 
levantamento de informações complementares, tais como: caracterização geral da 
vegetação, estado sucessional da comunidade, densidade de cobertura, estado de 
conservação da comunidade, etc.  

Dentre as análises estatísticas dos resultados, pode ser usada análise de 
detectabilidade das espécies terrestres comparando suas ocorrências dentro e fora 
das áreas a serem diretamente afetadas pelo empreendimento (infraestrutura de 
apoio e reservatório). 

Para os ecossistemas terrestres e aquáticos, identif icar espécies vetores e 
hospedeiras de doenças, aval iando o seu potencial de prol iferação com a 
implantação do empreendimento e  proposição de medidas de controle.  

 

a. Ecossistemas Terrestres 

A caracter ização e anál ise dos ecossistemas terrestres deverão abordar:  

  Identif icação das espécies da fauna e f lora que poderão ser objeto 
de resgate, para f ins de elaboração de projetos específ icos para 
conservação e preservação.  

  Identif icação das áreas potenciais para f ins de relocação da fauna 
que será resgatada, quando do desmatamento, aval iando sua capacidade 
de adaptação à nova área.  

Flora 

  Real izar a caracterização e a elaboração de mapa das f itof isionomias 
da área da inf luência direta, contemplando o grau de conservação, os 
diferentes estratos vegetais ( incluindo epíf itas), os corredores e as 
conexões existentes com outros f ragmentos;  

A fim de complementar a lista de espécies, deverão ser realizados levantamentos 
florísticos nos módulos amostrais e ao longo das margens. Esse levantamento deve 
buscar o maior número de espécies vegetais, incluindo arbustivas, epífitas, 
cactáceas e lianas. A lista subsidiará a escolha de espécies a serem resgatadas. 

  Identif icar as espécies raras endêmicas e ameaçadas de ext inção 
at ingidas, além daquelas de valor ecológico signif icat ivo, econômico, 
medicinal,  fauníst ico e ornamental;  

  Real izar a caracter ização f lorestal,  destacando áreas de preservação 
permanente, áreas de reservas f lorestais legais e áreas protegidas por 
legislação específ ica, est imat iva do volume de madeira comercial e/ou 
lenhoso a ser suprimido, bem como estimativa das áreas totais de cada 
f itof isionomia a ser suprimida e seu georreferenciamento;  

  Avaliar os efeitos ambientais causados pelo empreendimento em 
áreas protegidas por lei;  
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A avaliação dos potenciais impactos em Unidades de Conservação nas áreas de 
influência do empreendimento deverá ser realizada seguindo as exigências e 
orientações contidas nos documentos e dispositivos legais que abordam essa 
questão, entre eles: 

 Resolução Conama nº 428, de 17/12/2010; e 

 Instrução Normativa ICMBio nº 10, de 20/05/2010. 

  Quantif icar a vegetação a ser suprimida no reservatór io, a part ir  da 
ut i l ização dos parâmetros: qualidade de água, áreas de reprodução da 
ict iofauna, beleza cênica, erodibil idade e decl ividade. Para a destinação da 
vegetação supr imida, apresentar procedimentos  para o seu aproveitamento 
separando os diferentes estratos vegetacionais, discriminando o uso 
econômico e ecológico do material lenhoso;  

  Identif icar a existência de extrat ivismo vegetal na área de estudo.  

  Avaliar o potencial de regeneração dos f ragmentos na conservação 
das espécies nativas existentes;  

Fauna 

Avaliar a interferência do empreendimento na fauna local,  a part ir  de dados 
qualitat ivos e quant i tat ivos,  caracterizando as inter -relações com o meio, 
contendo:  

  Identif icação/ mapeamento de habitats, período reprodutivo e 
al imentação de espécies bioindicadoras, que ut i l izam as áreas que serão 
at ingidas;  

  Inventár io fauníst ico para os grupos de vertebrados ( incluir 
quirópteros) e para alguns grupos de invertebrados (bioindicadores), 
informando o t ipo de registro –  pegada, visual ização, entrevistas, com 
indicação do esforço de amostragem e curva do coletor para cada grupo;  

Quirópteros  

Os morcegos serão inventariados por meio de redes de neblina e vistorias nos 
ambientes de pedrais. 

Em cada parcela dos módulos serão instaladas, no mínimo, três redes de neblina em 
locais apropriados para a captura de morcegos. 

Os levantamentos nos pedrais devem abranger o trecho do reservatório, bem como 
áreas a montante e jusante. 

Mamíferos de pequeno porte  

Para o levantamento de mamíferos de pequeno porte utilizar Live-Traps: Sherman e 
Tomahawk. Em cada uma das parcelas deverão ser utilizadas, no mínimo 10 
armadilhas Sherman (sub-bosque) e 10 armadilhas Tomahawk (ao nível do solo). 

Mamíferos de médio e grande porte 

Para o levantamento de mamíferos de médio e grande porte utilizar o método de 
transecção linear, tanto para observação direta como para procura de vestígios 
(pegadas, fezes, carcaças, restos alimentares, vocalizações, odores, fuçadas, entre 
outros). 
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Adicionalmente, deverão ser utilizadas, no mínimo três armadilhas fotográficas nas 
parcelas. 

Avifauna 

Para o levantamento da avifauna, utilizar dois protocolos: redes de neblina e censo 
visual e auditivo. Devem ser utilizadas no mínimo três redes de neblina, instaladas 
em linha ao longo de cada uma das parcelas. O censo deve ser executado nos 
transectos, com a adoção de pontos de escuta de 10 minutos demarcados ao longo 
do transecto. 

Para as espécies de aves semi-aquáticas deverão ser feitos levantamentos nos 
moldes daquele que será realizado para o grupo de quelônios e crocodilianos. 

Anfíbios e répteis 

Devem ser utilizados três protocolos: procura ativa nas parcelas, nos transectos e em 
sítios reprodutivos. A procura ativa em sítio de reprodução que possa ocorrer em 
cada módulo visa o registro das espécies principalmente através da vocalização 
(anuros), além da localização visual (Squamata). 

Quelônios e Crocodilianos 

Identificar e mapear os habitats, locais de desova e alimentação das espécies que 
utilizam as áreas que serão atingidas.  

Realizar levantamentos embarcados ao longo do rio Arinos em trechos a montante, 
jusante e dentro do reservatório. As buscas visuais dos indivíduos deverão ser 
realizadas em todas as ilhas e em todas as praias dentro do reservatório, caso 
existam. Nas praias deverão ser investigados vestígios de ninhos e pegadas que 
indiquem a presença ou utilização desses ambientes por esses animais. Moradores 
dos municípios afetados pela UHE Castanheira deverão ser entrevistados sobre 
locais de reprodução/desova, alimentação e outras informações importantes que o 
conhecimento local possa fornecer sobre quelônios daquela região. 

Entomofauna bioindicadora 

Deverão ser amostradas espécies bioindicadoras, que poderão ser acompanhadas 
durante a fase de monitoramento. 

A CONTRATADA deverá propor um grupo de bioindicadores a ser estudado e o 
respectivo método de coleta. 

   Listagem das espécies, destacando as raras, endêmicas,  
migratórias, vulneráveis,  ameaçadas de ext inção, de interesse cient íf ico, de 
valor econômico e al imentíc io, as não descritas previamente para a área 
estudada, ou as não descr itas pela ciência, além de informar o t ipo de 
registro;  

   Levantamento de espécies vetores e hospedeiras de doenças.  

Deverão ser amostrados os invertebrados de interesse médico (vetores de doenças 
de ocorrência na região). 

Para a amostragem dos vetores, deve ser utilizado o protocolo para Culicidae, que 
indica a utilização de armadilha luminosa do tipo CDC por 12 horas no período 
noturno. Como forma complementar, deve ser utilizado o método da rede 
entomológica. 
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Para amostragem de barbeiros devem ser realizadas varreduras em residências 
localizadas na AID. 

Selecionar, para amostragem, todas as f itof isionomias da região.  

O levantamento da fauna para inventár io deverá contemplar a sazonal idade 
e ser real izado em pelo menos quatro áreas dist intas de cada 
f itof isionomia, sendo duas delas, ao longo das margens do futuro 
reservatór io.  

b. Ecossistemas Aquáticos 

O delineamento amostral para o levantamento primário do fitoplâncton, zooplâncton, 
bentos, macrófitas aquáticas, ictioplâncton e ictiofauna deverá considerar a AID do 
empreendimento, contemplando de maneira padronizada: (i) ambientes de remanso; 
(ii) corredeiras; (iii) lagoas dentro de ilhas; (iv) praias; e (v) principais afluentes dentro 
e fora da área do reservatório. 

Deverão ser caracterizados todos os ecossistemas nas áreas at ingidas 
pelas intervenções do empreendimento, a distr ibuição, interferência e 
relevância na biota regional,  através de levantamentos de dados primár ios 
e secundár ios, contemplando a sazonal idade regional e caracterizando os 
estudos com dados recentes, abordando:  

Em todos os levantamentos deverão ser medidos no mínimo os parâmetros de 
turbidez, pH, condutividade, oxigênio dissolvido e temperatura. 

Para a ictiofauna, deverão ser amostrados pelo menos 12 pontos, distribuídos ao 
longo do reservatório, a montante do remanso do reservatório, próximo à sede 
municipal de Juara, em lagoas, próximo à corredeira, em afluentes do rio Arinos, 
próximo à barragem e a jusante do eixo da barragem. 

  A interferência do empreendimento na biota aquática na Área de 
Inf luencia Direta (AID), considerando a distr ibuição e diversidade das 
espécies de interesse comercial,  das espécies endêmicas e ameaçadas de 
ext inção, bem como a perda de fontes de alimentação, dos locais de 
desova, de áreas reprodução e cr iadouros naturais;  

Ictioplâncton 

Para o levantamento do ictioplâncton, em cada local de coleta, deverá ser traçado 
um transecto com três pontos (margem direita, margem esquerda e meio do rio). As 
amostras devem ser obtidas na superfície e na coluna d’água, de modo a levar em 
conta o deslocamento vertical do ictioplâncton. Em cada ponto deverão ser 
realizadas coletas noturnas e diurnas utilizando redes de plâncton e fluxômetro 
acoplado. Os pontos de coleta deverão ser fotografados e cada transecto deverá ser 
georreferenciado. 

Deverão ser amostrados pelo menos oito pontos, distribuídos a montante do 
remanso do reservatório, ao longo do reservatório, em lagoas, próximo à corredeira, 
em afluentes do rio Arinos e a jusante do eixo da barragem. 

O material coletado deverá ser identificado em laboratório em nível de família e 
quando for possível em nível de gênero e espécie. 

Deverão ser fotografados exemplares de larvas e ovos para ilustração do 
documento.  
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  Apresentar e just if icar os parâmetros selecionados que serão 
posteriormente ut i l izados para monitora r as comunidades através de 
bioindicadores adequados de alterações ambientais;  

  Avaliar a interferência específ ica do empreendimento na ict iofauna, 
considerando as composições, distr ibuição e diversidade das espécies de 
interesse comercial,  as reof íl icas, as endêmicas e em ext inção, abordando 
a perda das fontes de al imentação, locais de desova, de reprodução e de 
criadouros naturais,  bem como a alteração na produção pesqueira e o 
esforço de pesca. Destacar as espécies introduzidas e de uso antrópico;  

No levantamento da ictiofauna serão utilizadas, no mínimo, as seguintes técnicas de 
coleta: baterias de redes de emalhar (malhadeiras); redinha/rede de arrasto; puçás 
para coleta de peixes, alevinos e ovos; tarrafas de diversos tamanhos; espinhéis; e 
anzol e linha. 

Métodos Padronizados 

Para os levantamentos padronizados, serão utilizadas malhadeiras e rede de arrasto. 
As redes de emalhar (malhadeiras) serão dispostas nos locais de coleta para 
ictiofauna, ao longo das margens dos rios Arinos, dos Peixes, durante períodos 
contínuos de 24 horas. Em cada ponto fixo de amostragem serão realizadas coletas 
com conjuntos de malhadeiras armados em diferentes locais. 

Nos pontos de coleta da ictiofauna em que ocorrerem praias deverá ser utilizada a 
rede de arrasto. 

O esforço de coleta será estabelecido posteriormente e informado como área de rede 
(m²) por estação de coleta por campanha. Sendo que a Captura por Unidade de 
Esforço – CPUEn e CPUEb – deverá considerar também as espécies em toda a área 
amostral e período de coleta. 

Métodos não padronizados 

Os puçás serão utilizados para amostrar margens, pedrais, igarapés e lagoas e as 
tarrafas serão utilizadas na calha dos rios, nos pedrais e nos igarapés, para fins de 
inventário. Serão utilizadas tarrafas de fundo e de meia água.  

O uso de anzol e linha limitar-se-á a coletas pontuais, e também será mais 
determinante para fins de inventário e para a coleta de material genético, uma vez 
que esta metodologia tem por finalidade a coleta de espécimes de maior porte, 
geralmente piscívoras e/ou carnívoras, em locais onde as outras metodologias não 
podem ser utilizadas. 

O esforço de coleta será estabelecido posteriormente e informado como área de rede 
(m²) por estação de coleta por campanha. Sendo que a Captura por Unidade de 
Esforço – CPUEn e CPUEb – deverá considerar também as espécies em toda a área 
amostral e período de coleta. 

Os dados de coleta de ictiofauna devem apresentar-se segundo discriminação 
sazonal (por diferentes campanhas de coleta) e espacial (por diferentes pontos de 
coleta e por biótopos). Considerar na discussão dos resultados a variação sazonal 
em toda a área amostral e a variação por biótopos. 

  Deverão ser abordadas a r iqueza, a diversidade e similaridades, 
contemplando ainda densidades populacionais das espécies identi f icadas e 
a sua diversidade;  
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As demais análises da comunidade também devem incluir, minimamente, a indicação 
de espécies exclusivas a biótopos ou períodos sazonais, equitabilidade e outras 
análises estatísticas. Adicionalmente, deverão ser analisadas a distribuição, 
reprodução e alimentação das principais espécies capturadas. 

Deverão ser caracterizadas as espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, 
migradoras, reofílicas, comerciais (consumo e ornamental), sobreexplotadas e 
ameaçadas de sobreexplotação, introduzidas e exóticas invasoras existentes. 

Avaliar a possibilidade de conservação ex situ das espécies ameaçadas de extinção.  

  Deverá ser abordada a identif icação e localização de lagoas 
marginais, naturais ou art if ic iais, relacionando -as aos sít ios de alimentação 
e de reprodução ou pontos de introdução de espécies exót icas. Os pontos 
amostrais deverão coincidir com aqueles previstos para monitorar a 
qualidade de água;  

Os indivíduos coletados deverão ter seus comprimento e peso aferidos, com 
determinação do sexo e do estádio de maturação gonadal. Os tratos digestórios 
deverão ser retirados e fixados em álcool, para análise da dieta em laboratório. 

Devem ser demonstrados os aspectos reprodutivos e alimentares, considerando: 

 Comportamento alimentar: em função dos biótopos e sazonalidade, avaliar, 
minimamente, o acúmulo de gordura, grau de repleção estomacal e conteúdo 
estomacal das principais espécies, discorrendo, posteriormente, sobre o espectro 
alimentar e categorias tróficas. As áreas de alimentação, se existentes, deverão ser 
identificadas. 

 Áreas de reprodução e comportamento reprodutivo: identificação das áreas de 
reprodução e avaliação das principais espécies, estratégia reprodutiva e 
desenvolvimento gonadal. 

  Avaliar a possível prol iferação de espécies vetores ou hospedeiras de 
doenças, bem como das pr incipais plantas aquáticas e subaquáticas, na 
região. Local izar as áreas que se destacam por manter maiores 
adensamentos de plantas aquát icas, identif icando as espécies existentes.  

Nos pontos onde será avaliada a qualidade da água também deverá ser realizada a 
identificação e georreferenciamento dos bancos de macrófitas aquáticas existentes 
no rio Arinos, lagoas marginais e tributários. Deverão ser identificadas as espécies 
de macrófitas presentes em cada banco, bem como seu estado fenológico. 

  Avaliar a permanência de espécies migratórias da ict iofauna, através 
de estudos de biologia reprodut iva nos tr ibutár ios, bem como de  medidas 
de proteção (mecanismos de transposição).  

Genética de populações de espécies alvo da ictiofauna 

Caracterizar geneticamente as populações de espécies alvo para se estimar os 
níveis de diversidade genética, estrutura genética, fluxo gênico atual e ocorrência de 
espécies/linhagens crípticas a fim de se verificar a importância do rio na manutenção 
da diversidade e variabilidade genética de espécies de peixes. 

Para as análises genéticas deverão ser coletadas amostras da nadadeira dorsal ou 
adiposa das espécies Prochilodus nigricans, Leporinus friderici, Brycon falcatus, 
Pseudoplatystoma punctifer, Zungaro zungaro. As espécies selecionadas para 
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estudo poderão sofrer alteração durante o desenvolvimento dos trabalhos, se 
demonstrada necessidade, mediante concordância da CONTRATANTE. 

Deverão ser coletados no mínimo um ponto a montante do remanso do reservatório 
(60 indivíduos por espécie) e um ponto a jusante do eixo do barramento antes da 
confluência do rio Arinos com o rio dos Peixes (60 indivíduos por espécie). As 
amostras para análises genéticas poderão ser aproveitadas das coletas de 
ictiofauna, desde que estas amostras sejam retiradas antes da fixação com formol. 
Caso haja possibilidade de análise em mais de uma região do DNA mitocondrial, o 
número de indivíduos poderá ser reduzido se houver segurança estatística para isso 
e mediante consulta à CONTRATANTE. 

As amostras para genética deverão ser fixadas em álcool 90° GL, para posterior 
análise em laboratório. Deverá ser realizado o sequenciamento de uma região 
altamente mutável do DNA mitocondrial para todos os indivíduos. Os fluxos gênicos, 
se encontrados deverão ser caracterizados, mesmo que ocorram somente de forma 
unidirecional.  

Avaliar a relação das espécies grandes migradoras e economicamente importantes 
com o trecho do rio Arinos estudado e indicar as possíveis rotas migratórias 
alternativas. Avaliar a importância do fluxo migratório de peixes nos sentidos jusante-
montante e montante-jusante a partir do local projetado para a barragem. 

  Avaliar a interferência do empreendimento nos mamíferos aquáticos 
da bacia do r io Ar inos. Estudar os deslocamentos efetuados pelas referidas 
espécies e o possível isolamento ocasionado pelo barramento. Aval iar a 
ut i l ização de mecanismos de transposição para estas es pécies.  

A busca por evidências diretas deverá ser realizada nas mesmas épocas e no 
mínimo nos mesmos pontos das amostragens dos quelônios, crocodilianos e 
ictiofauna, considerando também outros pontos a montante e a jusante da barragem 
identificados nas entrevistas com os moradores locais.  

Identificar e mapear os habitats, locais de abrigo, reprodução e alimentação das 
espécies que utilizam as áreas que serão atingidas. 

Adicionalmente, deve-se caracter izar e georreferenciar as estações de 
coleta, just if icando a escolha dos pontos e a metodologia de anál ise para 
cada parâmetro, o índice de similar idade entre os pontos de coleta e o 
tratamento estat íst ico apl icado.  

Deverão ser caracterizadas ainda as comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica e 
bentônica abordando a riqueza, a diversidade e a similaridade entre os locais e os 
períodos de coleta, conforme apresentado a seguir. 

Fitoplâncton 

As coletas devem ser efetuadas na margem e no centro dos rios, juntamente com as 
coletas de qualidade de água. Para pequenos tributários, ocasionalmente, podem ser 
efetuadas apenas no centro. 

Após as coletas deverão ser realizadas análises qualitativas e quantitativas, sendo 
que as análises de densidade e riqueza deverão abordar toda a comunidade. 
Considerar, na discussão dos resultados, a variação sazonal em toda a área 
amostral e por biótopos.  
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As demais análises da comunidade também devem incluir, minimamente, a indicação 
dos taxa exclusivos a biótopos e/ou períodos sazonais, similaridade e frequência de 
ocorrência. 

Zooplâncton 

As coletas devem ser efetuadas na margem e no centro dos rios, juntamente com as 
coletas de qualidade de água. Para pequenos tributários, ocasionalmente, podem ser 
efetuadas apenas no centro.  

A discussão dos resultados deve considerar a variação sazonal em toda a área 
amostral e por biótopos.  

As análises da comunidade devem incluir, minimamente, a indicação dos taxa 
exclusivos a biótopos e/ou períodos sazonais, similaridade e frequência de 
ocorrência. 

Invertebrados Bentônicos 

Realizar as coletas nas margens, considerando a variabilidade de biótopos (p. ex., 
diferentes tipos de substrato, diferentes profundidades e granulometria). 

As análises de densidade e riqueza taxonômica deverão abordar toda a comunidade. 
A discussão dos resultados deve considerar a variação sazonal em toda a área 
amostral e por biótopos.  

Deverá ser construída uma tabela com todos os taxa e sua posição na guilda trófica 
(fragmentadores, coletores-filtradores, coletores-catadores, raspadores e 
predadores). Estas informações devem ser discutidas em relação às outras variáveis 
bióticas e abióticas e dos locais de coleta. 

As demais análises da comunidade também devem incluir, minimamente, a indicação 
dos taxa exclusivos a biótopos e/ou períodos sazonais, similaridade e frequência de 
ocorrência. 

7.5.2.3. Meio Socioeconômico 

Deverá ser conduzida uma pesquisa socioeconômica, a part ir  de dados 
primários e secundários, entrevistas qualif icadas, onde deverão constar os 
aspectos abaixo relacionados, tendo em vista as escalas de análise 
apropr iadas.  

Deverão ser realizadas campanhas de campo com o objetivo de levantar dados 
primários para os temas relacionados à socioeconomia tais como organização 
territorial, infraestrutura, economia, organização social, populações tradicionais e 
patrimônio material e imaterial.  

O planejamento dos levantamentos de campo deverá considerar os ciclos 
econômicos, sociais, culturais e políticos locais, além das especificidades 
metodológicas de cada tema. Para a organização social, o período de realização dos 
trabalhos de campo deverá ser planejado tendo por referência um ano de duração, 
em períodos intercalados de acordo com as temáticas a serem tratadas: ciclos 
culturais (festas e manifestações simbólicas locais), ciclos de trabalho (como na 
pesca, colheita agrícola, exploração de recursos naturais); ciclos políticos (política 
eleitoral e partidária, cronogramas de assembleias e reuniões importantes para o 
entendimento dos arranjos institucionais e conflitos locais). 

a. Dinâmica Populacional  
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Avaliar os aspectos socioeconômicos da região, ut i l izando indicadores 
básicos para anál ise do comportamento demográf ico, demonstrados por 
meio de sua evolução,  distr ibuição-espacial e crescimento da população 
residente nas áreas de inf luência.  

b. Infra-Estrutura 

Descrever a situação das áreas de inf luência, visando a atual ização de 
dados por meio da avaliação do quadro atual da infra -estrutura de saúde, 
educação, segurança, transporte, comunicação, lazer, sistema viár io 
principal,  rede de energia elétr ica, rede de abastecimento de água e de 
saneamento básico, entre outros. Confeccionar um mapa síntese com a 
locação dos itens de infra-estrutura acima elencados a part ir  de análise de 
imagens de satél ite e georeferenciamento dos equipamentos públ icos e 
privados pr incipais. No caso de obstrução de estradas e pontes pelo 
empreendimento, a equipe que confeccionará o EIA deve def inir/propor 
possíveis soluções para os conf l itos pela ext inção destes recursos com a 
respect iva representação destas soluções em mapas em escala compatível.  
Estas obstruções deverão ser objeto de discussão na audiência pública.  

Mapear os principais equipamentos urbanos e de infraestrutura, a partir de imagem 
de satélite ou fotografias aéreas. 

c. Uso e Ocupação do Solo 

Avaliar os pr incipais usos do solo e a paisagem nas áreas de inf luência 
direta por meio de anál ise descr it iva e mapeamento,  contemplando 
aspectos que envolvam áreas urbanas e de expan são, culturas sazonais, 
permanentes, pastagens naturais e \ou cult ivadas, matas e outras t ipologias 
de vegetação natural,  bem como, outros t ipos introduzidos, infra -estrutura 
existente quanto ao sistema viário, pontos de travessias, Unidades de 
Conservação,  Áreas Indígenas, estrutura fundiária indicada segundo o 
módulo f iscal local,  as áreas de colonização ou ocupadas sem t itulação, 
bem como áreas ocupadas por populações tradicionais.  

Mapear a distribuição dos domicílios urbanos e rurais. 

d. Caracterização Socioeconômica das Comunidades Afetadas  

Analisar o conjunto das propriedades nas comunidades urbanas e rurais 
afetadas, inclusive dos proprietários não -residentes,  def inindo os padrões 
da ocupação, através de levantamentos qual iquantitat ivos em amostras 
representat ivas desse universo, aval iando as condições de habitação, a 
dimensão das propr iedades, o regime de posse e uso da terra, o nível 
tecnológico da exploração, as construções, benfeitorias e equipamentos, as 
principais at ividades desenvolvidas e áreas envolvidas, a estrutura da 
renda famil iar e resultados da exploração econômica, o preço de terras e 
de benfeitorias e a part ic ipação das comunidades em atividades 
comunitárias e de associat ivismo.  

Deverá ser realizado levantamento fotográfico de todas as propriedades e 
estabelecimentos produtivos, contemplando as principais benfeitorias e atividades 
produtivas.  

 

Formas de Sociabilidade  
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Identificar as redes de relações que contribuem para a coesão dos grupos, tais 
como: parentesco, vizinhança, trabalho e políticas. 

Indicar os principais elementos constitutivos da identidade sociocultural dos grupos, 
notadamente aqueles associados ao processo histórico de ocupação do território. 

Identificar os bens simbólicos importantes para a constituição de formas de 
sociabilidade dos grupos, com destaque para referenciais concretos (patrimônio 
geomorfológico, edificações, monumentos, etc.) e expressão no espaço (território). 

Identificar e caracterizar os principais elementos de sociabilidade estruturantes das 
comunidades residentes na AID. Oferecer subsídios para dimensionamento de 
possíveis interferências associadas a processos impactantes induzidos pelo projeto 
às comunidades consideradas representativas do universo de pesquisa. As 
comunidades onde serão realizados os levantamentos de campo devem ser 
selecionadas com base nos levantamentos preliminares. 

e. Estrutura Produtiva e de Serviços  

Avaliar a economia regional,  abordando as at ividades urbanas e rurais 
presentes nas áreas de  inf luência caracterizando os aspectos g erais do 
processo de ocupação, com ênfase no período  recente, os grandes vetores  
ou eixos de crescimento econômico, a caracterização da economia  regional,  
a identif icação dos t ipos de mão-de-obra necessár ios, os empregos diretos 
e indiretos a  serem gerados pelo empreendimento.  

Analisar as atividades econômicas relacionadas aos recursos hídricos e à 
manutenção da qualidade de vida da população, definindo claramente os interesses 
e as partes envolvidas e subsidiando a análise de possíveis conflitos em torno do uso 
desse recurso. 

f.  Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico  

Avaliar e identif icar,  na área de inf luência direta, a evolução histórica dos 
municípios, os bens imóveis de interesse histórico -cultural,  os recursos 
f ísico-biót icos culturalmente valor izados pela população local (paisagíst ico,  
espeleológico e ecológico) e as áreas de valor arqueológico.  

Avaliar grau de utilização dos potenciais recursos de lazer, turismo e cultura para as 
populações inseridas nas áreas de influência a partir de estudos secundários e 
entrevistas locais com os atores-chave envolvidos nas atividades de lazer, turismo e 
cultura. 

Avaliar a importância simbólica e cultural das atividades de lazer, turismo e cultura, 
identificando os principais grupos sociais e demandas envolvidas. 

Elaborar mapa com a identificação das principais manifestações culturais de 
reconhecimento social para diferentes grupos locais, inclusive as de cunho religioso, 
identificando os locais de importância para esses eventos.  

Elaborar mapa dos principais equipamentos de lazer, identificando as principais 
atividades de lazer e as áreas mais utilizadas, com ênfase nas praias fluviais 
temporárias e na importância econômica e social das atividades que ali ocorrem em 
período sazonal, tais como os clubes de pesca, ranchos e pousadas de uso misto.  

Analisar as demandas de capacitação em serviços turísticos, e outros, que possam 
ser incentivados em programas de responsabilidade social e ambiental do 
empreendedor. 
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Apontar as atividades de educação ambiental, lazer, turismo e cultura que possam 
integrar os programas a serem propostos pela gestão ambiental da UHE 
Castanheira.  

Compatibilizar as informações e integrar as análises com o item “Estrutura produtiva 
e de serviços”. 

g. Comunidades Indígenas e Ribeirinhas 

Identif icar as comunidades r ibeir inhas e Terras Indígenas (quando couber), 
grupos e aldeias existentes na área de inf luência direta do 
empreendimento. Apresentar a localização geográf ica e vias de acesso, 
caracter izando as populações atuais, aval iando os fatos históricos, 
descrevendo a vulnerabi l idade a part ir  do planejamento, construção e 
operação do empreendimento, considerando todas as possíveis pressões 
sobre as comunidades.  

Identificar grupos sociais enquadrados na Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais a partir de banco de dados 
oficiais. Caso existentes, mapear as populações e as principais vias de acesso. 
Analisar os modos de vida das populações tradicionais identificadas na AID da UHE 
Castanheira, quando couber. 

A elaboração do Estudo do Componente Indígena, caso seja exigida pela Funai, será 
objeto de outro contrato, devendo seus resultados serem incorporados ao EIA.  

h. Planos e projetos co-localizados  

Avaliar os planos e projetos que se inserem nas áreas de inf luência e que 
possam sofrer  interferências com o empreendimento, ou que possuam 
algum efeito sobre o mesmo.  

Realizar levantamentos junto a órgãos privados e órgãos públicos federais, estaduais 
e municipais que disponham de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
para os municípios, territórios e regiões de influência do empreendimento, 
identificando recursos previstos e benefícios potenciais para a população. 

Descrever os Programas, Planos e Projetos em fase de estudo, de licenciamento ou 
implantação, abordando todas as esferas de abrangência (municipal, estadual, 
federal, privados) definidas no estudo. 

As informações levantadas deverão subsidiar as análises socioeconômicas ao longo 
de todo o estudo. 

Elaborar Matriz de Planos, Programas e Projetos para a região identificando sua 
sinergia com a implantação da UHE Castanheira. 

7.6. Análise Integrada 

Após o diagnóstico de cada meio, deverá ser elaborada uma síntese que 
caracter ize a área de inf luência do empreendimento de forma global.  Esta 
deverá conter a interação dos itens de maneira a caracter izar as principais 
inter-relações dos meios f ís ico, biót ico e socioeconômico.  

Deverão ser realizadas anál ises das condiçõe s ambientais atuais e suas 
tendências evolut ivas, expl ic itando as relações de dependências e/ou de 
sinergia entre os fatores ambientais anteriormente descr itos, de forma a se 
compreender a estrutura e a dinâmica ambiental da bacia hidrográf ica, 
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contemplando projetos implantados ou futuros. Esta anál ise terá como 
objet ivo fornecer dados para avaliar e ident if icar todos os impactos 
decorrentes do empreendimento, bem como a qualidade ambiental futura da 
região.  

Com base nas principais inter-relações deverá ser identificada a sensibilidade 
ambiental de cada meio e a sensibilidade integrada dos meios, considerado que: 

 Sensibilidade ambiental é a propriedade ou a capacidade de reagir, negativa ou 
positivamente, que possuem os sistemas sociais e os ecossistemas, alterando o seu 
estado de qualidade, quando afetados por uma ação humana. 

Os critérios para análise espacial da sensibilidade deverão ser compatíveis com os 
aspectos relevantes identificados no diagnóstico de cada meio. 

Deverão ser gerados mapas que apresentem a sensibilidade de cada um dos meios 
e um mapa de sensibilidade integrada, respeitando as escalas estabelecidas no 
Apenso 1.  

No mapa de sensibilidade integrada deverão estar representados: 

 As áreas e pontos que apresentem alta sensibilidade em cada meio. 

 As áreas e pontos onde haja sobreposição de áreas sensíveis de diferentes 
meios. 

Os aspectos relevantes não passíveis de mapeamento devem ser evidenciados no 
texto da Análise Integrada destacando a sua importância. 

7.7. Prognóstico Ambiental  

O prognóstico ambiental (meios f ís ico,  biót ico e socioeconômico) deverá 
ser elaborado considerando-se as alternativas de execução e de não 
execução do empreendimento, sendo esta últ ima baseada na identif icação e 
avaliação dos impactos ambientais. Este prognóstico d everá considerar, 
também, a proposição e a existência de outros empreendimentos 
inventar iados na bacia do r io Ar inos, contemplando os efeitos sinérgicos 
entre os empreendimentos propostos ou que já operam na respect iva bacia 
hidrográf ica.  

A part ir  da análise integrada, pr incipalmente do diagnóstico da qual idade 
ambiental,  devem ser elaborados quadros prospectivos, tendências para a 
região, considerando um horizonte temporal com o empreendimento e outro 
considerando a sua não- implantação. Comparar esses dois  quadros 
prospect ivos entre si  e também com um quadro de diagnóst ico de qual idade 
ambiental atual.  Uma vez considerada a implantação do projeto e a 
execução das medidas de controle da qual idade ambiental que serão 
propostas, bem como o desenvolvimento dos programas ambientais, deverá 
ser feita uma nova reaval iação do impacto global do projeto na sua área de 
inserção, buscando-se sempre a perspectiva de efeitos cumulat ivos 
sinérgicos da implantação de empreendimentos elétr icos em uma bacia 
hidrográf ica.  

7.7.1. Prognóstico das condições ambientais na ausência do 
empreendimento 

Este tópico é uma síntese real izada a part ir  das tarefas constituintes do 
item precedente –  diagnóst ico –  devendo representar um quadro sintét ico 



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

ANEXO I – Projeto Básico 

CO.EPE. 003/2013 

Pág. 61 / 166 

 

 
das tendências ambientais futuras da reg ião. Dessa forma, com base no 
inventár io dos fatores f ísicos, biót icos e socioeconômicos, deverá ser feita, 
basicamente, uma projeção do nível de apropr iação futura dos recursos 
naturais do meio f ís ico, do estado de conservação da biota e do perf i l  da 
população humana na área, alicerçado nas possibi l idades de 
desenvolvimento econômico, considerando -se a hipótese de não 
implantação do empreendimento.  

7.7.2. Prognóstico das condições ambientais com o empreendimento  

Em função do conhecimento do projeto e do di agnóstico ambiental,  serão 
identif icados os fatores a serem impactados pelas ações do 
empreendimento. Para qualquer t ipo de abordagem, deve -se real izar uma 
avaliação e discussão de todos os aspectos ambientais do empreendimento 
envolvendo, inclusive, os impactos não quantif icáveis de forma precisa, ou 
seja, aqueles que deverão sofrer uma anál ise apenas qual itat iva, e a 
avaliação quant itat iva com maior profundidade dos impactos mais 
importantes gerados pelo empreendimento na área diretamente afetada, em 
função da suscetibi l idade ambiental diagnosticada. Os resultados deverão 
surgir da comparação entre os fatores ambientais mais signif icat ivos e as 
ações a serem geradas pelo empreendimento.  

Os fatores ambientais a serem impactados serão determinados a part ir  d o 
diagnóst ico ambiental e abrangerão os meios f ísico, biót ico e antrópico.  
Uma vez caracter izado o elenco de impactos suscetíveis de ocorrerem 
devido à implantação do Projeto, estes devem ser agregados, de forma a 
permit ir  anál ise das conseqüências ambient ais das diversas ações do 
empreendimento.  

Meio físico 

Apresentar avaliações geológicas, geotécnicas e geomorfológicas das áreas 
destinadas à construção dos bota-foras para disposição dos solos e rochas, incluindo 
avaliação da rede de drenagem, que possibilite a proposição de reafeiçoamento dos 
terrenos. 

Realizar, para a AID, prognóstico das consequências da formação do reservatório 
sobre os terrenos lindeiros, analisando a proposição de programas e medidas de 
controle/recuperação quanto à instabilização de taludes e encostas marginais do 
futuro reservatório. 

Avaliar o potencial de ocorrência de sismos induzidos pela formação do futuro 
reservatório. Nesse contexto, deverá ser estudada a possível influência do 
reservatório na estrutura geológica existente, levando em consideração a influência 
do peso do volume de água previsto, e as tensões, poro-pressão e processos 
intempéricos que podem ser causados pela percolação de água nas zonas de 
cisalhamento, falhas ou fraturas. 

Avaliar o impacto da formação do reservatório sobre a dinâmica atmosférica local, 
alterações no balanço hídrico, e possíveis implicações ou efeitos sobre os 
parâmetros climatológicos. 

Realizar um prognóstico da influência do reservatório sobre a dinâmica dos fluxos 
subterrâneos. Avaliar, para a AID, o comportamento do nível do lençol freático em 
relação ao futuro nível do reservatório, mapeando as áreas susceptíveis à 
contaminação. Nessa análise deve ser considerado o uso do solo na AID.  



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

ANEXO I – Projeto Básico 

CO.EPE. 003/2013 

Pág. 62 / 166 

 

 
Deverá ser apresentada modelagem matemática para prognóstico das condições de 
escoamento e alteração na qualidade da água na área alagada e no trecho logo a 
jusante. Considerar as fases de enchimento e operação do empreendimento 
(incluindo vertimentos), bem como as variações de vazão ao longo dos diferentes 
períodos do ciclo hidrológico. 

Devem ser parte integrante das modelagens os estudos referentes ao fluxo hidráulico 
diferenciado entre compartimentos (tempos de detenção diferenciados), ao 
comportamento da estratificação térmica (consequentemente estratificação biológica 
e química), à eutrofização, e outros que porventura sejam necessários. Além dos 
aspectos relacionados à qualidade da água, os modelos devem fornecer respostas 
quanto à formação de ambientes propícios à proliferação de vetores. 

Indicar o percentual de remoção do material vegetal que garanta o não 
comprometimento dos parâmetros da qualidade da água para fins de enquadramento 
do corpo hídrico em função dos usos identificados e pretendidos. 

Devido ao maior transporte de sedimentos do rio Arinos em relação a outros rios da 
bacia do Juruena, deverá ser apresentada uma análise das condições de retenção e 
alteração no transporte de sedimentos a partir da construção da barragem, além de 
estimar o futuro comportamento do balanço sedimentar após a implantação do 
empreendimento.  

Avaliar a interferência do empreendimento com as unidades de paisagem, as 
cavidades e monumentos naturais, identificando as áreas de risco. 

Meio Biótico 

Realizar prognóstico do efeito do empreendimento nos componentes da fauna e flora 
terrestres. 

No prognóstico do efeito do reservatório na qualidade da água também deverão ser 
considerados os piores cenários. 

Apresentar prognóstico das condições limitantes e controladoras da produção 
primária. 

Realizar prognóstico do efeito do empreendimento no ictioplâncton. 

Meio socioeconômico 

Para a elaboração de prognóstico do fluxo migratório, considerar sempre a 
ocorrência de fatores de atração de população relacionando-os à existência e 
suficiência dos serviços sociais e equipamentos urbanos na análise a ser realizada 
para todas as áreas de influência.  

No âmbito do desenvolvimento urbano (infraestrutura e serviços), deverá ser 
realizada análise sobre a quantidade e disposição dos resíduos sólidos urbanos 
associados ao crescimento dos municípios, consequente da implantação do 
empreendimento, diagnosticando a contaminação do solo e das águas superficiais e 
subterrâneas. Realizar a mesma análise dos efeitos do empreendimento sobre o 
esgotamento sanitário. 

Analisar o potencial de desenvolvimento local e regional das áreas de influência e o 
potencial de compatibilização entre as atividades do empreendimento com o 
planejamento intersetorial. 

Identificar as possíveis interferências associadas a processos impactantes induzidos 
pelo projeto sobre dinâmicas socioculturais e políticas dos grupos estudados. 
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Elaborar um quadro geral da organização social dos grupos estudados, descrevendo 
suas condições de vulnerabilidade, de modo a subsidiar a proposição de programas 
de mitigação e controle dos impactos previstos. 

O prognóstico ambiental constitui -se em uma etapa onde, a part ir  do 
diagnóst ico e dos elementos const ituintes do empreendimento, del ineiam -se 
quadros prospectivos de uma qual idade ambiental futura e se estabelece o 
impacto ambiental.  

 

7.8. Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais  

A aval iação de impacto ambiental deverá levar em consideração os 
diversos fatores e seus tempos de incidência (abrangência temporal) nas 
fases de implantação e operação do empreendimento.  

A avaliação integrada dos impactos ambientais deverá considerar ainda a etapa de 
planejamento da UHE Castanheira. 

Esta aval iação deverá abranger os impactos benéf icos e adversos do 
empreendimento, determinando-se uma projeção dos impactos imediatos, a 
médio e em longo prazo; temporários, permanentes e cícl icos; reversíveis e 
irreversíveis; locais,  regionais e estratégicos. A mesma deverá, ainda, levar 
em consideração as condições do meio ambiente na fase anterior às obras,  
bem como os impactos que não possam ser evitados ou mit igados de modo 
a permit ir  um prognóstico das condições emergentes.  

A metodologia de avaliação dos impactos deverá contemplar ainda os critérios 
abaixo listados: 

   Incidência (direto, indireto); 

   Ocorrência (certa, provável, improvável); 

   Importância (baixa, média, alta); 

   Magnitude (baixa, média, alta); 

   Cumulatividade e sinergismo. 

Deverão ser consideradas, na elaboração deste prognóstico, as condições 
emergentes com e sem a implantação do empreendimento,  conduzindo à 
proposição de medidas dest inadas ao equacionamento dos impactos 
ambientais decorrentes da formação do reservatór io.  

Na apresentação dos resultados, deverão constar:  

  A metodologia de identif icação dos impactos e os critérios adotados 
para a interpretação e análise de suas interações;  

  A valoração, magnitude e importância dos impactos;  

  Uma descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental 
relevante, considerado no diagnóst ico ambiental;  

Todos os impactos ambientais deverão estar relacionados aos seus respectivos 
programas ambientais ou medidas. Apresentar tabela de relação indicando os 
impactos e seus respectivos programas, ações e medidas. 
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Especial atenção deverá ser dada aos efeitos oriundos dos impactos ambientais 
causados pelo empreendimento em áreas protegidas por lei. 

  Uma síntese conclusiva dos pr incipais impactos que poderão ocorrer 
nas fases de implantação e operação, acompanhada de suas interações.  

Deverão ser avaliados e apresentados os efeitos de cumulatividade e sinergia 
decorrentes dos diversos barramentos de montante e jusante (existentes ou 
propostos). 

7.8.1. Impactos existentes  

Deverá ser apresentada uma anál ise dos impactos ambientais já existentes 
na bacia hidrográf ica do Ar inos, em função dos aproveitamentos 
implantados ou em fase de implantação, de forma a possibil i tar um 
planejamento e integração efet iva das medidas a serem adotadas para 
mit igar efeitos sinérgicos entre os empreendimentos.Para estes 
levantamentos, é necessár ia a ut i l ização de dados pr imários e secundár ios 
já disponíveis nos órgãos ambientais, bem como em outras fontes 
necessárias a consol idação das informações.  

 

7.8.2. Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas de Controle e 
de Monitoramento 

Todas as medidas deverão ser classificadas quanto à sua eficácia.  

A proposição das medidas preventivas, de controle, mitigadoras e compensatórias 
deve expressar claramente os impactos a que se relacionam, de forma a permitir a 
avaliação da sua suficiência e propriedade técnica na reversão dos aspectos 
indesejáveis identificados no prognóstico ou na potencialização dos aspectos 
positivos. 

No tocante às medidas mitigadoras, deverão ser também apresentadas as diretrizes 
ambientais para construção das diferentes obras inerentes ao empreendimento, 
entre elas aquelas medidas a serem aplicadas nas vias de acesso, jazidas e áreas 
de empréstimo, disposição dos bota-foras, eventual construção de vilas residenciais, 
entre outras, considerando ainda o caráter de temporalidade. 

Com relação às medidas de compensação ambiental, seguir a legislação vigente. 

Com base na comparação do prognóstico das condições emergentes 
obtidas a part ir  do diagnóst ico ambiental,  deverão ser aval iados os 
impactos potenciais e as  medidas recomendadas que venham a minimizá -
los, maximizá-los, compensá- los ou eliminá- los.  

Essas medidas devem ser implantadas visando tanto à recuperação quanto 
a conservação do meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das 
novas condições a serem criadas pelo empreendimento,  devendo ser 
consubstanciadas em programas.  

O EIA deverá apresentar medidas mit igadoras para os seguintes impactos 
ambientais negativos, com possibi l idade de ocorrência na área do 
empreendimento, além de outros ident if icados por ocasião da elaboração 
do referido estudo, a saber:  

Fase de Implantação 
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  Aumento da turbidez causada por desmatamentos;  

  Desmoronamento das margens;  

  El iminação de habitats da fauna terrestre;  

No âmbito da fauna e flora terrestres, deverão ser identificadas espécies que 
poderão ser objeto de resgate, para fins de elaboração de projetos específicos para 
conservação in situ e ex situ e preservação. 

  Destruição de Sít ios Arqueológicos;  

  Aumento de coliformes totais no Rio Ar inos;  

  Surgimento de processos erosivos;  

  El iminação de vegetação em Áreas de Preservação Permanente;  

Os resultados do diagnóstico ambiental deverão subsidiar a recuperação ou 
recomposição de APP. Esta deve ser feita a partir do conhecimento preliminar dos 
grupos de espécies vegetais encontrados na APP e da área total afetada. A proposta 
deve dar prioridade ao uso de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção 
regional e nacional, bem como às protegidas por legislação estadual e federal e 
aquelas que ofereçam atrativos à fauna, encontradas nas APPs a serem suprimidas. 

Fase de Operação 

  Alteração da biota aquática;  

  Perda da biodiversidade da comunidade aquática;  

  Alteração do regime hídr ico;  

  Perda do potencial tur íst ico da área;  

  Alteração da paisagem local;  

  Alteração da qual idade da água do Rio Arinos;  

  Interrupção do f luxo migratório de espécies da ict iof auna; 

  Inf luência na saúde da população local.  

Na implementação das medidas, em especial aquelas vinculadas ao meio 
socioeconômico, deverá haver uma part icipação efet iva da comunidade 
diretamente afetada, bem como dos parceiros inst itucionais identif icados,  
buscando-se, desta forma a inserção regional do empreendimento, por meio 
de medidas que possibi l i tem a geração de empregos na região para a 
população local e de procedimentos de comunicação social.  

Deverão ser propostos programas integrados para monitoram ento ambiental 
da área de inf luência, com o objet ivo de acompanhar a evolução da 
qualidade ambiental e permit ir  a adoção de medidas complementares de 
controle.  

Deve ser considerado pela equipe que confeccionará o EIA que esta etapa 
marca a consol idação dos Estudos de Impacto Ambiental.  

Deverão ser apresentados os Programas e Planos de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos e medidas mit igadoras, def inindo a instância 
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responsável e o cronograma para implantação dos Programas e Planos, 
incluindo no mínimo: 

  Programa de Proteção e Recuperação Ambiental dos canteiros das 
Obras; 

  Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Recomposição 
Paisagíst ica;  

  Gerenciamento de Ef luentes Líquidos e de Resíduos Sól idos;  

  Saúde e Segurança nas Obras;  

  Plano de Exploração Florestal;  

  Programa de Conservação da Flora e Fauna;  

  Programa referente ao Patr imônio Arqueológico, no caso da 
constatação de sua existência;  

  Programa de Anál ise de Riscos de Acidentes;  

  Plano de aval iação das obras destinadas à contenção de encostas e 
drenagem pluvial e de desenvolvimento de processos erosivos;  

  Plano de monitoramento da qualidade da água superf icial e 
l imnologia a montante e jusante do empreendimento;  

  Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 
ambientais;  

  Programa de monitoramento da ict iofauna;  

  Programa de Educação Ambiental;  

  Programa de Saúde 

Os Programas deverão conter a seguinte estrutura: 

a) Descrição – descrever qual(is) a(s) situação(ões)/problema(s) a ser(em) 
trabalhada(s), ou seja, qual(is) o(s) impacto(s) resultante(s) do empreendimento 
pode(m) ser minimizado(s) ou compensado(s); 

b) Objetivos Geral e Específicos – explicitar o objetivo geral do programa, bem como 
os objetivos específicos. Os objetivos específicos devem demonstrar a maneira pela 
qual será alcançado o objetivo geral e devem ser definidos para cada etapa do 
programa, quando couber; 

c) Público-alvo – identificar o público-alvo a ser atingido com o programa; 

d) Descrição do Programa – descrever o modo como será desenvolvido o programa; 

e) Inter-relação com outros Planos e Programas – quando houver interação entre 
planos e programas, a inter-relação entre eles e o grau de interferência para se 
alcançar os objetivos determinados devem ser explicitados, sempre que cabível; 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos – todos os programas 
devem considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis. O 
atendimento aos requisitos deve fazer parte dos objetivos do programa; 

g) Etapas de Execução – descrever as etapas de execução do programa; 
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h) Recursos Necessários – descrever de maneira sucinta os recursos físicos e 
humanos necessários à execução do programa; 

i) Custos – apresentar planilha de custos detalhada; 

j) Cronograma – apresentar os períodos de execução de cada etapa do 
desenvolvimento do programa; 

k) Acompanhamento e Avaliação – apresentar procedimentos para o 
acompanhamento e avaliação de desempenho no cumprimento do programa; e 

l) Responsáveis pela Implementação do Programa – especificar os responsáveis 
pela implementação do programa, incluindo as instituições envolvidas e as 
respectivas responsabilidades durante todo o processo de implementação. 

Considerar os resultados do levantamento do meio biótico e avaliar a necessidade de 
sistema de transposição de peixes (STP) contemplando-a na alternativa de 
localização selecionada. A real instalação de um sistema de transposição de peixes 
fica condicionada aos resultados de futuro Programa de Monitoramento da 
Ictiofauna. 

Uma proposta de Sistema de Gestão Ambiental deverá ser apresentado no 
EIA com o respectivo cronograma de implantação e funcionamento.  

 

8 –  ANÁLISE DE RISCO 

 Apresentar a construção de cenár ios e r iscos mostrando os possíveis 
impactos na área de inf luência direta e indireta do empreendimento, tais 
como: 

  Na época da construção, ident if icar os impactos (r iscos) à fauna e 
f lora local;  

  Listar todos os modos e seqüências de ruptura concebíveis na 
estrutura f ís ica das UHE’s ( identif icação de ameaças);  

  Apresentar em gráf icos e tabelas, no espaço de tempo de 30 (tr inta)  
anos, t ipos de acidentes que ocorreram com usinas do modelo semelhante 
ao ser concebido, com causas e conseqüências tanto para a população 
humana, quanto para o meio ambiente e qual a área de abrangência no pior 
cenár io;  

  Identif icar uma gama ampla de alternat ivas para adm inistrar  o r isco, 
incluindo monitoramento e outros métodos não estruturais.  

Com base nos resultados do Estudo de Impacto Ambiental, concluir acerca da 
viabilidade ambiental do empreendimento. A conclusão deve ser embasada 
tecnicamente. Para tanto, apontar os principais aspectos relacionados à viabilidade 
ambiental do projeto e como deverão ser contornadas as eventuais restrições 
identificadas. 

 

10 –  EQUIPE TÉCNICA 

Deverá ser apresentada a equipe técnica mult idiscipl inar responsável pela 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 
Ambiental,  indicando a área prof issional e o número de registro no 
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respect ivo conselho de classe e Anotação de Responsabi l idade Técnica - 
ART. 

 

11 –  BIBLIOGRAFIA 

O EIA deverá conter a bibl iograf ia consultada, a qual deverá ser 
especif icada por área de abrangência do conhecimento e referenciada 
segundo as normas de publ icação de trabalhos cient íf icos da ABNT.  

 

12 –  GLOSSÁRIO 

O EIA deverá conter uma l istagem dos termos técnicos ut i l izados no estudo.  

 

13 –  GEOPROCESSAMENTO e Multimídia 

Os mapas apresentados no EIA em meio analógico deverão ser também 
apresentados em meio digital no formato ArcMap (MXD) com os arquivos 
vetoriais no formato shape (SHP) e arquivos raster no formato Geotif f  
(TIFF) bem como os arquivos grid no formato grid da ESRI. A(s)  
audiência(s) pública(s) deverá(ao) ser f i lmada(s) pela equipe que 
confeccionará o EIA e o resultado da mesma deverá ser entregue em DVD. 
As imagens de satél ite e demais informações derivadas de sensores 
remotos deverão ser baseadas em produtos com data não inferior  a 
Setembro de 2007. A resolução espacial das imagens de satél ite ou fotos 
aéreas a serem ut i l izadas não deverá ser inferior a 1 m para os mapas ou 
cartas em escala de detalhe.  

Considerar ainda os critérios definidos no Apenso 1. 

14 –  APRESENTAR O CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  

5.7 Estudos associados ao EIA 

Os estudos associados deverão subsidiar as análises do EIA. 

5.7.1 Cadastro socioeconômico 

O objetivo do cadastro socioeconômico é a obtenção de informações que servirão de 
subsídios para adequadas mitigação, reparação e compensação à população 
atingida por impactos causados pela implantação do empreendimento. 

O cadastro deverá seguir as exigências e orientações contidas nos documentos e 
dispositivos legais que abordam essa questão, dentre eles: 

 Portaria Interministerial MME, MMA, MAPA, MDA e MPA, nº340 de 1º/06/2012; e 

 Decreto nº 7342, de 26/10/2010. 

Suas atividades deverão estar integradas ao Plano de Comunicação e 
Relacionamento. 

5.7.2 Avaliação de fluxos migratórios da ictiofauna 
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Esse produto deverá conter introdução baseada em revisão bibliográfica sobre o 
assunto, objetivos, material e métodos, discussão, conclusão e referências 
bibliográficas. 

Os objetivos desse estudo são determinar o fluxo gênico e grau de estruturação das 
populações a montante e jusante das barreiras estudadas e avaliar a necessidade de 
implantação de Sistema de Transposição de Peixes (STP), como medida de 
mitigação de impactos da UHE Castanheira no âmbito do EIA. 

Os resultados e análises provenientes destes dados serão utilizados tanto na 
caracterização da estrutura gênica das populações estudadas (diagnóstico) quanto 
na discussão dos possíveis impactos e alternativas de mitigação decorrentes da 
construção do empreendimento sobre as populações e espécies (impactos, 
programas e medidas). 

5.7.3 Estudos de viabilidade: aspectos socioambientais 

Deverá ser apresentado relatório com os estudos básicos e finais dos aspectos 
socioambientais, que atendam as Instruções para Estudos de Viabilidade de 
Aproveitamentos Hidrelétricos (Eletrobrás, 1997). 

Os estudos básicos socioambientais deverão subsidiar os estudos de alternativa do 
aproveitamento. Para tanto deve ser apresentado um relatório contendo (i) o 
diagnóstico das áreas de influência do empreendimento, (ii) a análise integrada e de 
vulnerabilidade do sistema socioambiental e (iii) uma planilha com os custos unitários 
da terra, benfeitorias, culturas, criações, etc., que irão servir de base para a conta .10 
do OPE. Caso os levantamentos de campo não tenham sido concluídos, deverão ser 
utilizados dados secundários, com a devida referência e destaque, para conclusão 
do relatório. 

Apresentar avaliação dos impactos ambientais das alternativas de arranjo do 
empreendimento. Para tanto, considerar aspectos relacionados à localização das 
estruturas de vertedouros, da casa de força, da cota de tomada d'água, da sequência 
construtiva, da localização dos canteiros, das áreas de empréstimo e de bota-fora. 
Descrever a importância do posicionamento desses itens para a configuração 
escolhida buscando minimizar os impactos ambientais. Mostrar, para os cenários 
resultantes dessa análise, o comparativo de ganhos e perdas ambientais e 
energéticas para cada configuração, considerando a relação “cota × área inundada × 
potência instalada” para cada alternativa. Essa demonstração deverá ser 
apresentada na forma de tabela que inclua, caso existam, diferenças relativas entre 
classes de impacto derivados de cada alternativa. Para o fim comparativo, atribuir na 
tabela distintos graus de intensidade para os impactos identificados para cada 
alternativa. 

5.7.3.1 Capítulo de meio ambiente 

O relatório contendo os estudos finais dos aspectos socioambientais dos Estudos 
de Viabilidade deverá ser apresentado, conforme organização proposta no 
Capítulo 6 - Relatório final dos estudos de viabilidade das Instruções para Estudos 
de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos (Eletrobrás, 1997). 

Para subsidiar os Estudos de Disponibilidade Hídrica (EDH), exigidos no âmbito 
dos Estudos de Viabilidade, deverão se avaliados os impactos no tocante às 
necessidades de relocação de tomadas d’água e de redes de drenagem e de 
lançamento de efluentes, mudanças nos meios de transporte aquaviário de 
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passageiros e de cargas existentes (terminais de carga/descarga, mudanças de 
traçado e distâncias de navegação), alterações de infraestrutura de acesso e 
operação de praias (turismo), dentre outros.  

Além disso, devem ser propostas medidas mitigadoras com custos associados em 
relação a todos os impactos identificados, como, por exemplo, a construção de 
nova infraestrutura de recepção de turismo, sistemas de alerta contra inundações, 
relocação de pontos de tomadas d’água e de rede de lançamento de efluentes e 
de águas pluviais, identificação de áreas preferenciais para pesca e de 
repovoamento do reservatório com espécies ambientalmente compatíveis ou 
implantação de áreas para aquicultura, formas alternativas, para suprir a atividade 
de pesca comercial e esportiva demandada pela região do reservatório. 

5.7.3.2 Orçamento Padrão Eletrobrás (OPE) 

Os custos socioambientais deverão conter memória de cálculo e seguir o modelo 
da conta .10 do OPE. 

5.8 Plano de comunicação e relacionamento 

Os Estudos de Impacto Ambiental requerem uma série de estratégias de 
relacionamento com instituições locais, regionais e federais. Desde as etapas de 
planejamento até sua conclusão, distintas demandas e interesses acionam 
processos de articulação e negociação com diferentes grupos sociais. Tais grupos, 
em função da diversidade sociocultural, por vezes, possuem dispositivos de 
linguagem e interpretação diversificados, o que acarreta em ruídos e dificuldades de 
entendimento entre múltiplas partes. 

Reconhecendo-se que há diferentes dinâmicas organizacionais, políticas, sociais e 
culturais existentes em cada lugar em que um projeto de desenvolvimento é 
implantado nota-se a importância de consolidar em um Plano de Comunicação e 
Relacionamento as diretrizes mínimas e as formas com as quais os gestores do 
projeto devem se relacionar com os grupos de interesse. Para isso, é preciso 
identificar os mecanismos de comunicação e relacionamento adequados para cada 
caso.  

O plano de comunicação e relacionamento deve ter por objetivo construir formas 
adequadas de comunicar as principais informações do projeto por meio de 
metodologias apropriadas e possibilitar a participação efetiva no processo de 
formulação do diagnóstico e de discussão dos impactos, medidas e programas 
específicos do empreendimento. Trata-se, portanto, de promover a compreensão dos 
principais aspectos do projeto e avaliação das possibilidades de potencialização dos 
melhores aspectos e da mitigação e controle dos aspectos indesejados. Isso deve se 
dar através da troca de informações detalhadas e objetivas entre as partes 
interessadas. O Plano de Comunicação e Relacionamento, a ser apresentado pela 
CONTRATADA deverá: 

 Atender todas as exigências legais previstas no processo de licenciamento 
ambiental relacionadas à divulgação do estudo e suas etapas; 

 Estabelecer estratégias de comunicação para cada etapa do EIA, principalmente 
em relação aos atingidos pelo empreendimento;  

 Contemplar as reuniões e oficinas com o poder público e segmentos 
representativos da sociedade, a organização e divulgação das audiências públicas; 
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 Prever a instalação e o funcionamento do escritório local, o desenvolvimento 

 Prever a elaboração e atualização de homepage;  

 Contemplar o plano de comunicação do cadastro socioeconômico, conforme 
Portaria Interministerial nº 340, de 01/06/2012; 

 Propor matriz de avaliação e acompanhamento do Plano de Comunicação e 
Relacionamento; e 

 Indicar diretrizes para o planejamento das audiências públicas considerando o 
processo de comunicação e relacionamento desenvolvido ao longo do EIA.  

O plano de comunicação e relacionamento deverá ser estruturado em três eixos: (i) 
Diagnóstico para a comunicação e estratégia de relacionamento, (ii) Reuniões 
Públicas e (iii) Acesso à Informação. 

5.8.1 Diagnóstico para a comunicação e estratégia de relacionamento 

Com o esforço de conhecimento da dinâmica social, na qual será implantado um 
projeto, baliza-se a construção de processos de legitimação do relacionamento 
entre as partes por intermédio de canais legítimos de diálogo, e pela criação de 
laços de confiança e cooperação. 

Esta etapa, portanto, visa à elaboração de um diagnóstico prévio para 
mapeamento da diversidade de atores que, direta ou indiretamente, acrescentam 
resultados ao EIA.  

Neste momento deve-se iniciar também a avaliação da favorabilidade do público 
em relação ao empreendimento e a priorização de stakeholders para participação 
em oficinas e reuniões durante o desenvolvimento do EIA. Poderão, em princípio, 
serem abrangidos, por exemplo, desde grupos populacionais atingidos pela 
formação do reservatório, até pessoas e instituições envolvidas de forma mais 
difusa com a conservação da flora e da fauna. Coloca-se, portanto, a questão da 
representatividade e do peso de sua participação ao longo das diversas etapas do 
processo decisório. 

Admitindo-se que a participação não será direta, mas através de representantes 
dos segmentos sociais afetados ou interessados, há de se identificar com clareza 
a legitimidade das representações participantes. Além de instituições, lideranças 
informais – não vinculados institucionalmente, mas legitimados pela população 
local – também poderão participar dos processos de comunicação e interação.  

É importante que na avaliação do cenário utilizem-se metodologias de 
compreensão dos arranjos institucionais, motivações políticas e pessoais, e 
interesses pré-existentes à implantação do projeto. Um dos resultados dessa 
avaliação será a elaboração de uma matriz de stakeholders que os identifique em 
função de seus interesses e posicionamentos em relação ao projeto proposto. A 
partir dessa matriz, deverão ser indicadas as melhoras estratégias de 
comunicação, administração das demandas e expectativas, as formas e canais de 
mobilização e engajamento, além de indicadores de monitoramento e avaliação 
do processo.  

Após a avaliação do Cenário, todas as equipes do EIA e dos estudos de viabilidade 
deverão passar por treinamento de comunicação e relacionamento.  Deverão ser 
identificados e capacitados os melhores interlocutores em função do cenário encontrado. A 
CONTRATADA deverá aplicar os treinamentos mais adequados para cada caso, em 
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função do cenário e do perfil do interlocutor (pesquisador de campo, técnico do escritório 
local, técnico responsável pelas respostas da homepage, coordenadores etc.). 

5.8.2 Reuniões públicas 

Estão previstas a realização de reuniões e oficinas com o poder público e 
membros da sociedade civil ao longo do EIA. Essas reuniões visam, entre outras 
coisas, informar e preparar o poder público e os representantes da sociedade civil 
sobre os estudos de engenharia e socioambientais previstos para o EIA do 
empreendimento e para as possíveis mudanças decorrentes da implantação da 
UHE Castanheira, além de comunicar e angariar opiniões do poder público e da 
população local sobre a UHE Castanheira e seu EIA. 

Os locais previstos para a realização das oficinas são as sedes dos municípios 
afetadas pelo reservatório. Os locais e a quantidade de reuniões poderão ser 
alterados a qualquer momento, visando atender demandas específicas da 
SEMA/MT. As reuniões mínimas previstas ao longo do EIA são, a saber: 

5.8.2.1 Reunião de divulgação do início da elaboração do EIA 

A CONTRATADA deverá realizar uma reunião em cada uma das sedes dos 
municípios afetados pelo reservatório, logo no início do EIA. A CONTRATADA 
deverá entrar em contato com as prefeituras locais para elaborar lista de 
convidados e identificar local adequado para a realização das reuniões. A 
divulgação das reuniões será responsabilidade da CONTRATADA e o envio de 
convites para o evento será responsabilidade da EPE. 

5.8.2.2 Reuniões com poder público e segmentos representativos da sociedade 

Reuniões previstas para ocorrer em cada um dos municípios afetados pelo 
reservatório. A previsão é de que sejam realizadas em três momentos distintos 
do EIA: a primeira logo ao final do diagnóstico ambiental; a segunda ao final da 
AIA; e a terceira deverá anteceder a Audiência Pública. As primeiras reuniões 
têm como objetivo informar sobre a condução do EIA, assim como agregar 
informações ao estudo. A terceira, além dos objetivos já expostos, terá também 
um caráter preparatório para a Audiência Pública. 

5.8.2.3 Oficinas com as prefeituras e secretarias municipais 

A CONTRATADA deverá realizar uma oficina em cada um dos municípios 
afetados pelo reservatório. O propósito da realização dessas oficinas é o de 
instrumentalizar o poder público municipal para as possíveis mudanças 
decorrentes da implantação da UHE Castanheira. As oficinas estão previstas 
para ocorrer logo ao final dos estudos, e antes da entrega do EIA. A 
CONTRATADA e a EPE figurarão como os articuladores das oficinas. A EPE 
julga necessária a participação de um profissional ou instituição que atue como 
um dinamizador/facilitador na ocasião das oficinas. 

5.8.3 Acesso à informação 

5.8.3.1 Escritório local 
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A implantação e manutenção de um escritório local no município de Juara têm 
por objetivo principal manter um canal de comunicação constante com a 
população da região, bem como com as lideranças dos setores públicos e 
privados, desde o início das atividades relacionadas com o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA). 

Para a comunidade, o escritório local deverá ser um ponto de referência da 
empresa que está desenvolvendo o EIA e para esclarecimentos de qualquer 
natureza sobre o projeto da UHE Castanheira. Além disso, o escritório também 
servirá de apoio para: 

 Organização das reuniões com o poder público; 

 Organização das oficinas com comunidades; 

 Organização dos levantamentos de campo; e 

 Preparação das audiências públicas. 

Para manter o escritório, deverá ser contratado um profissional de nível médio, 
que será capacitado para exercício de suas funções. 

5.8.3.2 Homepage 

A homepage deverá ter links para outras páginas da internet, como a da 
SEMA/MT, e da EPE, por exemplo. 

Na página inicial deverão constar: 

Título (por exemplo: Usina Hidrelétrica Castanheira), seguido de um texto que 
apresente a ideia principal da página, tal como, quem está realizando o estudo, 
como é a região onde a UHE está localizada etc.; 

Imagens e mapas da região onde será construída a usina; 

Abas: “A Usina”, “Notícias”, “Perguntas Frequentes”, “Contato”, “Downloads” 
entre outras. 

Na aba "A Usina", deverão ser apresentadas informações sobre o 
funcionamento de uma usina hidrelétrica e sobre como foi planejada a UHE 
Castanheira, além de um link para vídeo mostrando as fases de estudo e de 
implantação da usina (tour virtual em 2D), além de informações como: quais os 
municípios atingidos, a altura da barragem, potência da usina, sua energia 
firme, o número e tipo de turbinas, o tipo de operação e o tamanho do 
reservatório. 

Na aba “Notícias” deverão ser apresentadas as principais atividades 
(informações sobre os levantamentos de campo, reuniões nos municípios, etc.) 
referentes à UHE Castanheira e ao seu licenciamento ambiental. 

Para elaboração da aba “Perguntas Frequentes” deverá estar disponível um e-
mail (Contato) para que as pessoas interessadas enviem mensagens que 
devem ser lidas, e se necessário, respondidas em até 48h por uma pessoa 
contratada para essa função. Deverão ser elaborados relatórios apresentando 
as questões levantadas nos e-mails e a frequência em que os temas 
aparecem. 

Links de download disponibilizando o RIMA e outros documentos que a 
CONTRATANTE considere pertinentes. 
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Deverá ser criado um Twitter (com link na homepage) assim que as audiências 
públicas forem marcadas pela SEMA/MT para informar as atualizações 
referentes à UHE Castanheira aos seguidores. 

5.9 Audiências Públicas 

Estão previstas a realização de pelo menos uma audiência pública para o 
licenciamento da UHE Castanheira em cada um dos municípios afetados pela UHE. 
Os locais e a quantidade de audiências públicas poderão ser alterados a qualquer 
momento, visando atender demandas específicas da SEMA/MT. 
Todas as despesas referentes à realização das audiências públicas ficarão a cargo 
da empresa CONTRATADA, que será responsável pela realização das audiências 
atendendo o disposto na Resolução Conama nº 009/1987 e nos itens a seguir: 

5.9.1 Divulgação 

a) A divulgação das audiências públicas deverá ocorrer com antecedência de 45 
dias da realização de cada audiência pública; 

b) Os locais, data e horário das audiências públicas deverão ser divulgados nos 
principais meios de comunicação locais e regionais tais como, emissoras de rádio, 
jornais impressos e canais de TV. Nas cidades onde ocorrerão as audiências 
públicas, também deverá ser feita a divulgação por meio de cartazes, faixas, 
folders e carros de som; 

c) Produzir o material adequado para divulgação das audiências públicas em cada 
meio de comunicação, tais como vídeo para canais de TV, textos para jornais 
impressos, faixas e cartazes e mensagens em áudio para emissoras de rádio e 
carros de som; 

d) Publicar, nos meios de comunicação local (rádio, TV e/ou jornais), sinopse do 
projeto contendo seus objetivos, impactos previstos, medidas de controle 
propostas, dentre outras informações necessárias; 

e) Todo material deverá ser submetido à CONTRATANTE para aprovação; 

f) Dez dias antes das audiências públicas, as inserções para divulgação deverão 
ser diárias e ocorrer nos horários de maior audiência (rádio e TV) e nos jornais de 
maior circulação. As faixas e os cartazes deverão ser colocados em locais 
públicos estratégicos, tais como bares, escolas, universidades, postos de 
gasolina, ônibus, etc. 

g) A divulgação por meio de carros de som deverá ser veiculada na antevéspera, 
na véspera e no dia da realização das audiências públicas, três vezes por dia, nas 
cidades em que serão realizadas as audiências; 

h) Cabe ainda à CONTRATADA obter a autorização prévia das autoridades 
municipais para colocação das faixas de divulgação e circulação dos carros de 
som; supervisionar a colocação das faixas e cartazes, exibição do vídeo e 
veiculação das mensagens de áudio nas emissoras de rádio e nos carros de som; 
preparar dossiê com o material utilizado na divulgação e a comprovação da 
veiculação (fotos de todas as faixas e cartazes colocados; descrição e 
comprovantes da veiculação em televisão, rádio e carro de som; e cópias das 
publicações em jornais, etc.), conforme previsto no Produto 19. 

5.9.2 Infraestrutura 
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a) Selecionar e reservar os locais para realização das audiências públicas, por 
meio de aluguel ou cessão pelo poder público, entidades ou particulares; 

b) Os locais para realização das audiências públicas deverão ter espaço suficiente 
para comportar o público previsto, com condições adequadas de acesso, 
segurança e conforto ambiental; 

c) Caberá à CONTRATADA solicitar autorização por escrito aos responsáveis 
pelos locais onde serão realizadas as audiências, no caso de uso de locais 
administrados pelo poder público (escolas públicas, ginásios municipais ou 
outros); 

d) Elaborar e fixar banners da audiência pública na entrada e no auditório (ou 
ginásio ou instalação equivalente), bem como faixa para a mesa onde ficarão os 
coordenadores da audiência; 

e) Os locais onde serão realizadas as audiências públicas deverão dispor de 
condições acústicas, de luminosidade, de conforto ambiental, de higiene e de 
segurança adequadas; 

f) Providenciar os equipamentos de som e multimídia necessários à realização 
das audiências públicas e garantir seu funcionamento adequado durante a 
realização das mesmas; 

g) Providenciar telão e cadeiras a serem colocados do lado de fora dos locais 
onde serão realizadas as audiências públicas, para o caso de comparecer ao 
evento um número de pessoas superior à capacidade dos locais. A audiência 
deverá ser transmitida em tempo real no telão; 

h) Providenciar geradores para o caso de falta de energia durante a realização 
das audiências públicas. 

5.9.3 Organização 

a) Elaborar folders sobre o empreendimento e seus estudos ambientais, e 
disponibilizá-los em quantidade suficiente ao público presente nas audiências; 

b) Elaborar e manter disponível nos locais das audiências relatório da divulgação 
prévia das audiências públicas, contendo fotos de todas as faixas e cartazes 
colocados; descrição e comprovantes da veiculação em televisão, rádio e carro de 
som; e cópias das publicações em jornais e dos convites enviados a instituições e 
autoridades; 

c) Elaborar, imprimir e distribuir filipetas com as regras das audiências públicas e 
filipetas para encaminhamento de perguntas do público à coordenação da 
audiência. Esse material deverá ser produzido em quantidade suficiente para o 
público previsto; 

d) Contatar autoridades locais de segurança pública para subsidiar a emissão de 
ofícios formalizando solicitação de policiamento nas proximidades dos locais das 
audiências; 

e) Contratar e supervisionar serviço de lanche para o público, a ser oferecido no 
intervalo ou ao final das audiências. Disponibilizar água e café para o público 
durante todo o transcurso das audiências; 

f) Disponibilizar laptop e impressora nos locais das audiências públicas para 
utilização pela SEMA/MT durante os eventos; 
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g) Disponibilizar um conjunto completo dos volumes do EIA nas audiências, em 
local apropriado para eventual consulta por parte de interessados; 

h) Contratar e supervisionar serviço de recepcionistas e mestre de cerimônia. 

5.9.4 Equipe 

a) A CONTRATADA deverá manter durante as audiências públicas representantes 
das equipes do EIA e dos estudos associados para eventuais esclarecimentos. 

5.9.5 Registro 

a) Elaborar lista de presença e efetuar o registro dos participantes nas 
audiências públicas; 

b) As audiências públicas deverão ser fotografadas, gravadas e filmadas 
integralmente; 

Após a realização das audiências públicas, a CONTRATADA deverá providenciar: 

a) A retirada das faixas e cartazes afixados nos locais públicos; e 

b) A transcrição dos áudios gravados durante as audiências públicas. 

5.10 Reuniões de acompanhamento dos estudos 

Para o acompanhamento dos estudos da UHE Castanheira estão previstas reuniões 
técnicas no escritório central da CONTRATANTE, localizado no Rio de Janeiro. No Quadro 
“Reuniões mínimas previstas durante a execução dos serviços contratados“ são 
apresentados os momentos em que as reuniões deverão ocorrer. A CONTRATANTE 
poderá solicitar, com uma antecedência mínima de 48h, reuniões técnicas 
complementares, no escritório central da CONTRATANTE. A qualquer tempo, a 
CONTRATANTE poderá solicitar reuniões no escritório da CONTRATADA, para 
acompanhamento do estudo. Sempre que a SEMA/MT ou demais entes envolvidos no 
processo de licenciamento demandar, deverão ser realizadas reuniões com a participação 
da equipe técnica da CONTRATADA e da equipe técnica da EPE. 

A CONTRATANTE providenciará sala e equipamento audiovisual (computador e data 
show), para a realização das reuniões. A CONTRATADA deverá providenciar a 
participação da equipe técnica responsável pelos temas em cada reunião, as 
apresentações dos assuntos a serem tratados e os registros das reuniões, cujas atas 
deverão ser aprovadas e assinadas ao final de cada reunião. Os documentos e 
apresentações a serem discutidos em cada reunião, deverão ser encaminhados para a 
CONTRATANTE, com uma antecedência mínima de 48h. 

Reuniões mínimas previstas durante a execução dos serviços contratados 

Assunto Conteúdo mínimo 

Início dos trabalhos 

 Apresentação da equipe técnica 

 Plano de comunicação e relacionamento 

 Organização do reconhecimento de campo, incluindo 
sobrevoo 
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Assunto Conteúdo mínimo 

Plano de trabalho 

 Previsão de macroatividades 

 Dados secundários a serem complementados 

 Apresentação das propostas metodológicas 

 Cronograma geral 

 Discussão com a equipe técnica da CONTRATADA e da 
CONTRATANTE sobre os principais aspectos levantados no 
reconhecimento de campo 

 Detalhamento do conteúdo dos estudos associados ao 
EIA 

Pré-campanha de campo 

 Esclarecimentos e orientações para os levantamentos da 
1ª campanha de campo 

 Dados primários que deverão ser levantados 

 Proposta de planilhas de dados brutos 

 Planejamento dos levantamentos de campo (entidades, 
órgãos, estabelecimentos e pessoas a serem contatadas e 
entrevistadas, roteiro das entrevistas, logística e cronograma) 

Homepage 
 Apresentação da proposta de homepage (layout, 
conteúdo e sistemática de atualização) 

Pós-campanha de campo 
 Esclarecimentos e orientações para os próximos 
levantamentos de campo 

Diagnóstico 
socioambiental 

 Apresentação do diagnóstico 

Análise integrada  
 Proposta metodológica para realização da análise 
integrada do diagnóstico socioambiental 

Avaliação de Impactos e 
Programas 
Socioambientais 

 Proposta metodológica para avaliação dos impactos 
socioambientais, considerando a cumulatividade e sinergia dos 
efeitos desses impactos 

 Considerar os planos, programas e projetos em 
andamento ou previstos na área de influência do 
empreendimento 

Avaliação de Impactos e 
Programas 
Socioambientais 

 Apresentação do resultado da AIA 

Preparatória para as 
Audiências públicas 

 Locais para realização da audiência (capacidade, acesso, 
infraestrutura, etc.) 

 Convite e lista de convidados 

 Formato da organização do evento (secretaria, 
composição da mesa, mestre de cerimônias) 

 Material e estratégia de divulgação (vídeo, faixa, banner, 
panfleto, release) 

 Material para distribuição (folha de perguntas, folder, etc.) 

 Segurança 

 Lista de presença 

EIA  Apresentação do EIA e do sumário executivo 

6. ESTIMATIVA DA DEMANDA/QUANTITATIVO DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Apresentação dos resultados 
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A CONTRATADA apresentará os resultados parciais e finais dos serviços e estudos 
realizados em forma de relatórios, doravante denominados “relatórios de 
acompanhamento” e “Produtos”, respectivamente, conforme apresentado no item 
“Conteúdo mínimo”. 

Os relatórios de acompanhamento não geram fatura para fins de pagamento, mas são pré-
requisitos para a aprovação dos Produtos. 

Todos os relatórios de acompanhamento e Produtos deverão conter: (i) logotipo da 
CONTRATANTE e da CONTRATADA; (ii) título do estudo e do relatório; (iii) nome da 
empresa CONTRATADA e do responsável técnico pelo estudo; (iv) nº do documento; (v) 
data da emissão e (vi) revisão. A CONTRATANTE fornecerá o logotipo e as normas para 
sua utilização. Todas as fontes e referências dos dados utilizados deverão ser citados de 
acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Os relatórios de acompanhamento e os Produtos deverão ser protocolados no escritório 
central da EPE, no Rio de Janeiro, em 01 (uma) via digital atendendo aos prazos definidos 
no item “Etapas/Prazos”, a partir da assinatura do Contrato. Os arquivos digitais deverão 
ser gravados em DVD ou CD, em versões editáveis e em formato PDF, atendendo as 
especificidades descritas nos itens “Conteúdo mínimo”. 

A EPE efetuará análise técnica de cada Produto para fins de aprovação e pagamento, e 
indicará, de acordo com o caso, as providências a serem tomadas conforme estabelecido 
no item “Fiscalização dos serviços e aprovação dos produtos”. 

Após aprovação da CONTRATANTE, os Produtos deverão ser protocolados no escritório 
central da EPE, no Rio de Janeiro, ou em local por ela indicado, conforme quantidades e 
prazos estabelecidos no item “Quantitativo dos produtos”. Todos os Produtos deverão ser 
encadernados em pasta AZ (quatro furos), no formato A4, colorido, frente-verso. As 
páginas em formato A3 deverão ser dobradas e furadas. Os formatos maiores (A2, A1 e 
A0) deverão ser dobrados e inseridos em pasta L. 

6.1.1. Conteúdo mínimo 

6.1.1.1. Relatórios de acompanhamento 

Relatório de acompanhamento 1 

Relatório de campo 1 

Conteúdo mínimo: 
• Registros de todas as atividades de campo realizadas no período imediatamente 
anterior à emissão do relatório (planilhas de campo, fotos, questionários, entrevistas, 
etc.) 
• Resultados preliminares (planilhas com a tabulação dos dados brutos dos 
levantamentos de campo, laudo das análises laboratoriais, etc.) 

 

Relatório de acompanhamento 2 

Homepage: relatório 1 

Conteúdo mínimo:  
• Questões levantadas nos e-mails, respostas e a frequência em que os temas 
aparecem. 

 

Relatório de acompanhamento 3 

Estudos de viabilidade: aspectos socioambientais 
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Conteúdo mínimo:  
• Custos unitários: preço da terra, propriedades, benfeitorias, culturas, etc. 

 

Relatório de acompanhamento 4 

Cadastro Socioeconômico: etapa preparatória – divulgação 

• Comprovação da divulgação das atividades do Cadastro Socioeconômico (spot 
de rádio, atas das reuniões informativas, cópia de notícias em jornais, registro 
fotográfico das faixas, cartazes etc.) 

 

Relatório de acompanhamento 5 

Relatório de campo 2  

Conteúdo mínimo: 
• Registros de todas as atividades de campo realizadas no período imediatamente 
anterior à emissão do relatório (planilhas de campo, fotos, questionários, entrevistas, 
etc.) 
• Resultados preliminares (planilhas com a tabulação dos dados brutos dos 
levantamentos de campo, laudo das análises laboratoriais, etc.) 

 

Relatório de acompanhamento 6 

1ª e 2ª Oficinas: diagnóstico participativo 

Conteúdo mínimo:  
• Sistematização da oficina 1: articulação com as partes interessadas e 
mapeamento do cenário de desenvolvimento atual  
• Sistematização da oficina 2: diagnóstico participativo – avaliação do cenário atual 

 

Relatório de acompanhamento 7 

Cadastro socioeconômico: relatório 1 

Conteúdo mínimo: 
• Relatório das atividades do cadastro socioeconômico 
I. registro individualizado das informações obtidas por meio de questionários e 
entrevistas; 
II. dados e informações sistematizados a partir dos questionários e entrevistas 
concedidas pelos cadastrados; 
III. informações gráficas, como imagens digitais e cartográficas, incluindo 
coordenadas geográficas georreferenciadas; 
IV. dados e informações obtidos junto a universidades, órgãos públicos 
presentes na região, organizações não governamentais e entidades de classe que 
possam auxiliar na identificação da população atingida; 
V. informações agregadas e descrição analítica de relações socioeconômicas e 
culturais. 
• Lista Preliminar do cadastro socioeconômico 
• Planilhas de campo, fotos, nº de questionários aplicados, nº de entrevistas 
realizadas, georreferenciamento das propriedades cadastradas, cópia de recibo de 
entrega dos questionários aos entrevistados etc. 
• Atividades do plano de comunicação do cadastro 
• Sistematização das expectativas e dúvidas da população local sobre o processo 
do cadastramento) 

 

Relatório de acompanhamento 8 
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Relatório de campo 3  

Conteúdo mínimo: 
• Registros de todos as atividades de campo realizadas no período imediatamente 
anterior à emissão do relatório (planilhas de campo, fotos, questionários, entrevistas, 
etc.) 
• Resultados preliminares (planilhas com a tabulação dos dados brutos dos 
levantamentos de campo, laudo das análises laboratoriais, etc.) 

 

Relatório de acompanhamento 9 

Homepage: relatório 2 

Conteúdo mínimo:  
• Questões levantadas nos e-mails, respostas e a frequência em que os temas 
aparecem 

 

Relatório de acompanhamento 10 

3ª e 4ª Oficinas: diagnóstico participativo 

Conteúdo mínimo:  
• Sistematização da oficina 3: diagnóstico participativo – potenciais de 
desenvolvimento sustentável 
• Versão preliminar da matriz da situação socioambiental dos municípios e os 
potenciais de desenvolvimento sustentável 
• Sistematização da oficina 4: diagnóstico participativo – potenciais de 
desenvolvimento sustentável 
• Proposta de publicação do diagnóstico participativo 

 

Relatório de acompanhamento 11 

5ª Oficina: diagnóstico participativo 

Conteúdo mínimo: 
• Sistematização da oficina 5: consolidação da publicação do diagnóstico 
participativo para o desenvolvimento sustentável 

 

Relatório de acompanhamento 12 

Relatório de campo 4  

Conteúdo mínimo: 
• Registros de todos as atividades de campo realizadas no período imediatamente 
anterior à emissão do relatório (planilhas de campo, fotos, questionários, entrevistas, 
etc.) 
• Resultados preliminares (planilhas com a tabulação dos dados brutos dos 
levantamentos de campo, laudo das análises laboratoriais, etc.) 
• Declarações das instituições sobre o tombamento do material recebido 
• Registro de todo o material tombado (planilhas Excel) 

 

Relatório de acompanhamento 13 

6ª Oficina: diagnóstico participativo 

Conteúdo mínimo:  
• Sistematização da oficina 6: evento de encerramento e entrega dos diagnósticos 
• Comprovação da entrega do diagnóstico participativo (fotos, ata e lista de 
presença) 
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Relatório de acompanhamento 14 

Homepage: relatório 3 

Conteúdo mínimo:  
• Questões levantadas nos e-mails, respostas e a frequência em que os temas 
aparecem 

 

Relatório de acompanhamento 15 

Cadastro socioeconômico: relatório 2 

Conteúdo mínimo: 
• Relatório das atividades do cadastro socioeconômico 
I. registro individualizado das informações obtidas por meio de questionários e 
entrevistas 
II. dados e informações sistematizados a partir dos questionários e entrevistas 
concedidas pelos cadastrados 
III. informações gráficas, como imagens digitais e cartográficas, incluindo 
coordenadas geográficas georreferenciadas 
IV. dados e informações obtidos junto a universidades, órgãos públicos 
presentes na região, organizações não governamentais e entidades de classe que 
possam auxiliar na identificação da população atingida 
V. informações agregadas e descrição analítica de relações socioeconômicas e 
culturais 
• Lista Preliminar do cadastro socioeconômico 
• Planilhas de campo, fotos, nº de questionários aplicados, nº de entrevistas 
realizadas, georreferenciamento das propriedades cadastradas, cópia de recibo de 
entrega dos questionários aos entrevistados etc. 
• Atividades do plano de comunicação do cadastro 
• Sistematização das expectativas e dúvidas da população local sobre o processo 
do cadastramento) 

 

Relatório de acompanhamento 16 

Homepage: relatório 4 

Conteúdo mínimo:  
• Questões levantadas nos e-mails, respostas e a frequência em que os temas 
aparecem 

 

Relatório de acompanhamento 17 

Cadastro socioeconômico: relatório 3 

Conteúdo mínimo: 
• Relatório das atividades do cadastro socioeconômico 
I. registro individualizado das informações obtidas por meio de questionários e 
entrevistas 
II. dados e informações sistematizados a partir dos questionários e entrevistas 
concedidas pelos cadastrados 
III. informações gráficas, como imagens digitais e cartográficas, incluindo 
coordenadas geográficas georreferenciadas 
IV. dados e informações obtidos junto a universidades, órgãos públicos 
presentes na região, organizações não governamentais e entidades de classe que 
possam auxiliar na identificação da população atingida 
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V. informações agregadas e descrição analítica de relações socioeconômicas e 
culturais 
• Lista Preliminar do cadastro socioeconômico 
• Planilhas de campo, fotos, nº de questionários aplicados, nº de entrevistas 
realizadas, georreferenciamento das propriedades cadastradas, cópia de recibo de 
entrega dos questionários aos entrevistados etc. 
• Atividades do plano de comunicação do cadastro 
• Sistematização das expectativas e dúvidas da população local sobre o processo 
do cadastramento) 

 

Relatório de acompanhamento 18 

Audiências públicas: divulgação  

Conteúdo mínimo: 
• Comprovação da divulgação (conforme exigências do item “Audiências 
públicas/Divulgação”) das audiências públicas (spot, anúncios em TV e jornais, carro 
de som, etc.) 
• Cópia dos ofícios ou convites encaminhados  

 

Relatório de acompanhamento 19 

Homepage: relatório 5 

Conteúdo mínimo:  
• Questões levantadas nos e-mails, respostas e a frequência em que os temas 
aparecem 

6.1.1.2. Produtos 

Produto 1 

1.A Plano de trabalho (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo:  
• O plano de trabalho deverá abordar todos os estudos e atividades do Contrato 
(EIA, Plano de Comunicação e Relacionamento, Audiências Públicas, Potencial 
Espeleológico, Potencial Malarígeno, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
Disponibilidade Hídrica e Genética de Peixes, Cadastro Socioeconômico etc.) 
• Deverão ser apresentados modelos de fichas de campo, questionários e planilhas 
de consolidação dos dados 
• Deverá ser proposto padrão de formatação e apresentação gráfica dos Produtos 
• Para todos os estudos deverá ser apresentada metodologia de trabalho, incluindo 
métodos para levantamento de dados primários e desenvolvimento das etapas dos 
estudos contratados 
• Organograma da equipe técnica envolvida nos estudos, com comprovação da 
experiência exigida e da inscrição no conselho de classe e cadastro técnico federal 
do IBAMA 
• Descrição das atividades a serem desempenhadas pelos membros da equipe 
• Alocação da equipe nas diferentes etapas, atividades e Produtos 
• Logística necessária para realização das atividades de campo 
• Cronograma detalhado das atividades de campo e de escritório 
• Definição preliminar das áreas de influência do projeto (AAR, AII e ADA) 

1.B Plano para solicitação de autorização de captura, coleta e transporte de fauna 
silvestre (formato: relatório) 
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Conteúdo mínimo: 
• Descrição detalhada da metodologia a ser utilizada no registro de dados 
primários, incluindo o esforço amostral para cada grupo em cada fitofisionomia, 
contemplando a sazonalidade para cada área amostrada 
• Mapas com a localização das áreas a serem amostradas 
• Mapas com a localização do empreendimento e vias de acesso pré-existentes 
• Informação referente ao destino pretendido para o material biológico a ser 
coletado 
• Anuência da instituição onde o material será depositado, com assinatura do 
curador responsável 
• Cadastro Técnico Federal e Currículo do coordenador e dos responsáveis 
técnicos, pelos táxons inventariados 

1.C Plano amostral para o levantamento entomológico – potencial malarígeno 
(formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Portaria SVS nº 47, de 29/12/2006 
• Portaria SVS nº 45, de 13/12/2007 
• Nota técnica CGPNCM/DIGES/SVS/MS nº 012, de 04/06/2007 

1.D Plano de trabalho para solicitação de permissão para realização de diagnóstico 
de patrimônio arqueológico, histórico e cultural (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Portaria IPHAN nº 7, de 1º/12/1988 

1.E Reconhecimento de campo (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Reconhecimento da área de estudo incluindo fotos das áreas de coleta 
• Avaliação da logística necessária para realização dos levantamentos de campo 
• Definição final dos locais de coleta 
1.F Plano amostral para solicitação da autorização de coleta e transporte de material 
botânico (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Instrução Normativa nº 002/2011 da SEMA/MT 

 

Produto 2 

2. A Levantamento de dados secundários (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
EIA: 
• Estudos e levantamentos realizados na área de influência do empreendimento, 
que poderão ser utilizados como fonte de dados secundários para o EIA 
• Indicação de planos, programas e projetos em andamento e previstos para a área 
de influência do empreendimento, nas diversas esferas governamentais (federal, 
estadual e municipal) 
• Grupos sociais enquadrados na Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 
• Marcos históricos regionais 
• Demografia 
• Lista das espécies da fauna e da flora identificadas na área de influência do 
empreendimento com indicação do status de conservação 
• Dispositivos legais da esfera estadual ou municipal com reflexos no planejamento 
da UHE Castanheira e no EIA 
Potencial espeleológico: 
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• Identificação das cavernas existentes na área de influência da UHE Castanheira 
• Mapa com as características geológicas e geomorfológicas da área de influência 
da UHE Castanheira, indicando as cavernas existentes 
• Estudos realizados na área de influência da UHE Castanheira 
Potencial malarígeno: 
• Identificação dos agravos registrados na região 
• Estudos realizados na área de influência da UHE Castanheira 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 
• Identificação do status dos patrimônios na região 
• Estudos realizados na área de influência da UHE Castanheira 
População Indígena: 
• Obras publicadas, dissertações, teses e artigos científicos 
Disponibilidade hídrica: 
• Dados da qualidade da água na área de influência da UHE Castanheira 
• Identificação de usuários de água na área de influência da UHE Castanheira 
• Série de vazões do rio Arinos e demais tributários na área do reservatório da UHE 
Castanheira 
Genética de peixes: 
• Estudos sobre genética e migração de peixes realizados na região amazônica 
• Utilização e eficiência dos mecanismos de STP em UHEs 

2. B Plano de comunicação e relacionamento (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Apresentar estratégias de comunicação para cada etapa do EIA, contemplando 
instalação de escritório local, realização de reuniões com o poder público e 
segmentos representativos da sociedade, projeto gráfico e sistemática de 
atualização de homepage, obtenção de imagens para edição de vídeo, organização, 
divulgação e registro das audiências públicas; 
• Contemplar as atividades do plano de comunicação do cadastro socioeconômico 
(Portaria Interministerial MME/MMA/MAPA/MDA/MPA nº 340/2012) 

 

Produto 3 

Cadastro socioeconômico: plano cadastral (formato: relatório)  

Conteúdo mínimo: 
• Cumprimento de todas as exigências listadas no Artigo 8º da Portaria nº 
340/2012: 
I. Indicação de Responsável Técnico pela execução do Cadastro 
II. Formação das equipes técnica e de campo 
III. Apresentação de Plano de Comunicação, integrado ao Plano de Comunicação e 
Relacionamento do EIA 
IV. Apresentação dos questionários a serem aplicados aos cadastrados 
• Apresentação do mapeamento do trabalho de campo - área a ser percorrida pelas 
equipes de campo, identificação das localidades que deverão ser visitadas e 
definição do melhor roteiro para otimizar o percurso de cada equipe 
• Programação das entrevistas - estabelecer os períodos em cada localidade da 
área de influência do empreendimento 

 

Produto 4 

4. A Homepage (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
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• Comprovação da criação do domínio e da disponibilização da homepage na rede 
mundial de computadores 
4. B Escritório local (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Apresentar documentos que comprovem a implantação do escritório local e de 
seus recursos e programação para operação 

 

Produto 5 

Cadastro Socioeconômico: etapa preparatória – material de divulgação (formato: 
relatório) 

Conteúdo Mínimo: 
• Projeto gráfico do material de divulgação: folders, cartilhas, boletins, cartazes etc. 

 

Produto 6 

Estudo para avaliação do potencial espeleológico (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Estudo consolidado contemplando todos os itens do documento “Orientações 
Básicas a Realização de Estudos Espeleológicos” disponível no sítio do 
CECAV/ICMBio 
• Arquivo digital com fotos, shapes, etc. 
• Mapa com os transectos realizados em campo 
• Planilha Excel com as coordenadas geográficas dos transectos realizados em 
campo 
• “Check list” com a correspondência dos itens do documento “Orientações Básicas 
a Realização de Estudos Espeleológicos” 
• Versões digitais em formato para impressão, edição e divulgação na internet 

 

Produto 7 

Estudo para proteção dos bens culturais (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• “Check list” com a correspondência dos itens da Portaria IPHAN 230/2002 e Lei 
3.924/1961 e Decreto 3.551/2000 
• Diagnóstico dos bens culturais de natureza material (arqueológicos, 
arquitetônicos, urbanísticos, rurais, paisagísticos, ferroviários, móveis e integrados) 
e imaterial (saberes, fazeres, celebrações, formas de expressão e lugares) 
• Avaliação dos impactos resultantes da implantação do empreendimento sobre os 
bens e manifestações culturais identificados 
• Indicação de medidas mitigadoras e corretivas, incluindo o acompanhamento e 
monitoramento das medidas 
• Elaboração de um programa de educação patrimonial 

 

Produto 8 

Estudo para avaliação do potencial malarígeno (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Estudo consolidado da Avaliação do Potencial Malarígeno 
• “Check list” da correspondência com os itens da Nota Técnica 
012/CGPNCM/SVS/MS, de 04 de junho de 2007, da Portaria 47/SVS/2006, da 
Portaria 45/SVS/2007 e da Resolução CONAMA 286/2001 
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Produto 9 

Diagnóstico participativo para o desenvolvimento sustentável (formato: impresso) 

Conteúdo mínimo: 
• Projeto gráfico da publicação “Diagnóstico participativo para o desenvolvimento 
sustentável” 
Pré-requisito:  
• Relatórios de acompanhamento: 4, 7 e 9 

 

Produto 10 

Estudo de genética de peixes para avaliação de fluxos migratórios na região da UHE 
Castanheira (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Estudo consolidado do tema genética de peixes para avaliação de fluxos 
migratórios na região da UHE Castanheira (conforme exigências do item “ Avaliação 
de fluxos migratórios da ictiofauna”) 
• Laudo das análises laboratoriais 
• Planilhas com a tabulação dos dados brutos dos levantamentos de campo  
• Resultado das análises 
• Proposta de mecanismo de transposição em função das conclusões do estudo 
• Arquivo digital com fotos, shapes, etc. 
• Versões digitais em formato para impressão, edição e divulgação na internet 
Pré-requisito: 
• Relatórios de acompanhamento: 1, 2, 6 e 10 

 

Produto 11 

11.A Diagnóstico socioambiental (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Diagnóstico socioambiental consolidado levando em consideração os itens 
exigidos pelo TR emitido pela SEMA/MT  
• Tratamento e análise dos dados levantados em campo  
• Consolidação das informações obtidas na revisão bibliográfica, incluindo planos, 
programas e projetos  
•  “Check list” da correspondência com os itens do TR emitido pela SEMA/MT e 
desse Projeto Básico 
• Arquivo digital com fotos, shapes, etc. 
Pré-requisito: 
• Relatórios de acompanhamento: 1 e 2; 4, 6 e 7; 9 e 10 

11.B Análise integrada do diagnóstico socioambiental (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Descrição da metodologia utilizada na análise 
• Resultados da análise integrada do diagnóstico socioambiental 
• Arquivos digitais dos shapes e rasters utilizados na análise integrada 

 

Produto 12 

Relatório final – autorização de captura, coleta e transporte de fauna silvestre 
(formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Atendimento às exigências das autorizações de captura, coleta e transporte de 
fauna silvestre  



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

ANEXO I – Projeto Básico 

CO.EPE. 003/2013 

Pág. 87 / 166 

 

 

Pré-requisito: 
• Relatórios de acompanhamento: 1, 2, 6 e 10 

 

Produto 13 

Modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Modelo e metodologia adotados 
• Critérios para seleção dos parâmetros analisados 
• Cenários com indicação do percentual de remoção da vegetação 
• Planilha com os dados brutos  
• Arquivo digital com fotos, shapes, etc. 
• Versões digitais em formato para impressão, edição e divulgação na internet 
Pré-requisito: 
• Relatórios de acompanhamento: 1, 2, 6 e 10 

 

Produto 14 

14.A Caracterização do empreendimento (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Descrição do empreendimento 
• Estruturas do empreendimento 
• Áreas de empréstimo, jazidas, bota-foras e outras fontes de materiais para 
construção 
• Obras e requisitos de infraestrutura para o empreendimento 
• Sequência construtiva e cronograma de construção 
• Reservatório 
• Sistemas de transposição de desnível 
• Cálculo da vida útil do reservatório e suas respectivas curvas cota x volume e 
área inundada 
• Alternativas tecnológicas e locacionais do projeto 
• Arquivo digital com fotos, shapes, etc. 

14.B Análise de risco, identificação e avaliação de impactos, programas 
socioambientais e prognóstico socioambiental (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Análise de risco 
• Identificação dos impactos existentes oriundos de outros aproveitamentos 
implantados ou em fase de implantação na bacia do rio Arinos 
• Matriz de impactos socioambientais  
• Avaliação dos impactos socioambientais identificados em função do diagnóstico 
socioambiental aprovado 
• Resultado da avaliação de impactos 
• Programas socioambientais propostos em função dos impactos identificados e 
avaliados, incluindo medidas a serem adotadas para mitigar efeitos sinérgicos entre 
os empreendimentos hidrelétricos existentes ou planejados na bacia do rio Arinos 
• Avaliação da eficácia dos programas na prevenção, mitigação ou compensação 
dos impactos 
• Prognóstico ambiental considerando a implantação e a não implantação da usina 
• Na hipótese de implantação da usina considerar a adoção, ou não, dos 
programas socioambientais propostos 
• Definição final das áreas de influência do projeto (AAR, AII e ADA) após 
identificação e avaliação da abrangência dos impactos 
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• Cálculo da compensação ambiental 
• Arquivo digital com fotos, shapes, etc. 

 

Produto 15 

Estudos de viabilidade: capítulo de meio ambiente e OPE conta .10 (formato: 
relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Estudos finais dos aspectos socioambientais dos Estudos de Viabilidade deverá 
seguir a organização proposta no Capítulo 6 - Relatório final dos estudos de 
viabilidade das Instruções para Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos 
Hidrelétricos (Eletrobrás, 1997)  
• OPE conta .10 
Pré-requisito: 
• Relatório de acompanhamento: 3 

 

Produto 16 

16.A EIA (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Estudo consolidado contemplando todos os itens do TR emitido pela SEMA/MT, 
Projeto Básico, Plano de Trabalho e a legislação em vigor referente ao 
licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas 
• Os estudos para Avaliação do Potencial Malarígeno, sobre o Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, para Avaliação do Potencial Espeleológico e a modelagem 
hidrodinâmica e da qualidade da água deverão ser incluídos como anexo e os seus 
resultados incorporados no diagnóstico, na avaliação dos impactos e na proposição 
de programas 
• “Check list” com a correspondência entre os conteúdos apresentados no EIA e os 
itens do TR da SEMA/MT e da Resolução Conama nº 001/1986 
• Dados brutos (planilhas Excel, questionários digitalizados, transcrição das 
entrevistas, etc.) 
• Arquivos digitais das fotos, shapes, imagens, projetos e ilustrações utilizadas no 
EIA, conforme Apenso 1 
• “Check list” dos Produtos cartográficos, conforme especificações do Apenso 1 
• Arquivos digitais dos CTFs válidos (regularizados) de todos os membros da 
equipe técnica 
• Arquivos digitais das ARTs ou declarações de participação ou coordenação dos 
membros da equipe técnica relativos ao estudo 
• Assinatura do coordenador em todas as páginas do EIA 
• Assinatura dos responsáveis técnicos em todas as páginas de seus respectivos 
temas  
• Declarações de tombamento do material biológico 
• Arquivos digitais dos ofícios, autorizações e outros documentos relacionados ao 
licenciamento ambiental 
• Declarações de autorização de uso de imagem quando realizados registros 
fotográficos, vídeos, etc. 
• Versões digitais em formato para impressão, edição e divulgação na internet 

16.B Sumário executivo (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Mínimo de 100 páginas e máximo de 200 páginas 
• Relatório contendo as principais discussões e conclusões do EIA  
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• “Check list” com a correspondência entre os conteúdos apresentados e os itens 
da Resolução Conama nº 001/1986 
• Arquivos digitais das fotos, shapes e ilustrações utilizadas no sumário executivo 

 

Produto 17 

Audiências públicas: etapa preparatória – organização e projeto gráfico (formato: 
mídia digital e relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Indicar diretrizes para o planejamento das audiências públicas considerando o 
processo de comunicação e relacionamento desenvolvido ao longo do EIA 
• Apresentação dos possíveis locais para realização das audiências (capacidade, 
acesso, infraestrutura, etc.) 
• Convite e lista de convidados 
• Formato da organização do evento (secretaria, composição da mesa, mestre de 
cerimônias) 
• Esquema de segurança 
• Projeto gráfico folder, faixa de rua e de mesa, cartazes, vinheta de rádio, carro de 
som e TV, anúncios de jornais 

 

Produto 18 

Licenciamento ambiental: vistoria técnica (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Registro da vistoria técnica (fotos, atas de reunião, etc.) 

 

Produto 19 

Audiências públicas: relatório (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Registro da divulgação das audiências (fotos, anúncios em jornal, “clipping” de 
notícias, etc.) 
• Cópia dos ofícios convidando autoridades e ofícios solicitando segurança pública 
• Material informativo distribuído (folder, cartaz, etc.) 
• Registro das audiências públicas na íntegra (lista de presença, vídeo, áudio e 
fotos) 
• Transcrição das audiências públicas 

 

Produto 20 

Cadastro socioeconômico: relatório final (formato: relatório) 

Conteúdo mínimo: 
• Relatório final das atividades do Cadastro Socioeconômico 
I. registro individualizado das informações obtidas por meio de questionários e 
entrevistas 
II. dados e informações sistematizados a partir dos questionários e entrevistas 
concedidas pelos cadastrados 
III. informações gráficas, como imagens digitais e cartográficas, incluindo 
coordenadas geográficas georreferenciadas 
IV. dados e informações obtidos junto a universidades, órgãos públicos 
presentes na região, organizações não governamentais e entidades de classe que 
possam auxiliar na identificação da população atingida 



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

ANEXO I – Projeto Básico 

CO.EPE. 003/2013 

Pág. 90 / 166 

 

 

V. informações agregadas e descrição analítica de relações socioeconômicas e 
culturais 
VI. lista final do Cadastro Socioeconômico 
• Relatório das atividades do Plano de Comunicação do Cadastro 
• Comprovação da divulgação das listas Preliminar e Final do Cadastro 
Socioeconômico 
Pré-requisito: 
• Relatórios de acompanhamento: 8, 11, 13 e 16 

6.1.2. Etapas / Prazos 

Os prazos para entrega dos relatórios de acompanhamento, bem como o cronograma 
físico-financeiro e os quantitativos dos Produtos contratados, são apresentados a seguir. 

6.1.2.1. Relatórios de acompanhamento: prazo de entrega 

Relatório de 
acompanhamento 

Descrição Prazo
 (1)

 

1 Relatório de campo 1 210 

2 Homepage: relatório 1 210 

3 Estudos de viabilidade: aspectos socioambientais 210 

4 Cadastro Socioeconômico: etapa preparatória – divulgação 270 

5 Relatório de campo 2 300 

6 1ª e 2ª Oficinas: diagnóstico participativo 350 

7 Cadastro socioeconômico: relatório 1 360 

8 Relatório de campo 3 390 

9 Homepage: relatório 2 390 

10 3ª e 4ª Oficinas: diagnóstico participativo 390 

11 5ª Oficina: diagnóstico participativo 470 

12 Relatório de campo 4 480 

13 6ª Oficina: diagnóstico participativo 500 

14 Homepage: relatório 3 570 

15 Cadastro socioeconômico: relatório 2 650 

16 Homepage: relatório 4 800 

17 Cadastro socioeconômico: relatório 3 820 

18 Audiências públicas: divulgação 830
 (2)

 

19 Homepage: relatório 5 1020 

Legenda: 
(1) 

Dias corridos após a assinatura do Contrato. 
(2) 

Prazo estimado e condicionado à marcação das audiências públicas pela SEMA/MT. O relatório de 

divulgação deverá ser entregue 1 dia antes da realização da(s) audiência(s) pública(s). 

6.1.2.2. Produtos: cronograma físico-financeiro 

Produto Descrição Prazo
 (1)

 %
 (2)
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Produto Descrição Prazo
 (1)

 %
 (2)

 

1 

1.A Plano de trabalho 

30 6 

1.B Plano para solicitação de autorização de captura, coleta e 
transporte de fauna silvestre 

1.C Plano amostral para o levantamento entomológico – 
potencial malarígeno 

1.D Plano de trabalho para solicitação de permissão para 
realização de diagnóstico de patrimônio arqueológico, histórico 
e cultural 

1.E Reconhecimento de campo 

1.F Plano amostral para solicitação da autorização de coleta e 
transporte de material botânico 

2 
2.A Levantamento de dados secundários 

60 2 
2.B Plano de comunicação e relacionamento 

3 Cadastro socioeconômico: plano cadastral 90 2 

4 
4.A Homepage 

120 4 
4.B Escritório local 

5 
Cadastro socioeconômico: etapa preparatória – material de 
divulgação 

180 2 

6 Estudos para avaliação do potencial espeleológico 360 5 

7 Estudos para proteção dos bens culturais 430 5 

8 Estudos para avaliação do potencial malarígeno 480 5 

9 Diagnóstico participativo para o desenvolvimento sustentável 500 5 

10 
Estudo de genética de peixes para avaliação de fluxos 
migratórios na região da UHE Castanheira 

540 5 

11 
11.A Diagnóstico socioambiental 

560 8 
11.B Análise integrada do diagnóstico socioambiental 

12 
Relatório final - autorização de captura, coleta e transporte de 
fauna silvestre 

570 2 

13 Modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água 580 3 

14 

14.A Caracterização do empreendimento 

620 4 14.B Análise de risco, identificação e avaliação de impactos, 
programas socioambientais e prognóstico socioambiental 

15 
Estudos de viabilidade: capítulo de meio ambiente e OPE 
conta.10 

620 2 

16 
16. A EIA 

650 20 
16. B Sumário executivo 

17 
Audiências públicas: etapa preparatória – organização e 
projeto gráfico 

700 3 

18 Licenciamento ambiental: vistoria técnica 840
 (3)

 2 

19 Audiências públicas: relatório 840
 (4) 

10 

20 Cadastro socioeconômico: relatório final 1020 5 

Legenda: 
(1) 

Dias corridos após a assinatura do Contrato. 
(2)

 Percentual do valor total do Contrato. 
(3) 

Prazo estimado e condicionado à necessidade de realização de vistoria técnica, cujas datas serão 

definidas pela SEMA/MT. O relatório deverá ser encaminhado em até 10 dias corridos após a realização 
da vistoria técnica. 
(4) 

Prazo estimado e condicionado à realização das audiências públicas, cujas datas serão definidas pela 

SEMA/MT. O relatório deverá ser encaminhado em até 5 dias corridos após a realização da audiência 
pública. 

6.1.3. Quantitativo dos produtos 
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PRODUTO DESCRIÇÃO 
NÚMERO DE CÓPIAS 

PRAZO 
IMPRESSAS DIGITAIS 

1 

1.A Plano de trabalho 1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

1.B Plano para 
solicitação de 
autorização de 
captura, coleta e 
transporte de fauna 
silvestre 

3 3 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

1.C Plano amostral 
para o levantamento 
entomológico 

3 3 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

1.D Plano de trabalho 
para solicitação de 
permissão para 
realização de 
diagnóstico de 
patrimônio 
arqueológico, 
histórico e cultural 

3 3 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

1.E Reconhecimento 
de campo 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

1.F Plano amostral 
para solicitação da 
autorização de coleta 
e transporte de 
material botânico 

3 3 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

2 

2.A Levantamento de 
dados secundários 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

2.B Plano de 
comunicação e 
relacionamento 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

3 
Cadastro 
socioeconômico: 
plano cadastral 

3 3 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

4 4.A Homepage - - 

10 dias corridos após 
aprovação do produto 

pela 
CONTRATANTE

(1)
 

5 

Cadastro 
socioeconômico: 
etapa preparatória – 
material de 
divulgação 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

Folder 500 3 45 dias antes do 
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PRODUTO DESCRIÇÃO 
NÚMERO DE CÓPIAS 

PRAZO 
IMPRESSAS DIGITAIS 

início do 
cadastramento 

Cartaz 150 3 

45 dias antes do 
início do 

cadastramento 

Cartilha 300 3 

45 dias antes do 
início do 

cadastramento 

6 
Estudos para 
avaliação do potencial 
espeleológico 

5 5 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

7 
Estudos para 
proteção dos bens 
culturais 

5 5 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

8 
Estudos para 
avaliação do potencial 
malarígeno 

5 5 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

9 

Diagnóstico 
participativo para o 
desenvolvimento 
sustentável 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

200 10 

10 dias antes da 
realização da 6ª 

oficina de diagnóstico 
participativo 

10 

Estudo de genética de 
peixes para avaliação 
de fluxos migratórios 
na região da UHE 
Castanheira 

5 5 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

11 

11.A Diagnóstico 
socioambiental 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

11.B Análise 
integrada do 
diagnóstico 
socioambiental 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

12 

Relatório final - 
autorização de 
captura, coleta e 
transporte de fauna 
silvestre 

3 3 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

13 
Modelagem 
hidrodinâmica e da 
qualidade da água 

5 5 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

14 
14.A Caracterização 
do empreendimento 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 
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PRODUTO DESCRIÇÃO 
NÚMERO DE CÓPIAS 

PRAZO 
IMPRESSAS DIGITAIS 

14.B Análise de risco, 
identificação e 
avaliação de 
impactos, programas 
socioambientais e 
prognóstico 
socioambiental 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

15 

Estudos de 
viabilidade: capítulo 
de meio ambiente e 
OPE conta.10 

3 3 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

16 

16. A EIA 

6 6 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

25 25 
7 dias corridos após o 

aceite do EIA pela 
SEMA/MT 

2  2 

30 dias após 
solicitação de 
alteração ou 

complementação pela 
SEMA/MT (caso 

ocorra) 

3 30 
10 dias antes da 
realização das 

audiências públicas 

4 4 

10 dias após emissão 
do parecer técnico 

conclusivo (caso haja 
modificação) 

16. B Sumário 
executivo 

3 3 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

17 

Audiências públicas: 
etapa preparatória – 
organização e projeto 
gráfico 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

Cartaz 150 3 
45 dias antes da 

realização da 
audiência pública 

Faixa de mesa 3 3 
5 dias antes da 
realização da 

audiência pública 

Faixa de rua 15 3 
45 dias antes da 

realização da 
audiência pública 

Folder 1200 3 5 dias antes da 
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PRODUTO DESCRIÇÃO 
NÚMERO DE CÓPIAS 

PRAZO 
IMPRESSAS DIGITAIS 

realização da 
audiência pública 

18 
Licenciamento 
ambiental: vistoria 
técnica 

1 1 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

19 
Audiências públicas: 
relatório 

6 6 
3 dias corridos após 

aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

20 
Cadastro 
socioeconômico: 
relatório final 

5 5 
10 dias corridos após 
aprovação do produto 
pela CONTRATANTE 

Legenda: 
(1)

 Disponibilização da webpage na rede mundial de computadores 

6.1.4. Demonstrativo de formação de preço 

A PROPONENTE deverá preencher o Quadro “Demonstrativo de Formação de Preço”, a 
seguir, considerando o quantitativo dos serviços e levantamentos de campo e de 
laboratório a serem realizados. 

Ressalta-se que as quantidades dos serviços previstos pela PROPONENTE é de sua 
inteira responsabilidade e deverão ser suficientes para atender ao estabelecido no TR 
emitido pela SEMA/MT, no Projeto Básico, no Contrato de Prestação de Serviços e no 
Plano de Trabalho a ser proposto pela CONTRATADA. 

Vale ressaltar que o quantitativo de custos estipulado neste Demonstrativo de Formação 
de Preço em nenhuma hipótese representará o cronograma de desembolso do projeto que 
será realizado a partir do valor percentual indicado no item “Produtos: cronograma físico-
financeiro”. 
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Demonstrativo de Formação de Preço 

Item Atividades Unidade Quantidade Preço unitário Preço total 

1 Planejamento dos serviços e estudos         

.1 Levantamento e análise dos dados existentes Global - -   

.2 Reconhecimento e inspeção de campo Global - -   

.3 Consolidação do plano de trabalho Global - -   

.4 Outros (especificar)         

2 Levantamentos de campo         

2.2 Meio biótico         

2.2.1 vertebrados terrestres e semi-aquáticos         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.2.2 ictiofauna         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Análises genéticas Global - -   

.3 Outros (especificar)         

2.2.3 entomofauna bioindicadora         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.2.4 flora terrestre         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.3 Meio físico         

2.3.1 clima, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrogeologia e espeleologia         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.3.2 qualidade da água e limnologia          

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Análises laboratoriais Global - -   

.3 Outros (especificar)         
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2.3.3 espeleologia         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.4 Meio socioeconômico         

2.4.1 oficinas: diagnóstico participativo         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.4.2 entomofauna vetora         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Análises laboratoriais Global - -   

.3 Outros (especificar)         

2.4.3 patrimônio arqueológico, histórico, artístico e cultural         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.4.4 cadastro socioeconômico         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.4.5 Outros (especificar)         

3 Estudos         

.1 EIA Global - -   

.2 Cadastro socioeconômico Global - -   

.3 Estudos para avaliação do potencial espeleológico Global - -   

.4 Estudos para proteção dos bens culturais Global - -   

.5 Estudos para avaliação do potencial malarígeno Global - -   

.6 Estudo de genética de peixes para avaliação de fluxos migratórios na região da UHE Castanheira Global - -   

.7 Modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água Global - -   

.8 Diagnóstico participativo para o desenvolvimento sustentável Global - -   

.9 Estudos de viabilidade: capítulo de meio ambiente e OPE conta.10 Global - -   

.10 Outros (especificar)         
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4 Audiências públicas         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Divulgação Global - -   

.3 Relatório Global - -   

.4 Outros (especificar)         

5 Impressões         

.1 EIA Unidade 40     

.2 Diagnóstico participativo para o desenvolvimento sustentável Unidade 200     

.3 Cadastro socioeconômico: cartaz Unidade 150     

.4 Cadastro socioeconômico: cartilha Unidade 300     

.5 Cadastro socioeconômico: folder Unidade 500     

.6 Audiências públicas: faixa de rua Unidade 15     

.7 Audiências públicas: faixa de mesa Unidade 3     

.8 Audiências públicas: cartaz Unidade 150     

.9 Audiências públicas: folder Unidade 1200     

.10 Outros (especificar)         

6 Outros         

.1 Vistoria técnica Global -     

.2 Outros (especificar)         

Preço global proposto (R$)   
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A PROPONENTE também deverá informar em sua proposta os preços da mão-de-obra 
(campo e escritório); conforme o Quadro “Demonstrativo do Valor do Homem/hora“ a 
seguir: 

Demonstrativo do Valor do Homem/hora 

Equipe técnica 
Valor 

R$/h 

Gerente de projeto 
 

Coordenador do EIA   

Coordenador meio biótico   

Coordenador meio físico   

Coordenador meio socioeconômico   

Responsável economia e organização social e territorial   

Responsável fauna   

Responsável flora   

Responsável clima, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrogeologia e 
espeleologia 

  

Responsável geoprocessamento   

Responsável ictiofauna, genética de peixes e ictioplâncton  

Responsável patrimônio material e imaterial  

Responsável plano de comunicação e relacionamento  

Responsável recursos hídricos, limnologia e modelagem hidrodinâmica e da 
qualidade da água 

 

Responsável saúde pública  

Outros (especificar)  

Total 
 

7. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS 

7.1. Fiscalização dos serviços 

A CONTRATANTE designará um coordenador e uma equipe de analistas para avaliação dos 
Produtos e acompanhamento dos serviços, incluindo levantamentos de campo. Serão 
considerados para fins de fiscalização dos Produtos os prazos e atividades estabelecidos nos 
seguintes documentos: TR emitido pela SEMA/MT, Projeto Básico, Contrato de Prestação de 
Serviços, Plano de Trabalho, atas de reuniões e e-mails, onde estejam registrados os acordos 
estabelecidos entre as partes. As alterações de cronograma e de atividades aprovadas pela 
CONTRATANTE e formalizadas por meio de ata ou e-mail também serão consideradas. 

Para fiscalização das atividades em execução a CONTRATANTE poderá solicitar, com um 
prazo mínimo de 24h, reuniões para acompanhamento dos trabalhos ou visitas técnicas aos 
locais de execução dos serviços. No momento da convocação, a CONTRATADA será 
informada sobre o assunto que será tratado na reunião de fiscalização ou visita técnica e 
deverá providenciar todos os documentos necessários para comprovação das atividades em 
execução, incluindo atas de reunião, registros fotográficos e relatórios de campo, entre outros.  

A CONTRATADA deverá enviar relatório mensal (Apenso 7), com o cronograma atualizado de 
todas as atividades em execução e previstas. Nesse relatório deverá constar uma descrição 
das atividades em execução, incluindo responsável, andamento e principais dificuldades 
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encontradas. A não execução ou atraso no desenvolvimento da atividade deverão ser 
registrados, justificados e informados imediatamente à CONTRATANTE. Todas as atividades 
solicitadas no TR emitido pela SEMA/MT, Projeto Básico, Contrato de Prestação de Serviços, 
Plano de Trabalho, atas de reuniões e e-mails deverão ser plenamente atendidas. O não 
atendimento de qualquer item irá gerar uma não conformidade e caberá as sanções previstas 
no Contrato. 

7.2. Aprovação dos produtos 

A CONTRATANTE informará à CONTRATADA, no prazo de até 13 (treze) dias úteis, a 
aprovação dos Produtos. Essa aprovação está condicionada ao atendimento integral do 
conteúdo mínimo previsto no item 6.1.1.2. Também deverão ser considerados os critérios 
descritos a seguir, sempre que couber seu atendimento: 

 Utilização de dados secundários atualizados disponíveis até a data de entrega do 
Produto; 

 Realização dos levantamentos de dados primários no período planejado; 

 Cumprimento das exigências constantes nas autorizações para captura, coleta e 
transporte de fauna silvestre; 

 Execução dos levantamentos de campo e de laboratório conforme planejamento (locais e 
número de amostragens); 

 Declaração de autorização de uso de imagem quando realizados registros fotográficos, 
vídeos, etc.; 

 Declaração de tombamento de material biológico; 

 “Check list” dos itens previstos em Decretos, Instruções Normativas, Leis, Portarias, 
Resoluções e outros documentos pertinentes ao assunto abordado no Produto entregue; 

 “Check list” dos itens previstos no TR emitido pela SEMA/MT, Projeto Básico e Plano de 
Trabalho; 

 Suficiência das informações para atendimento do TR da SEMA/MT, Projeto Básico e 
Plano de Trabalho; 

 Explicitação das metodologias e métodos adotados, incluindo justificativa para escolha 
desses métodos e adequação quanto ao atendimento do TR da SEMA/MT, Projeto Básico e 
Plano de Trabalho; 

 Avaliação da aderência dos programas socioambientais em relação aos impactos 
identificados e ao prognóstico ambiental; 

 Atendimento aos padrões de formatação e de qualidade gráfica; 

 Revisão gramatical e ortográfica.  

Em função de alterações das exigências legais ou por necessidade da CONTRATANTE, 
poderão ser acrescidos novos critérios para aceitação e aprovação dos Produtos, sendo a 
CONTRATADA tempestivamente informada. 

Caso o Produto seja aprovado, a CONTRATANTE emitirá Termo de Aceite Definitivo 
(Apenso 2) que também autoriza a emissão da fatura. 

Caso o documento não seja aprovado, deverá ser emitido Termo de Aceite com Restrições 
(Apenso 3) ou o Termo de Recusa do Produto (Apenso 4) acompanhado de Parecer 
Técnico informando as revisões/complementações técnicas necessárias. 
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O Produto será aceito com restrições quando pelo menos 50 % (cinquenta por cento) do seu 
conteúdo for aceito pela CONTRATANTE. Caso esta condição mínima de aceitação não seja 
atendida, o documento será recusado. A apresentação do documento revisado deverá ocorrer 
em 5 (cinco) dias úteis. 

Quando da emissão do Termo de Aceite com Restrições, a CONTRATANTE informará a 
parcela do documento considerada aceita e consequentemente autorizará a emissão da 
fatura referente a 50% (cinquenta por cento) ou 75% (setenta e cinco por cento) do valor do 
referido Produto. 

Após a emissão do documento revisado pela CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuará a 
sua análise em até 3 (três) dias úteis e poderá aprovar o documento, emitindo o Termo de 
Aprovação do Produto Revisado (Apenso 2), ou recusá-lo, emitindo o Termo de Recusa 
do Produto Revisado (Apenso 3) caso as revisões/complementações não tenham sido 
efetuadas de acordo com o solicitado pela CONTRATANTE. 

O Produto será recusado quando não atender ao conteúdo mínimo estabelecido no Parecer 
Técnico da CONTRATANTE. Nesse caso, a CONTRATANTE emitirá Termo de Recusa do 
Produto Revisado e a CONTRATADA deverá reapresentar o Produto com o conteúdo 
previsto neste Edital. 

O fluxo dos procedimentos para aceite e análise dos Produtos contratados é apresentado na 
Figura 1 a seguir: 
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Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos para aceite e análise dos Produtos contratados.  

Especificamente em relação ao: 

Produto 6 - Estudos para avaliação do potencial espeleológico; 

Produto 7 - Estudos para proteção dos bens culturais; 

Produto 8 - Estudos para avaliação do potencial malarígeno; 

Produto 12 - Relatório final - autorização de captura, coleta e transporte de fauna silvestre; 

Produto 13 - Modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água; e 

Produto 16 - EIA 

Caso o documento não seja aprovado pelo órgão interessado (SEMA/MT, CECAV, IPHAN, 
etc.), caberá à CONTRATADA, sem ônus para a EPE, realizar toda a correção decorrente dos 
erros ou falhas cometidas na execução dos serviços contratados e entregar à 
CONTRATANTE nova versão do Produto incorporando as exigências constantes do Parecer 
do órgão interessado. 

7.3. Acordo de Níveis de Serviços 

Em casos de descumprimento dos prazos de emissão dos Produtos (emissões iniciais e 
revisões posteriores) e de recusas na aceitação dos Produtos (emissões iniciais e revisões 
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posteriores também) pela EPE, estão previstas as seguintes sanções, acumulativas, visando 
garantir o cumprimento de prazo e a qualidade dos serviços prestados. 

7.3.1.   Descumprimento dos Prazos de Emissão dos Produtos 

Em caso de atraso (1), a CONTRATADA deverá notificar a EPE, justificando-o, e 
propondo nova data para a execução, ficando a critério da EPE sua aceitação. 

O atraso injustificado, ou não acatado pela EPE, implicará multa contratual à 
CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, observando o seguinte: 

a) Serão calculados os dias de atraso injustificado ou não acatado pela EPE, 
acumulados, de todas as emissões do Produto (emissão inicial e suas revisões) até a 
data da autorização do valor a ser faturado (data da emissão do Termo de Aceite com 
Restrições e/ou do Termo de Aceite Definitivo);  

b) Em função da alínea anterior, será aplicada a penalidade prevista no item 11.1.2 da 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MULTAS CONTRATUAIS E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS da Minuta do Instrumento Contratual, Anexo IV do Edital, 
considerando-se o total de dias de atraso. 

(1) Serão excluídos do cálculo dos atrasos na emissão do Produto os casos de 
inviabilidade de atendimento dentro do prazo devido a condições meteorológicas 
adversas, autorização para entrada em áreas protegidas, desastres, greves e, 
ainda, em decorrência de casos fortuitos e de força maior, devidamente 
justificados e comprovados. 

7.3.2.   Recusa na Aceitação do Produto Emitido 

A recusa no recebimento das emissões do Produto em referência, registrado pela 
emissão do Termo de Recusa do Produto pela EPE, será considerada como se atraso 
no Prazo de Emissão do Produto fosse e implicará multa contratual à CONTRATADA, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis, conforme definido nas alíneas “a” e “b” do 
subitem 7.3.1. 

7.3.2.1. Tal atraso será calculado a partir da data de emissão do Termo de Recusa do 
Produto em referência, que irá ocorrer após a fase de análise técnica do mesmo pela 
EPE (em até 13 (treze) dias úteis após o seu recebimento), até a data da 
reapresentação do Produto conforme descrito no item 7.2.  

7.3.2.2. Caso ocorram revisões/ complementações técnicas necessárias ao Produto em 
referência, e as mesmas não atendam ao que foi solicitado pela EPE gerando um 
Termo de Recusa do Produto, o atraso também se configurará, e terá início após a 
fase de analise técnica do documento revisado pela EPE (em até 05 (cinco) dias úteis 
após o seu recebimento), conforme descrito no item 7.2. 

8. GARANTIA 

8.1. Garantia de fiel cumprimento 

Para garantir o fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações assumidas no Contrato, a 
CONTRATADA, dentro de 25 (vinte e cinco) dias, contados a partir da assinatura do Contrato, 
fará entrega no escritório da EPE de uma das garantias abaixo discriminadas, correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor que vier efetivamente a ser contratado. 
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8.2. Garantia dos serviços prestados 

A CONTRATADA garantirá os serviços prestados pelo prazo de até 90 (noventa) dias, a 
contar após o término da vigência do Contrato.  Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a 
EPE, realizar toda a correção decorrente dos erros ou falhas cometidas na execução dos 
serviços contratados, assim como realizar toda a correção decorrente de solicitações da 
SEMA/MT, e dos órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental (IPHAN, 
CECAV/ICMBio, SES/MT, etc.), conforme estabelecido no item 5.2 “Escopo e 
desenvolvimento dos serviços” deste Projeto Básico. 

9. QUALIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

9.1. Qualificação da Empresa 

A PROPONENTE deverá comprovar, por meio de atestados de capacidade técnica, 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, experiência na elaboração de 
Estudo(s) de Impacto Ambiental e respectivo(s) Relatório(s) de Impacto Ambiental de usina(s) 
hidrelétrica(s) com licença prévia emitida. 

A CONTRATADA deverá realizar consulta formal sobre a necessidade de registro da empresa 
e de seus técnicos nos Conselhos de Classe Regionais onde serão realizados os estudos e 
os serviços de campo, e adequar-se às exigências destes órgãos, além de possuir Cadastro 
Técnico Federal (CTF) ativo, junto ao IBAMA. 

9.2. Qualificação do Gerente de Projeto 

O Gerente de Projeto, indicado pela CONTRATADA, deve apresentar a prova de seu registro 
no Conselho de Classe e apresentar comprovação de que exerceu a coordenação de no 
mínimo um Estudo de Impacto Ambiental ou Projeto Básico Ambiental de Usina Hidrelétrica 
(UHE). 

Tema Função 
(1)

 Escolaridade Experiência
 (2) 

Gestão administrativa e 
financeira do Contrato 

Gerente de projeto Nível superior 
Coordenação de contrato de 

EIA ou PBA de UHE. 

 (1)
 O Gerente de Projeto deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente 

(**)
 da empresa e não 

poderá ocupar outra função no Contrato. 

(**)
 A comprovação se fará através do respectivo vínculo profissional, ou seja, por cópia da carteira de 

trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de Contrato de prestação de serviço, ou do 
Contrato Social da licitante em que conste o profissional como sócio. 

(2) 
A comprovação da experiência de cada profissional indicado será feita através de apresentação de 

atestados de capacidade técnica emitidos por empresa de direito público ou privado, ou por órgãos públicos 
da administração direta ou indireta, conforme definido na Lei 8.666/93, art.30, § 1° e 3°, devidamente 
registrado no CREA ou entidade profissional competente, quando aplicável. 

Os atestados devem conter as seguintes informações, de forma clara:  

o Nome completo do profissional; 

o Declaração de que o serviço foi executado a contento e sem ressalvas; 

o Período em que o licitante executou os serviços; 

o Descrição sucinta da atividade de coordenação; 

o Identificação completa da pessoa jurídica emitente do atestado; 

o Identificação do respectivo signatário, com indicação de seu nome e cargo. 
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9.3. Qualificação Técnica - Nível coordenação 

 Possuir registro no órgão de classe, caso existente; 

 Possuir Cadastro Técnico Federal (CTF) ativo, junto ao IBAMA. 

Tema Função 
(1)

 Escolaridade Experiência
 (2) 

EIA Coordenador do EIA Nível superior 
Coordenação de EIA de UHE 
com licença prévia emitida. 

Meio físico 
Coordenador de 
macroatividade 

Nível superior 
Coordenação do tema meio 
físico em EIA ou PBA. 

Meio biótico 
Coordenador de 
macroatividade 

Nível superior 
Coordenação do tema meio 
biótico em EIA ou PBA. 

Meio socioeconômico 
Coordenador de 
macroatividade 

Nível superior 
Coordenação do tema meio 
socioeconômico em EIA ou 
PBA. 

 (1)
 O Coordenador do EIA deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente (**) da empresa.  

(**)
 A comprovação se fará através do respectivo vínculo profissional, ou seja, por cópia da carteira de 

trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de Contrato de prestação de serviço, ou do 
Contrato Social da licitante em que conste o profissional como sócio. 

Será permitido o acúmulo de função no nível de coordenação desde que: 

 Sejam comprovadas as experiências exigidas para cada uma das funções acumuladas; e 

 Não haja comprometimento no desenvolvimento das funções acumuladas. 

 (2) 
A comprovação da experiência de cada profissional indicado será feita através de apresentação de 

atestados de capacidade técnica emitidos por empresa de direito público ou privado, ou por órgãos públicos 
da administração direta ou indireta, conforme definido na Lei 8.666/93, art.30, § 1° e 3°, devidamente 
registrado no CREA ou entidade profissional competente, quando aplicável. 

Os atestados devem conter as seguintes informações, de forma clara:  

o Nome completo do profissional; 

o Declaração de que o serviço foi executado a contento e sem ressalvas; 

o Período em que o licitante executou os serviços; 

o Descrição sucinta da atividade de coordenação; 

o Identificação completa da pessoa jurídica emitente do atestado; 

o Identificação do respectivo signatário, com indicação de seu nome e cargo. 

10. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

A CONTRATADA deverá garantir a confidencialidade das informações que envolvem este 
estudo.  

Toda a documentação elaborada pela CONTRATADA e seus subcontratados e fornecedores, 
incluindo todas as especificações, desenhos, relatórios de projeto, descritivos e outros 
documentos fornecidos à EPE, tornar-se-ão propriedade exclusiva da CONTRATANTE. 

11. PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS 

As imagens, dados, textos e demais informações produzidas para elaboração dos relatórios e 
estudos que integram este Projeto Básico, são propriedade da CONTRATANTE e não 
poderão ser divulgados ou reproduzidos sem autorização explícita da CONTRATANTE. 
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12. VALOR ORÇADO 

Para estimativa do valor da contratação buscou-se referência no mercado, realizando 
levantamento de preço com as principais empresas que prestam este tipo de serviço. Dessa 
forma, para efeitos de aprovisionamento e empenho, indicamos o valor total de R$ 
4.505.000,00 (quatro milhões, quinhentos e cinco mil reais), que contempla a execução dos 
serviços indicados neste Projeto Básico, e inclui todos os custos diretos e indiretos 
envolvidos na prestação dos serviços, inclusive mobilização, serviços, mão de obra, 
transporte, fornecimento de todos os materiais e equipamentos, instrumentos, 
desmobilização, relatórios e demais necessidades para a execução dos serviços previstos.  
O valor total inclui também todos os tributos, taxas, contribuições parafiscais e demais 
encargos de natureza trabalhista, tributária ou previdenciária, despesas administrativas e 
operacionais, lucro e tudo o mais necessário à execução do Contrato. 

13. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os levantamentos de campo deverão ser realizados na área de influência da UHE 
Castanheira. Os serviços de escritório poderão ser prestados na sede da empresa 
CONTRATADA ou em local por ela designado, que deverá ser informado previamente à 
CONTRATANTE. Reuniões técnicas e gerenciais poderão ocorrer no escritório central da 
CONTRATANTE, na sede da empresa CONTRATADA ou em local por ela designado. 

14. APENSOS 
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APENSO 1 - Normas e padrões para produtos cartográficos, ordenamento e 

sistematização da informação 

1.  PADRÕES GERAIS 

Deverão ser observados os padrões e normas técnicas de cartografia adotadas pela 
CONCAR – Comissão Nacional de Cartografia, para a Infraestrutura Nacional de Dados 
Espaciais (INDE), criada pelo decreto 6.666/2008. 

Para este projeto, fica definido como sistema de referência o SIRGAS 2000 (Sistema de 
Referencia Geocêntrico para as Américas) e como sistema de projeção o UTM. (Universal 
Transversa de Mercator). Caso a representada ultrapasse mais de uma zona UTM, deverá 
ser utilizado o sistema de coordenadas geográficas (Latitude, Longitude), em grau decimal. 

Todos os mapas e figuras presentes no EIA deverão ser entregues nos formatos SHP e PDF. 
Os arquivos digitais utilizados para sua confecção deverão ser entregues em formato 
shapefile (arquivos vetoriais) ou GEOTIFF (arquivos raster) bem como os arquivos grid no 
formato grid da ESRI. Os arquivos deverão ser nomeados e terem seus metadados 
preenchidos de acordo com o Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil, conforme 
resolução nº 1/2009. Essas informações serão organizadas em um Sistema de Informação 
Geográfica (SIG). Os arquivos digitais deverão ser entregues acompanhados de um relatório 
descrevendo a estrutura do SIG es metadados dos arquivos, contendo minimamente, o nome 
do arquivo, fonte, data de elaboração, e escala de referência.  

Todos os mapas apresentados deverão ser georreferenciados com coordenadas geográficas 
e UTM, legendados, em cores e em escala compatível com o nível do detalhamento dos 
elementos manejados e adequados para a área de influência. Os mapas deverão conter 
referência, carimbo com número do desenho, autor, data e orientação geográfica em 
conformidade com o Termo de Referência elaborado pela SEMA e de acordo com as Normas 
da ABNT. 

2.  BASE DE DADOS ESPACIAIS 

2.1 Imagens e Ortofotos 

As imagens de satélite deverão ser obtidas há no máximo 01 ano de defasagem em relação a 
data do inicio dos estudos e resolução espacial não inferior a um metro para os mapas em 
escala de detalhe. 

Será disponibilizada pela CONTRATANTE ortofotocartas e a restituição em escala de  
1:10.000 da área do futuro reservatório acrescido de 100 metros referente à Área de 
Preservação Permanente.  

Todas as imagens utilizadas no EIA deverão ser disponibilizadas em formato GEOTIFF, 
georreferenciadas, devidamente identificadas, incluindo seus parâmetros e pontos de 
controle, “brutas”, ortorretificadas (quando pertinente) e processadas. 

Na ortorretificação, os pontos de controle deverão ser extraídos da restituição 
aerofotogramétrica, levantamentos de campo e a partir dos dados cartográficos de maior 
detalhe disponível, segundo projeção adotada no projeto.  

Para as imagens temáticas, deverá ser apresentada informação anexa (metadados) quanto à: 
acurácia de mapeamento, processamentos adotados, procedimentos de verificação de 
acurácia e consistência dos produtos finais. 

A restituição fotogramétrica e as imagens de satélite juntamente com os dados do Advanced 
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), e do Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) deverão subsidiar a geração das camadas de curvas de nível e 



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

ANEXO I – Projeto Básico 

CO.EPE. 003/2013 

Pág. 108 / 166 

 

 
pontos cotados. Deve ser gerado o modelo numérico do terreno sendo disponibilizado em 
grade triangular e raster, estando compatível com a escala de trabalho. 

A aquisição e produção de imagens e sua respectiva base de dados deverão ser 
apresentadas de maneira organizada e contextualizada, contemplando as seguintes 
informações (Tabela 1). 

Tabela 1 - Metadados a serem informados na aquisição de serviços e/ou produtos  

Serviços/Produtos Metadados 

Imageamento 

Sensores Aerotransportados ou Orbitais 

Tipo de sensor (óptico, radar) 

Histórico/Contextualização/Motivação da 
Escolha 

Descrição 

Especificações técnicas 

Resolução 

Compatibilidade de escala 

Data, e demais informações pertinentes 

Serviços de Campo (Medições, 
Levantamentos, Reambulação) 

Histórico/Contextualização/Disponibilidade 

Trabalhos realizados 

Fotogrametria e Perfilamento a Laser 

Histórico/Contextualização/Disponibilidade 

Restituição Digital 

Ortorretificação 

Trabalhos realizados 

Tratamento de Dados Espaciais 

Histórico/Contextualização/Motivação da 
Escolha 

Descrição 

Especificações técnicas 

Resolução 

Compatibilidade de escala 

Data, e demais informações pertinentes 

Fonte da informação 

Acurácia de mapeamento 

Processamentos adotados 

Procedimentos de verificação de acurácia 

Consistência dos produtos finais 
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2.2. Arquivos vetoriais 

Os arquivos vetoriais utilizados nos mapeamentos deverão ser entregues em formato 
shapefile seguindo a especificação técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais 
Vetoriais (ET-EDGV) e o padrão de nomenclatura e metadados utilizados na INDE. 

As feições cartográficas apresentadas deverão estar consistidas quanto à sua topologia e 
toponímias. 

Deverá ser respeitada a topologia mínima de pontos, linhas e polígonos, respeitando-se a 
relação de uma feição estar associada a um único registro na tabela de atributos. Para linhas, 
cada feição deve representar um único elemento gráfico. Os polígonos devem estar 
corretamente fechados e representar apenas um elemento gráfico.  

Os arquivos vetoriais das obras de engenharia serão disponibilizados pela CONTRATANTE 
em formato CAD. 

2.3 Atributos 

Os elementos gráficos devem ser relacionados a atributos de área, perímetro, comprimento e 
altitude, conforme a pertinência, apresentando, no nome e na legenda do atributo, sua 
respectiva unidade de medida. 

Os atributos relacionados a cada elemento gráfico que não puderem ser identificados através 
de níveis de informação deverão ser armazenados em bancos de dados, planilhas ou 
formatos compatíveis. 

Informações relativas aos atributos deverão ser apresentadas em arquivos metadados, 
contendo obrigatoriamente formato, acurácia, precisão, origem e data dos dados utilizados, 
assim como descrição detalhada dos procedimentos (processamento digital e analítico) dos 
dados e informações constantes nas bases de dados. Nesse arquivo metadados, deverão 
constar também informações das tabelas, relacionamentos, fontes, escala de trabalho, e 
demais informações pertinentes. 

3. PRODUÇÃO DE MAPAS E FIGURAS 

Todos os mapas e figuras presentes no EIA deverão ser entregues nos formatos MXD e PDF.  

Os mapas, impressos e arquivos para impressão, deverão conter título, legenda, referência, 
carimbo com número do desenho, fontes dos dados, autor, proprietário, data, orientação 
geográfica (declinação magnética) e escalas numérica e gráfica. 

As ilustrações, cartas, plantas, desenhos, mapas e fotografias, que não puderem ser 
apresentadas nos formato A4, inseridos volume principal do EIA, deverão constituir um 
volume anexo e ser perfeitamente legível em todas as cópias do EIA. 

3.1 Legenda 

Adotar padrão de legenda vigente segundo normas CONCAR, IBGE, DSG. 

3.2 Escala  

A escala de trabalho deverá ser condicionada ao tipo de empreendimento em análise assim 
como suas áreas de abrangência e influência. Deverão ser respeitados o nível de exigência 
de acurácia e precisão específica de empreendimento hidrelétrico, incluindo suas 
especificidades e áreas que poderão ser objeto de detalhamento, segundo as definições 
específicas contidas na Tabela 4 ou identificadas no EIA. 

Todas as escalas deverão estar explicitadas nos mapas impressos e em arquivos metadados. 
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A escala de apresentação das informações não pode ser maior que a escala usada no 
mapeamento. 

O fator “unidade mínima de mapeamento” deverá ser considerado na representação de 
informações em mapas temáticos, e deve seguir a escala e acurácia requerida pelo tema que 
representa. 

A definição da escala a ser adotada quanto à Área de Abrangência Regional (AAR) e Área de 
Influência Indireta (AII) poderá ser condicionada à disponibilidade de dados oficiais para a 
região de abrangência. 

Quando não especificado na Tabela 4 e no Termo de Referência, ficam definidas 
genericamente as seguintes escalas: 

 

  

Escala Mínima de 
Mapeamento 

(Trabalho) 

Escala  

de  

Apresentação 

AID 

1:25.000 

e maior escala para 
cartas de detalhes 

1:50.000 

a  

1:250.000 

AII 

1:50.000  

e maior escala para 
cartas de detalhes 

1:250.000 

a 

1:500.000 

AAR 1:250.000 

1:500.000 

 a  

1:1.500.000 

 

4. ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS ESPACIAIS 

O Banco de Dados Espaciais deverá ser organizado, de forma a facilitar o uso e localização 
dos arquivos, sendo os dados armazenados nas seguintes pastas: 

 Projetos – diretório com projetos mxd, conforme item 1 (Padrões Gerais) 

 BASEGEO – diretório onde serão criadas pastas categorizadas de acordo com a 
Tabela 2, contendo os arquivos vetoriais (shapefiles) correspondentes 

 RASTER – diretório contendo todos os arquivos raster utilizados. Este diretório deve 
ser incluído na pasta BASEGEO 

 Dados de Engenharia - diretório contendo os arquivos utilizados no Estudo de 
Viabilidade do Empreendimento Hidrelétrico necessários para a composição dos 
mapas e figuras utilizados no EIA, os quais serão disponibilizados pela 
CONTRATANTE. Este diretório deve ser incluído na pasta BASEGEO 

Tendo em vista possibilitar o compartilhamento, a interoperabilidade e a disseminação de 
dados, a estrutura da pasta BASEGEO deve utilizar o padrão sugerido no documento 
intitulado “Especificações Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais Digitais 
Vetoriais (EDGV)”, aprovado pela Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR). A Tabela 2 
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apresenta as categorias (subpastas) mínimas e respectivas simbologias a serem adotadas na 
nomenclatura dos arquivos constituintes da pasta BASEGEO. 

                                       Tabela 2 - Categorias de Informação 

Categoria Simbologia Adotada 

Dados de Engenharia - 

Energia e Comunicacoes EC 

Hidrografia HD 

Limites LM 

Localidades LO 

Pontos de Referencia PR 

Relevo RE 

Saude e Serviço Social SS 

Sistema de Transportes ST 

Vegetacao VE 

Geologia GE 

Geomorfologia GM 

Pedologia PE 

Raster - 

Os arquivos presentes na Base de Dados Espaciais devem ser documentados relacionando 
os projetos (mxd), os planos de informação contidos em cada projeto e as principais 
características dos dados utilizados, conforme Tabela 3. 

          Tabela 3– Modelo de documentação da estrutura do Banco de Dados Espaciais 

ID Projeto 
Nome do Plano de 

Informação 
Categoria 

Localização do 
arquivo 

Descrição 

1 

Nome do 
mapa, figura 
ou projeto 
(mxd) 

Nomes dos planos de 
informações (raster e vetor) 
utilizados na composição do 
projeto. 

Sigla da 
categoria 
do plano de 
informação. 

Localização do 
plano de 
informação 
dentro do Banco 
de Dados 
Espaciais 

Descrição 
sucinta de 
cada plano 
de 
informação 

Exemplos:  

LO_Area_Edificada_pol 

Exemplos:  

LM – 
Limites 

 
LM_Limite_Politico_Administ
rativo_Estadual_pol 

LO – 
Localidade
s 

  
HD – 
Hidrografia  
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5.  PRODUTOS 

Deverão ser apresentado como resultado os produtos especificados no Banco de Dados 
Espaciais, devidamente estruturados conforme item 4. O Banco de Dados Espaciais deverá 
conter minimamente as informações descritas na Tabela 4.  
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Tabela 4 – Informações mínimas a constituírem o Banco de Dados Espaciais e Especificações dos Produtos 

ID Tema 
Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

Meio Físico 

1.  

Delimitação da área de 
influência 

AID Observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 

Apresentar a delimitação da(s) área(s) 
de influência direta do meio físico 
sobrepondo imagem de satélite ou 

fotografia aérea. 

Shape Projeto 

2.  AII Observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 

Apresentar a delimitação da(s) área(s) 
de influência indireta do meio físico 
sobrepondo imagem de satélite ou 

fotografia aérea. 

Shape Projeto 

3.  AAR Observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 
Apresentar a delimitação da área de 

abrangência regional sobrepondo 
imagem de satélite ou fotografia aérea. 

Shape Projeto 

4.  

Altimetria 

AID 

Fonte: Restituição 1: 10.000 na área 
do reservatório+fotografias aéreas 
próximo ao reservatório 1: 30.000+ 

Imagem de satélite+ SRTM+ ASTER 
+ Levantamento do IBGE 

A escala de apresentação deverá 
observar item 3.2 Escala (Apenso 1). 

A altimetria da AID, conforme escala de 
levantamento especificada no item 3.2 

Escala (Apenso 1) 
Shape 

5.  AII 
Base Sipam e IBGE de maior escala 

disponível + Imagens de satélite. 
A base apresenta os atributos para 

altimetria (isolinhas) 
Shape 

6.  

Declividade 

AID 
Modelo numérico de terreno 

baseado na altimetria da AID. 
Gerar mapa de declividades em 

porcentagem. 
GRID Projeto 

7.  AII 
Modelo numérico de terreno 
baseado na altimetria da AII. 

Gerar mapa de declividades em 
porcentagem. 

GRID Projeto 
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ID Tema 
Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

8.  

Hidrografia 

AID 

Fonte: Restituição 1: 10.000 na área 
do reservatório+fotografias aéreas 
próximo ao reservatório 1: 30.000 

A escala de apresentação deverá 
observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 

Calha do rio principal, afluentes, ilhas e 
corredeiras consolidadas através da 

interpretação de imagens. 
Shape Projeto 

9.  AII 
Fonte: Rest. 1:10.000, Base Sipam e 
IBGE de maior escala disponível + 

Imagens de satélite. 

Calha do rio principal, afluentes, ilhas e 
corredeiras simplificada para 
compatibilização na escala de 

apresentação conforme item 3.2 Escala 
(Apenso 1) 

Shape Projeto 

10.  

Estações hidrométricas, 
fluviométricas e 

fluviossedimentométricas 

AID 
Estudos existentes e pesquisa de 

campo. 

Estações hidrométricas, fluviométricas e 
fluviossedimentométricas incluindo 

vinculo com planilha contendo o código 
de cada estação, descrição, zero da 
régua e respectiva cota altimétrica. 

Shape Projeto 

11.  AAR 
Estudos existentes e pesquisa de 

campo. 

Estações hidrométricas, fluviométricas e 
fluviossedimentométricas incluindo 

vinculo com planilha contendo o código 
de cada estação, descrição, zero da 
régua e respectiva cota altimétrica. 

Shape Projeto 

12.  Hidrogeologia AID 
CPRM, DNPM, Estudos e 

Levantamentos já realizados + 
Pesquisas de campo. 

Aquíferos existentes na área de 
influência do empreendimento indicando: 

localização, natureza, litologia e 
estruturas geológicas condicionantes; 

alimentação (inclusive recarga artificial), 
fluxo e descarga (natural e artificial); 

relações com águas superficiais e com 
outros aquíferos. 

Shape Projeto 



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

ANEXO I – Projeto Básico 

CO.EPE. 003/2013 

Pág. 115 / 166 

 

 

ID Tema 
Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

13.  AII 
CPRM, DNPM, Estudos e 

Levantamentos já realizados + 
Pesquisas de campo. 

Caracterização hidrogeológica da área 
de influência indireta, definindo os 

principais sistemas aquíferos. 
Shape Projeto 

14.  AAR 
CPRM, DNPM, Estudos e 

Levantamentos já realizados + 
Pesquisas de campo. 

Caracterização hidrogeológica da área 
de abrangência regional, definindo os 

principais sistemas aquíferos. 
Shape Projeto 

15.  Níveis Potenciométricos AID 
Trabalhos de campo + Estudos 

Disponíveis 

Elaborar mapa de nível potenciométrico, 
indicando a direção dos fluxos 

subterrâneos e a localização dos poços 
de monitoramento. 

Shape Projeto 

16.  
Susceptibilidade à 

contaminação das águas 
subterrâneas 

AID 
Uso do Solo + Hidrogeologia + 
Trabalhos de Campo + Estudos 

Disponíveis 

Identificação de áreas susceptíveis à 
contaminação das águas subterrâneas 

por meio da análise dos níveis 
potenciométricos, do uso do solo, da 

qualidade da água e da hidrogeologia. 

Shape Projeto 

17.  

Geologia 

AID 

Cartas geológicas disponíveis 
(CPRM) + Carta Geológica do Brasil 

ao Milionésimo + Levantamento 
campo. 

Mapa de integração de todos os dados e 
apresentação observando item 3.2 

Escala (Apenso 1). 
Shape Projeto 

18.  AII 
Cartas geológicas disponíveis 

(CPRM) + Carta Geológica do Brasil 
ao Milionésimo + Imagens de satélite 

Mapa geológico, com apresentação 
observando item 3.2 Escala (Apenso 1). 

Shape Projeto 

19.  AAR 
Cartas geológicas disponíveis 

(CPRM) + Carta Geológica do Brasil 
ao Milionésimo 

Caracterização geológica da AAR, 
considerando os principais aspectos 

estratigráficos, litológicos e estruturais. 
Shape Projeto 
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ID Tema 
Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

20.  

Geomorfologia 

AID 
IBGE + Mapas de declividade, mapa 
de geologia + Fotografias aéreas + 

Trabalhos de campo 

Identificação e mapeamento dos tipos de 
relevo e feições geomorfológicas através 

de interpretação de imagens de 
satélite/fotos aéreas/altimetria, com 

apresentação final observando o item 3.2 
Escala (Apenso 1). 

Shape Projeto 

21.  AII 
IBGE/Sipam + Cartas topográficas + 

Imagens de satélite. 

Compartimentação do relevo com 
representação dos tipos de relevo 
estabelecidos pelo IBGE/Sipam. 

Shape Projeto 

22.  AAR 
IBGE/Sipam + Cartas topográficas + 

Imagens de satélite. 
Caracterização das principais unidades 

geomorfológicas da bacia 
Shape Projeto 

23.  

Suscetibilidade à Erosão 

AID 

Integração dos mapas de solos, 
geologia, declividade e 

geomorfologia para a AID + 
Inspeção de campo. 

Estimativa do potencial erosivo das 
terras a partir das informações dos tipos 

de solos, substrato geológico e 
elementos da geomorfologia.  

Apresentação em escala que permita 
visualizar a suscetibilidade. 

Shape Projeto 

24.  AII 
Integração dos mapas de solos, 

geologia, declividade e 
geomorfologia. 

Estimativa do potencial erosivo das 
terras a partir das informações dos tipos 

de solos, substrato geológico e 
elementos da geomorfologia. 

Shape Projeto 

25.  
Susceptibilidade à ocorrência 
de movimentos gravitacionais 

de massa 
AID 

Integração dos mapas 
geomorfológico e geológico da AID + 

Inspeção de campo. 

Identificar os locais com maior 
suscetibilidade ao desencadeamento de 

movimentos de massa. 
Shape Projeto 

26.  Recursos Minerais AID 
Cadastro minerário DNPM + 

Levantamento de campo +Mapa 
geológico da AID 

Mapa de recursos minerais com 
apresentação observando item 3.2 

Escala (Apenso 1). 
Shape Projeto 
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Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

27.  AII 
Áreas legais junto ao DNPM + 

Cadastro minerário DNPM/CPRM + 
Mapa geológico da AII. 

Mapa de recursos minerais com 
apresentação observando item 3.2 

Escala (Apenso 1). 
Shape Projeto 

28.  

Pedologia 

AID 
Imagens de satélite + Fotografias 

aéreas + Trabalhos de campo 

Levantamento dos Solos através de 
interpretação de imagens, com 

localização dos perfis de solo e pontos 
de coleta de amostras para análises de 
laboratório. Apresentação observando 

item 3.2 Escala (Apenso 1). 

Shape Projeto 

29.  AII 
Mapas de solos do IBGE/Sipam + 

Imagens de satélite + Estudos 
disponíveis. 

Mapa pedológico. Shape Projeto 

30.  AAR 
Mapas de solos do IBGE/Sipam + 

Imagens de satélite + Estudos 
disponíveis. 

Caracterização pedológica da bacia. Shape Projeto 

31.  

Aptidão Agrícola 

AID 
Altimetria + Mapa de solos + 

Trabalhos de campo. 

Mapa de aptidão agrícola com 
identificação das potencialidades de 

utilização do solo. 

Shape Projeto 

32.  AII 
Mapa de solos da AII + Altimetria + 

Estudos disponíveis. 
Shape Projeto 

33.  AAR 
Altimetria + Mapa de solos + 

Estudos Disponíveis 
Shape Projeto 

34.  Espeleologia AID Base AID + CECAV/IBAMA + SBE. 

Representação do caminhamento 
realizado. Localização das cavernas 

cadastradas. Topografia das grutas com 
indicação dos pontos fotografados, 

espeleotemas encontrados e 
zoneamento bioespeleológico. 

Shape Projeto 
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ID Tema 
Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

35.  Sismicidade AAR 
 

Apresentar a ocorrência e a magnitude 
de movimentos sísmicos na AAR com 

base em dados secundários. 
Shape Projeto 

36.  

Usos múltiplos 

AID 
Cadastro de usuários + 

levantamentos de campo 

Mapeamento dos principais usuários de 
recursos hídricos da bacia. Considerar 

também os usos não quantificáveis. 
shape Projeto 

37.  AII 
Cadastro de usuários + Estudos 

Disponíveis 
Mapeamento dos principais usuários de 

recursos hídricos da bacia. 
shape 

Projeto 

38.  AAR 
Cadastro de usuários + Estudos 

Disponíveis 
Mapeamento dos principais usuários de 

recursos hídricos da bacia. 
shape 

39.  
Modelagem Hidrodinâmica e 

da Qualidade da Água 
AID 

Levantamentos de campo e 
modelagem de qualidade da água. 

Representar os resultados obtidos nas 
modelagem de qualidade da água. 

Shape Projeto 

40.  Estações Meteorológicas AII INMET 

Mapa de estações meteorológicas, com 
quadro indicativo da série histórica dos 
principais parâmetros e características 

das estações (sigla, denominação, 
coordenadas, tipo de operação e órgão 

responsável). 

Shape Projeto 

Meio Biótico 

41.  

Delimitação da área de 
influência 

AID Observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 

Apresentar a delimitação da(s) área(s) 
de influência direta do meio biótico 
sobrepondo imagem de satélite ou 

fotografia aérea. 

Shape Projeto 

42.  AII Observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 

Apresentar a delimitação da(s) área(s) 
de influência indireta do meio biótico 
sobrepondo imagem de satélite ou 

fotografia aérea. 

Shape Projeto 
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Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

43.  AAR Observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 

Delimitação da bacia do rio Arinos e 
principais características dos recursos 
hídricos, contemplando seus principais 

formadores e afluentes. 

Shape Projeto 

44.  APP do rio 

AID 

Fontes: Restituição 1:10.000 (áreas 
sensíveis) /Restituição 

1:25.000/Imagens de satélite 

A escala de apresentação deverá 
observar item 3.2 Escala (Apenso 1). 

Identificar, espacializar e georreferenciar 
as envoltórias do leito “menor” do rio e 
suas respectivas áreas de preservação 

permanente – APPs - naturais (sem 
barragem), definidas pela legislação 

vigente, a partir da utilização da média 
das vazões máximas anuais. 

Shape Projeto 

45.  APP do Futuro Reservatório 

Fonte: contorno do reservatório do 
EVTE/Restituição 1:10.000 (áreas 

sensíveis) /Restituição 
1:25.000/Imagens de satélite. 

Estudo e proposição, a partir de uma 
análise de impactos ambientais e 

socioeconômicos, para estabelecimento 
de APP com faixa variável. 

Shape Projeto 

46.  
Áreas de Amostragem para 

Ictiofauna, Limnologia e 
Qualidade das Águas 

AID 
Escala de levantamento 1: 50.000, 
em pontos notáveis utilizar escala 

maior. 

Cada subtema deverá constituir um 
shape. Diferenciar os métodos amostrais 

para ictiofauna. Utilizar a imagem de 
satélite como base, ressaltando os 

pontos notáveis (corredeiras, praias, 
ilhas, lagoas) e afluentes perenes. 

Shapes Projeto 

47.  
Áreas de Amostragem para 

Fauna Aquática 
AID 

Escala de levantamento 1: 50.000, 
em pontos notáveis utilizar escala 

maior. 

Cada grupo taxonômico deverá constituir 
um shape. Diferenciar os métodos 

amostrais e os habitats (reprodução ou 
alimentação). Utilizar a imagem de 
satélite como base, ressaltando os 

pontos notáveis (corredeiras, praias, 
ilhas, lagoas) e afluentes perenes. 

Shapes Projeto 
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Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
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48.  
Áreas de Amostragem para 

Fauna Terrestre 
AID 

Escala de levantamento 1: 50.000, 
em pontos notáveis utilizar escala 

maior. 

Cada grupo taxonômico deverá constituir 
um shape. Diferenciar os métodos 

amostrais e os habitats (reprodução ou 
alimentação). Utilizar o mapa de uso do 

solo e cobertura vegetal como base. 

Shapes Projeto 

49.  
Áreas de Desova para a 

Ictiofauna 
AID 

Escala de levantamento. 1:50.000,  
em pontos notáveis utilizar escala 

maior. 

Localização das possíveis áreas de 
desova e dos pontos amostrais do 
ictioplâncton. Utilizar a imagem de 
satélite como base, ressaltando os 

pontos notáveis (corredeiras, praias, 
ilhas, lagoas) e afluentes perenes. 

Shapes Projeto 

50.  
Áreas de Amostragem para os 

Estudos Florísticos e 
Fitossociológicos 

AID 
Escala de levantamento 1: 50.000, 
em pontos notáveis utilizar escala 

maior. 

Mapa com a espacialização dos pontos 
amostrados e as fitofisionomias 

dominantes. 
Shape Projeto 

51.  Vegetação a ser Suprimida AID 
Fonte: imagens de satélite e 

fotografias aéreas. 

Utilizar o mapa de uso do solo e 
cobertura vegetal e os resultados da 

modelagem de qualidade da água como 
base. Destacar as áreas de preservação 
permanente, áreas de reservas florestais 
legais, áreas protegidas por legislação 

específica e áreas totais de cada 
fitofisionomia a ser suprimida. 

Shapes Projeto 

52.  
Uso do Solo e Cobertura 

Vegetal 
AID 

Imagem retificada 1:5.000/1:10.000 
+ Inspeções de campo. 

Este mapa deve apresentar a 
classificação da vegetação e das áreas 

antropizadas, incluindo os diferentes 
tipos de usos do solo.  

Complementação/Atualização por GPS 
de navegação. 

Shape Projeto 
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53.  AII 

Fonte: IBAMA + MMA (Probio) + 
Órgãos estadual e municipais de 

meio ambiente + Imagens do satélite 
Landsat ou Cbers 1:100.000. 

Este mapa deve apresentar a 
classificação da vegetação e das áreas 

antropizadas, incluindo os diferentes 
tipos de usos do solo. 

Shape Projeto 

54.  

Áreas Potenciais para a 
Compensação Ambiental 

AII Fonte: IBAMA + MMA (Probio) + 
Órgãos estadual e municipais de 

meio ambiente + Imagens do satélite 
Landsat ou Cbers 1:100.000. 

Utilizar o mapa de uso do solo e 
cobertura vegetal como base. Destacar 
as UCs existentes, as áreas potenciais 
para criação de novas UCs e as áreas 

prioritárias para a compensação 
ambiental. 

Shapes Projeto 

55.  AAR 

56.  

Unidades de Paisagem 

AII Fonte: IBAMA + MMA (Probio) + 
Órgãos estadual e municipais de 

meio ambiente + Imagens do satélite 
Landsat ou Cbers 1:100.000. 

Este mapa deve apresentar os 
remanescentes de vegetação nativa, 

seus graus de preservação e a 
hidrografia. Em um shape à parte, indicar 
áreas potenciais para fins de relocação 

da fauna que será resgatada 

Shapes Projeto 

57.  AAR 

Meio Socioeconômico 

58.  

Delimitação da área de 
influência 

AID Observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 
Delimitação da área de influência direta 
do meio socioeconômico sobreposto a 

imagem de satélite. 
Shape Projeto 

59.  AII Observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 

Mapa político-administrativo da AII, 
municípios, sedes municipais, 

localidades, uso do solo, áreas urbanas 
e de expansão urbana e principais vias 

de acesso. 

Shapes Projeto 
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60.  AAR Observar item 3.2 Escala (Apenso 1) 

Delimitação da AAR, recursos hídricos, 
contemplando seus principais 

formadores e afluentes, municípios, 
cidades e localidades. 

Shapes Projeto 

61.  Localidades e Pontos Notáveis AID 
Restituição 1:10.000 + Base Sipam + 

Base IBGE de maior escala 
disponível. 

Complementação/Atualização da base 
do IBGE por GPS de navegação, quando 

dos levantamentos feitos pela 
socioeconomia. Essa informação será 

representada por pontos. 

Shape 

62.  

Sistema Viário e Acessos 

AID 

Restituição 1:10.000 + Imagens de 
satélite. 

Base Sipam + DNIT + Pesquisa de 
campo 

A pesquisa de campo 
complementará/atualizará os dados 
existentes nas fontes citadas, nos 

principais acessos às áreas afetadas. 

Shape 

63.  AII 
Base Sipam e IBGE de maior escala 
disponível + Imagens de satélite + 

DNIT. 
Será atualizado por imagens de satélite. Shape 

64.  
Áreas de Pesca 

AII Pescadores Locais /Colônias e 
Associações de Pesca 

Mapa de identificação das áreas de 
pesca por grupos de pescadores. 

Shape 

65.  AID Shape 

66.  
Parcelas Territoriais Afetadas 

(particulares e públicas) 
AID 

Portaria Interministerial nº340/2012 
(art. 3º). INCRA (escalas entre 

1:50.000 e 1:100.000) + Pesquisas 
de campo. 

Comunidades rurais e áreas naturais, em 
escalas e padrões adequados e com 

precisão posicional previamente 
determinada. Essa informação será 

representada pelas divisas das 
propriedades afetadas, passíveis de 

serem obtidas no campo e 
complementadas/ajustadas pelas bases 

INCRA, quando necessário.  As 
residências afetadas serão 

representadas por pontos. Inserir as 
coordenadas gráficas do imóvel (item 5, 

Shape Projeto 
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Anexo II da Portaria Interministerial 
nº340/2012).  Identificar perfil dos 

atingidos no mapa- ocupação, 
proprietário rural, pescador, posseiro, etc 

(item 2, Anexo II da Portaria 
Interministerial nº340/2012).  Identificar 
perfil dos atingidos no mapa- ocupação, 
proprietário rural, pescador, posseiro, etc 

(item 2, Anexo II da Portaria 
Interministerial nº340/2012). 

67.  Áreas de Garimpo AID 
Restituição 1:10.000 + Fotos aéreas 
+ Imagens + Pesquisas de campo. 

Complementação/Atualização por GPS 
de navegação. Essa informação será 

representada por pontos. 
Shape 

68.  

Terras Indígenas e 
comunidades tradicionais 

AID 
FUNAI e Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de 
Povos e Comunidades Tradicionais 

Apresentação das áreas das Terras 
Indígenas e comunidades tradicionais 

sobre imagem de satélite. 
Shape Projeto 

69.  AII 
FUNAI e Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de 
Povos e Comunidades Tradicionais 

Mapa com a localização das Terras 
Indígenas e comunidades tradicionais. 

Shape Projeto 

70.  
Patrimônio Histórico e Cultural 

AID IPHAN + Pesquisas de campo. 
Complementação/Atualização por GPS 
de navegação. Essa informação será 

representada por pontos. 
Shape Projeto 

71.  AII IPHAN + órgãos estaduais Mapa do patrimônio histórico e cultural. Shape Projeto 

72.  
Patrimônio Arqueológico 

AID Pesquisa de campo. 
Complementação/Atualização por GPS 
de navegação. Essa informação será 

representada por pontos. 
Shape Projeto 

73.  AII IPHAN Mapa do patrimônio arqueológico. Shape Projeto 

74.  Patrimônio Paleontológico AID Pesquisas de campo. 
Complementação/Atualização por GPS 
de navegação. Essa informação será 

Shape Projeto 
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ID Tema 
Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

representada por pontos. 

75.  AII CPRM 
Mapa do patrimônio paleontológico, com 
indicação em que unidade geológica a 

ocorrência paleontológica pertence. 
Shape Projeto 

76.  
Principais Manifestações 

Culturais 

AID 
Ministério da Cultura e Turismo, 
Prefeituras e levantamentos de 

campo 

Complementação/Atualização por GPS 
de navegação. Essa informação será 

representada por pontos. 
Shape Projeto 

77.  AII 
Ministério da Cultura e Turismo e 

Prefeituras. 
Mapa das principais manifestações 

culturais. 
Shape Projeto 

78.  
Praias, atracadouros, 
estruturas para lazer. 

AID 
Restituição 1:10.000 + Fotografias 
aéreas ortorretificadas + Pesquisas 

de campo. 

Complementação/Atualização por GPS 
de navegação. Essa informação será 

representada por pontos. 
Shape 

Projeto 
79.  

Principais Atividades Turísticas 

AID 
Ministério da Cultura e Turismo, 
Prefeituras e levantamentos de 

campo 

Complementação/Atualização por GPS 
de navegação. Essa informação será 

representada por pontos. 
Shape 

80.  AII 
Ministério da Cultura e Turismo, e 

Prefeituras. 
Mapa das principais atividades turística. Shape 

81.  
Principais Elementos do 

Contexto Municipal 
(Organização do Território) 

AII 

IBGE + ANA + DNPM + IBAMA + 
FUNAI + DNIT + DER + Aneel + 

Secretaria de Recursos Hídricos + 
Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de 
Povos e Comunidades Tradicionais 

Mapa com a localização das UCs 
(federal e estadual); Terras Indígenas e 
comunidades tradicionais; infraestrutura 

(rodovias e ferrovias); municípios e 
cidades, uso do solo e direitos 

minerários. 

Shapes Projeto 

82.  
Equipamentos Sociais e de 

Serviços 
AII Prefeituras e Pesquisa de Campo 

Mapa dos principais equipamentos 
relacionados a educação, saúde, 

saneamento, drenagem, transporte, 
comunicação, energia e segurança 

pública. 

Shape Projeto 
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ID Tema 
Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

83.  Projetos de Assentamento AII 
INCRA e institutos de terras 

estaduais 
Mapa dos projetos de assentamentos do 
INCRA e institutos de terras estaduais. 

Shape Projeto 

84.  Potencial Malarígeno AII 
Secretaria de Vigilância Sanitária 

Estadual 

O mapeamento de potencial malarígeno 
deverá atender as determinações da 

SVS/Ministério da Saúde. 
Shape Projeto 

85.  
Principais Elementos do 
Contexto Macrorregional 

AAR 

IBGE + ANA + DNPM + IBAMA + 
FUNAI + DNIT + DER + Aneel + 

Secretaria de Recursos Hídricos + 
Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de 
Povos e Comunidades Tradicionais 

Mapa com a localização das UCs 
(federal e estadual); Terras Indígenas e 
comunidades tradicionais; infraestrutura 

(rodovias e ferrovias); municípios e 
cidades, direitos minerários. 

Shapes Projeto 

Análise Integrada 

86.  Análise Integrada A definir Diagnóstico socioambiental 

Mapas que apresentem a sensibilidade 
de cada um dos meios e um mapa de 
sensibilidade integrada que deverão 
apresentar: as áreas e pontos que 

apresentem alta sensibilidade em cada 
meio e as áreas e pontos onde haja 
sobreposição de áreas sensíveis de 

diferentes meios. 

Shapes 
e/ou 

geotiff 
Projetos 

 

87.  Avaliação de Impacto AAR 
Inventários Hidrelétricos de Bacia 
Hidrográfica Avaliação Ambiental 
Integrada da Bacia do Juruena 

Empreendimentos hidrelétricos previstos 
na bacia para análise de cumulatividade 

e sinergia dos impactos. 
Shape Projeto 

88.  

Prognóstico da 
susceptibilidade da 

contaminação das águas 
subterrâneas 

AID Diagnóstico meio físico 

Considerando a influência do 
reservatório, identificar áreas 

susceptíveis à contaminação das águas 
subterrâneas por meio da análise dos 

Shapes Projeto 
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ID Tema 
Área de 

Influência 
Fonte / Origem Especificação 

Formato do 
Arquivo Digital 

níveis potenciométricos, do uso do solo, 
da qualidade da água e da hidrogeologia. 

89.  
Modelagem Hidrodinâmica e 

da Qualidade da Água 
AID 

Levantamentos de campo e 
modelagem de qualidade da água. 

Representar os resultados obtidos na 
modelagem de qualidade da água após a 

implantação do reservatório. 
Shapes Projeto 
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APENSO 2 - Termo de Aceite Definitivo ou Termo de Aprovação do Produto Revisado  

 

Informamos que o Produto (nº, título, revisão), recebido em (data), foi aceito para fins de 
pagamento. 

 

Local, data 

Responsável 
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APENSO 3 - Termo de Recusa do Produto ou Termo de Recusa do Produto Revisado 

 

Informamos que o Produto (nº, título, revisão), recebido em (data), foi recusado, tendo em 
vista o não atendimento do(s) seguinte(s) critério(s): 

 Critério Observações 

 Utilização de dados secundários atualizados disponíveis até a data 
de entrega do produto 

 

 Realização dos levantamentos de dados primários no período 
planejado 

 

 Execução dos levantamentos de campo e de laboratório conforme 
planejamento (locais e número de amostragens) 

 

 “Check list” dos itens previstos no TR emitido pela SEMA/MT, Projeto 
Básico e Plano de Trabalho 

 

 Autorizações para captura, coleta e transporte de fauna silvestre  

 Declaração de autorização de uso de imagem quando realizados 
registros fotográficos, vídeos, etc 

 

 Declaração de tombamento de material biológico  

 Laudos das análises laboratoriais  

 Apresentação da tabulação dos dados brutos  

 Suficiência das informações para atendimento do TR da SEMA/MT, 
Projeto Básico e Plano de Trabalho 

 

 Explicitação das metodologias e métodos adotados, incluindo 
justificativa para escolha desses métodos e adequação quanto ao 
atendimento do TR da SEMA/MT, Projeto Básico e Plano de 
Trabalho 

 

 Avaliação da aderência dos programas socioambientais em relação 
aos impactos identificados e ao prognóstico ambiental 

 

 Atendimento aos padrões de formatação e de qualidade gráfica  

 Revisão gramatical e ortográfica  

 Outros:  

 

Local, data 

Responsável 
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APENSO 4 - Termo de Aceite com Restrições 

Informamos que o Produto (nº, título, revisão), recebido em (data), foi aceito com restrições. 
Para fins de pagamento está autorizada a emissão da fatura referente a (%) do valor do 
Produto. 

Para a liberação do valor restante o Produto deverá ser revisado, no prazo de (dias) úteis, 
atendendo o(s) seguinte(s) critério(s): 

 Critério Observações 

 Utilização de dados secundários atualizados disponíveis até a data de 
entrega do produto 

 

 Realização dos levantamentos de dados primários no período 
planejado 

 

 Execução dos levantamentos de campo e de laboratório conforme 
planejamento (locais e número de amostragens) 

 

 “Check list” dos itens previstos no TR emitido pela SEMA/MT, Projeto 
Básico e Plano de Trabalho 

 

 Autorizações para captura, coleta e transporte de fauna silvestre  

 Declaração de autorização de uso de imagem quando realizados 
registros fotográficos, vídeos, etc 

 

 Declaração de tombamento de material biológico  

 Laudos das análises laboratoriais  

 Apresentação da tabulação dos dados brutos  

 Suficiência das informações para atendimento do TR da SEMA/MT, 
Projeto Básico e Plano de Trabalho 

 

 Explicitação das metodologias e métodos adotados, incluindo 
justificativa para escolha desses métodos e adequação quanto ao 
atendimento do TR da SEMA/MT, Projeto Básico e Plano de Trabalho 

 

 Avaliação da aderência dos programas socioambientais em relação 
aos impactos identificados e ao prognóstico ambiental 

 

 Atendimento aos padrões de formatação e de qualidade gráfica  

 Revisão gramatical e ortográfica  

 Outros:  

 

Local, data 

Responsável 
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APENSO 5 - Declaração de Participação no EIA  

 

Eu (nome e sobrenome, profissão, RG, CPF, registro no conselho de classe e CTF), abaixo 
assinado, venho por meio desta, declarar a quem possa interessar, que participei da 
elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
da UHE Castanheira, (potência), localizada no rio Arinos, nos (municípios), Mato Grosso. 

 

(assinatura, local e data) 
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APENSO 6 - Declaração de Responsabilidade Técnica 

 

Eu (nome e sobrenome, profissão, RG, CPF, registro no conselho de classe e CTF), abaixo 
assinado, venho por meio desta, declarar a quem possa interessar, que sou responsável pela 
elaboração dos estudos (área de conhecimento) que compõem o Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental da UHE Castanheira, (potência), 
localizada no rio Arinos, nos (municípios), Mato Grosso. 

 

(assinatura, local e data). 
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APENSO 7 - Relatório de acompanhamento mensal 

 

(Mês/ano de referência) 

Item Atividade(1) Status(2) Início Término Observações(3) 
Responsável 

pela 
informação 

1.       

2.       

3.       

4.       

(...)       
(1) 

Informar as atividades previstas para o mês/ano de referência do relatório de acompanhamento 
(2)

 Informar andamento das atividades previstas para o mês/ano de referência em relação ao cronograma do 
projeto, utilizar os códigos: (NI) não iniciada; (A) atrasada; (C) concluída ou (EA) em andamento. 
(3)

 Informar justificativa para as atividades não iniciadas ou em atraso e o % de conclusão das atividades em 
andamento. 
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APENSO 8 - Termo de referência emitido pela SEMA/MT para elaboração de estudo de 
impacto ambiental – EIA e relatório de impacto ambiental – Rima da UHE Castanheira 

 

 

 

 

 

(ARQUIVO DIGITAL EM ANEXO)  



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

ANEXO II – Modelo de Qualificação 

CO.EPE. 003/2013 

Pág. 134 / 166 

 

CONCORRÊNCIA Nº CO.EPE. 003/2013 

         
                   
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

a) Informações da Proponente 

(a ser entregue externamente a qualquer dos Envelopes) 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE 

Ref.: Concorrência nº CO.EPE. 003/2013 

Assunto: Informações sobre a Proponente 

As comunicações com nossa Empresa devem ser feitas conforme abaixo indicado: 

 

Razão social da Empresa: 

............................................................................................ 

Nome do elemento de contato:  

Sr ou Sra............... 

Telefone: .........                            Telefax:...............      

Endereço de correio eletrônico:............. 

Endereço completo:  

Logradouro e nº:  

Cidade,  

Estado,  

CEP 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

b) Atendimento ao Artigo 27, V, da Lei 8.666/93 /, Exercício de direitos para 

microempresa ou a empresa de pequeno porte e Consórcio (se for o caso). 

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES DE IDADE 

(a ser entregue externamente a qualquer dos Envelopes) 

 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE 

Ref.: Concorrência nº CO.EPE. 003/2013 

Assunto: Declaração sobre empregados menores de idade / Lei Complementar 

123/2006 / Consórcio 

DECLARAMOS, SOB AS PENALIDADES DA Lei, em cumprimento do disposto no inciso V, 

do art. 27 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que não empregamos menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não empregamos menor 

de dezesseis anos. 

Ressalva: Empregamos menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 

OBS: O item abaixo, só deve ser preenchido por Proponente que se enquadre na qualificação 
de microempresa ou empresa de pequeno porte e que deseje exercer seus direitos, 
assegurados por Lei. 
 
Assunto: Exercício de direitos para microempresa ou a empresa de pequeno porte (se 
for o caso) 
 
Adicionalmente, declaramos, sob as penas da Lei, que esta empresa proponente cumpre 
todos os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 

OBS: O item abaixo, só deve ser preenchido por Proponente que deseja participar da 
licitação através de consórcio. 
Apresentamos em anexo o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio. 

 

 

.................................... de.......................................... de 2013. 

 

............................................................................................................. 

Assinatura e nome do representante legal da empresa.   
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ANEXO II – MODELO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

c) TABELA RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

A SER ENTREGUE NO ENVELOPE Nº 1- “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº CO-EPE 005/2012 

Assunto.: Tabela relativa à qualificação técnica  

EMPRESA: ......................................... 

 

A Equipe Técnica, abaixo relacionada, cuja experiência está comprovada na documentação 

em anexo, está sendo proposta para realizar os serviços referentes à Viabilidade da UHE 

Castanheira: 

Qualificação técnica do Gerente de Projeto, Coordenador do EIA e Coordenadores de 
Macroatividades:  

FUNCÃO 
(1)

 ÁREA DE ATUAÇÃO 
FORMAÇÃO 

(Nível superior) 
NOME DO 

PROFISSIONAL 

COORDENAÇÃO GERAL DO CONTRATO 

Gerente de Projeto 
Gestão administrativa e 
financeira do Contrato 

 
 

1 - NÍVEL – COORDENAÇÃO 

Coordenador do EIA EIA  
 

Coordenador de 
Macroatividade  

Meio físico   
 

Coordenador de 
Macroatividade  

Meio biótico   
 

Coordenador de 
Macroatividade  

Meio socioeconômico   
 

(1) O Gerente de Projeto deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente 
(**)

 da empresa e não 
poderá ocupar outra função no Contrato. 

O Coordenador do EIA deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente 
(**)

 da empresa.  

(**) A comprovação se fará através do respectivo vínculo profissional, ou seja, por cópia da carteira de 
trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de Contrato de prestação de serviço, ou do 
Contrato Social da licitante em que conste o profissional como sócio. 

Será permitido o acúmulo de função no nível de coordenação desde que: 

 Sejam comprovadas as experiências exigidas para cada uma das funções acumuladas; e 

 Não haja comprometimento no desenvolvimento das funções acumuladas. 
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OBS: A CONTRATADA deve apresentar comprovação da experiência de cada profissional indicado através 

de apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresa de direito público ou privado, ou 
por órgãos públicos da administração direta ou indireta, conforme definido na Lei 8.666/93, art.30, § 1° e 3°, 
devidamente registrado no CREA ou entidade profissional competente, quando aplicável. 

Os atestados devem conter as seguintes informações, de forma clara:  

o Nome completo do profissional; 

o Declaração de que o serviço foi executado a contento e sem ressalvas; 

o Período em que o licitante executou os serviços; 

o Descrição sucinta da atividade de coordenação; 

o Identificação completa da pessoa jurídica emitente do atestado; 

o Identificação do respectivo signatário, com indicação de seu nome e cargo. 

 

 
..........................,   ....... de .......................... de 2013 
 

______________________________________________________ 
CARIMBO, CNPJ E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

A SER ENTREGUE NO ENVELOPE Nº 2 “PROPOSTA DE PREÇOS” 
 
À 
Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
Superintendência de Recursos Logísticos 
Avenida Rio Branco, 1 – 9º andar – Centro  
Rio de Janeiro – RJ. 
 
Referência:  Concorrência nº CO.EPE. 003/2013 
  Assunto: Proposta de Preços 
 
Prezados Senhores, 
 
1) Em atenção ao seu Edital em referência informamos que nosso Preço Global Proposto é de R$.......................... (..............valor por 
extenso...............), para execução dos serviços objeto da licitação acima referida, conforme detalhado no Projeto Básico e seus Apensos - 
Anexo I do Edital, conforme Planilha de Preços abaixo: 
 

Item Atividades Unidade Quantidade Preço unitário Preço total 

1 Planejamento dos serviços e estudos         

.1 Levantamento e análise dos dados existentes Global - -   

.2 Reconhecimento e inspeção de campo Global - -   

.3 Consolidação do plano de trabalho Global - -   

.4 Outros (especificar)         

2 Levantamentos de campo         

2.2 Meio biótico         

2.2.1 vertebrados terrestres e semi-aquáticos         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

Anexo III – Modelo de Proposta de Preço 

CO.EPE.003/2013 

Pág. 139 / 166 

 

.2 Outros (especificar)         

2.2.2 ictiofauna         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Análises genéticas Global - -   

.3 Outros (especificar)         

2.2.3 entomofauna bioindicadora         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.2.4 flora terrestre         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.3 Meio físico         

2.3.1 clima, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrogeologia e espeleologia          

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.3.2 qualidade da água e limnologia         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Análises laboratoriais Global - -   

.3 Outros (especificar)         

2.3.3 espeleologia         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.4 Meio socioeconômico         

2.4.1 oficinas: diagnóstico participativo         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.4.2 entomofauna vetora         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   
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.2 Análises laboratoriais Global - -   

.3 Outros (especificar)         

2.4.3 patrimônio arqueológico, histórico, artístico e cultural         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.4.4 cadastro socioeconômico         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Outros (especificar)         

2.4.5 Outros (especificar)         

3 Estudos         

.1 EIA Global - -   

.2 Cadastro socioeconômico Global - -   

.3 Estudos para avaliação do potencial espeleológico Global - -   

.4 Estudos para proteção dos bens culturais Global - -   

.5 Estudos para avaliação do potencial malarígeno Global - -   

.6 Estudo de genética de peixes para avaliação de fluxos migratórios na região da UHE Castanheira Global - -   

.7 Modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água Global - -   

.8 Diagnóstico participativo para o desenvolvimento sustentável Global - -   

.9 Estudos de viabilidade: capítulo de meio ambiente e OPE conta.10 Global - -   

.10 Outros (especificar)         

4 Audiências públicas         

.1 Mobilização e desmobilização Global - -   

.2 Divulgação Global - -   

.3 Relatório Global - -   

.4 Outros (especificar)         

5 Impressões         

.1 EIA Unidade 40     

.2 Diagnóstico participativo para o desenvolvimento sustentável Unidade 200     
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.3 Cadastro socioeconômico: cartaz Unidade 150     

.4 Cadastro socioeconômico: cartilha Unidade 300     

.5 Cadastro socioeconômico: folder Unidade 500     

.6 Audiências públicas: faixa de rua Unidade 15     

.7 Audiências públicas: faixa de mesa Unidade 3     

.8 Audiências públicas: cartaz Unidade 150     

.9 Audiências públicas: folder Unidade 1200     

.10 Outros (especificar)         

6 Outros         

.1 Vistoria técnica Global -     

.2 Outros (especificar)         

Preço global proposto (R$)   

 
 
2) Ainda em atenção ao seu Edital em referência informamos que os nossos preços referente à mão de obra ( campo e escritório) para 
execução dos serviços objeto da licitação acima referida, conforme detalhado no Projeto Básico e seus Apensos - Anexo I do Edital da 
Concorrência CO.EPE.003/2013, são os que estão descriminados na Planilha Demonstrativa do Valor do Homem /hora a seguir: 
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Equipe técnica 
Valor 

R$/h 

Gerente de projeto 
 

Coordenador do EIA   

Coordenador meio biótico   

Coordenador meio físico   

Coordenador meio socioeconômico   

Responsável economia e organização social e territorial   

Responsável fauna   

Responsável flora   

Responsável clima, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrogeologia e 
espeleologia 

  

Responsável geoprocessamento   

Responsável ictiofauna, genética de peixes e ictioplâncton  

Responsável patrimônio material e imaterial  

Responsável plano de comunicação e relacionamento  

Responsável recursos hídricos, limnologia e modelagem hidrodinâmica e da 
qualidade da água 

 

Responsável saúde pública  

Outros (especificar)  

Total 
 

 
3) O valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento fiel 
e integral do objeto deste Edital e seus Anexos, tais como: encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários; encargos e contribuições parafiscais, tributos, despesas financeiras, 
operacionais e administrativas; reuniões técnicas de acompanhamento a serem realizadas 
no escritório central da EPE no Rio de Janeiro; reuniões públicas e oficinas com o poder 
público ao longo do EIA, previstas nas sedes dos municípios afetados pelo reservatório; lucro 
e quaisquer outras aqui não mencionadas, porém relacionadas com a prestação dos 
serviços, de acordo com o especificado no Modelo de Contrato, Anexo IV do Edital. 
 
4) O preço estabelecido neste Contrato será reajustado, na forma da Lei, desde que 
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano a partir do mês da apresentação da proposta 
de preço acima descrita, mediante aplicação, sobre o mesmo, da variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (IPCA) ou outro que venha a 
substituí-lo. 
 
5) Nossa proposta é válida por 90 (noventa) dias contados da data fixada para a entrega da 
mesma.   
 
6 ) Segue abaixo os nossos dados bancários de pagamento: 

Banco: xxxx 
Agência/DV: xxxxx/xx 
Conta Corrente/DV: xxxxxxxxxxxxxxx/xx 
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7) Declaramos, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital em pauta e 
que os produtos e serviços ofertados atendem integralmente às especificações requeridas, 
constantes no Anexo I – Projeto Básico. 
 
 
 
 
.......................................,  ...... de....................de 2013 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
CARIMBO, CNPJ E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA 
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ANEXO IV – MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO CT-EPE-0XX/2013 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE EIA 
E DOS ESTUDOS ASSOCIADOS DA 
UHE CASTANHEIRA NO RIO ARINOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA 
– EPE E ....................................... 

 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, a EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE, 
empresa pública, criada pela Lei nº. 10.847, de 15.03.2004, com sede na ST SCN Q 01 BL C 
nº 85 sl 1712/1713/1714 – Edifício Brasília Trade Center – Asa Norte – CEP 70.711-902 – 
Brasília, DF, e escritório central na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, 1 - 11º 
andar – centro, CEP 20090-003, inscrita no CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61, Inscrição 
Estadual 78.143.347, doravante denominada EPE, neste ato representada por seu 
presidente e diretor e, de outro lado a, EMPRESA CONTRATADA, com sede ......, inscrita no 
CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por seus representantes legais ao final firmados, celebram o presente Contrato 
de acordo com o Edital de Licitação No. CO.EPE. 003/2013, e com a autorização para 
contratar prevista na Deliberação do Conselho de Administração da EPE .................. 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO   

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, conforme detalhado no Projeto Básico e Apensos, 
Anexo I do Edital de Licitação No. CO.EPE. 003/2013, a prestação de serviços e consultoria 
técnica especializada para realizar os serviços, levantamentos e estudos de meio ambiente 
relacionados ao processo de licenciamento ambiental da UHE Castanheira, localizada no Rio 
Arinos, no estado de Mato Grosso. 

1.2.  Além do desenvolvimento do EIA devem ser realizadas as audiências públicas e os 
estudos necessários para emissão de pareceres dos órgãos envolvidos no processo de 
licenciamento, tais como: (i) Avaliação do Potencial Malarígeno; (ii) Avaliação do Potencial 
Espeleológico e (iii) Diagnóstico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

1.3.  Estão incluídos no objeto da contratação (i) os levantamentos e serviços de campo e de 
laboratório, bem como (ii) modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água; (iii) estudo de 
fluxo gênico e grau de estruturação das populações a montante e jusante das barreiras 
estudadas e avaliação da necessidade de Sistema de Transposição de Peixes (STP) para a 
UHE Castanheira; e (iv) cadastro socioeconômico, conforme exigência da Portaria 
Interministerial MME, MMA, MAPA, MDA e MPA, nº 340 de 01/06/2012. 

1.3.1 Fazem parte ainda do escopo dos serviços: 

 O atendimento às solicitações da SEMA/MT (incluindo atendimento ao TR emitido) 
e dos órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental tais como: IPHAN, 
SES/MT, CECAV/ICMBio, Fundação Cultural Palmares - FCP, Instituto de Terras 
de Mato Grosso – INTERMAT e Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA; 
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 O atendimento às solicitações do responsável pela emissão da Declaração de 
Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) relacionadas à modelagem 
hidrodinâmica e da qualidade da água; 

 O atendimento aos dispositivos legais que norteiam o licenciamento ambiental da 
UHE Castanheira; 

 A organização e realização das audiências públicas exigidas pela SEMA/MT. 

1.4. Os resultados dos serviços desenvolvidos, total ou parcialmente, durante a vigência deste 
Contrato serão de propriedade exclusiva da EPE, não cabendo à CONTRATADA, nem aos 
profissionais neles envolvidos, nenhum direito de propriedade, sendo-lhes vedada, ainda, a 
transferência a terceiros, a qualquer título, ou a veiculação dos dados obtidos ao abrigo deste 
Contrato. 

1.4.1. Ficam preservados os direitos intelectuais quanto à autoria dos estudos, 
conforme legislação brasileira. 

1.5. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA de acordo com o estipulado nos 
documentos a seguir indicados, que integram este Contrato, independentemente de sua 
transcrição: 

a) O Edital da Concorrência, e seus Anexos (e esclarecimentos/ suplementos se 
houver), doravante denominado Edital; 

b) A proposta da CONTRATADA, de nº ____, de _____ de _______, de 2013, com os 
Documentos de Habilitação que a integra; 

c) Todas as correspondências trocadas entre a EPE e a CONTRATADA sobre o objeto 
da Concorrência, desde a data da publicação do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

2.1. Este Contrato se vincula em todos os seus termos e condições ao processo de 
licitação do qual é originado. 

2.2. Havendo discrepância entre as disposições do Edital e as deste Contrato, 
prevalecerão as do Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e 
seus Apensos - Anexo I do Edital da Licitação nº CO.EPE. 003/2013. 

3.1.1 Equipe Técnica: 

A equipe técnica para a prestação de serviços de consultoria técnica especializada 
para realizar os serviços, levantamentos e estudos de meio ambiente relacionados ao 
processo de licenciamento ambiental da UHE Castanheira, será aquela indicada pela 
CONTRATADA quando de sua qualificação técnica, contando com os seguintes 
profissionais, no mínimo: 

3.1.1.1 Gerente de Projeto: 

FUNCÃO ÁREA DE ATUAÇÃO FORMAÇÃO 
NOME DO 

PROFISSIONAL 

Gerente de Projeto 
Gestão administrativa e 
financeira do Contrato 

Formação 
Superior 
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3.1.1.2 Coordenador do EIA e Coordenadores de Macroatividades: 

FUNCÃO ÁREA DE ATUAÇÃO FORMAÇÃO 
NOME DO 

PROFISSIONAL 

Coordenador do EIA EIA 
Formação 
Superior 

 

Coordenador de 
Macroatividade  

Meio físico 
Formação 
Superior 

 

Coordenador de 
Macroatividade  

Meio biótico 
Formação 
Superior 

 

Coordenador de 
Macroatividade  

Meio socioeconômico  
Formação 
Superior 

 

 
 

 

CLAÚSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

4.1. Nomear um representante responsável pela comunicação entre as Partes, pelo 
recebimento, envio e ateste das correspondências emitidas pela EPE, tendo, dentre outras, a 
obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao representante da EPE, além de 
tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas. 

4.2. Realizar o objeto deste Contrato, de acordo com as condições especificadas neste 
Instrumento, no Edital e seus Anexos (e Esclarecimentos / Suplementos, se houver). 

4.3. Manter a confidencialidade das informações não disponíveis publicamente que venha a 
obter como resultado do desenvolvimento do estudo. 

4.4. Apresentar, para análise e aprovação da EPE, os documentos a serem elaborados por 
ela, inclusive o relatório parcial dos trabalhos, conforme estabelecido no Projeto Básico, 
Anexo I do Edital, cujos conteúdos e prazos limites encontram-se definidos na CLÁUSULA 
OITAVA, deste Contrato. 

4.5. Zelar pela confidencialidade de todos os dados fornecidos pela EPE. 

4.6. Realizar todos os serviços contratados por meio de profissionais tecnicamente 
capacitados, com experiência comprovada na respectiva atividade. 

4.7. Revisar e/ou refazer, exclusivamente às suas custas, dentro do prazo estipulado pela 
EPE, serviços, produtos, relatórios e/ou estudos que não tenham sido aceitos ou aprovados 
integralmente por esta última. 

4.8. Observar normas, critérios e padrões determinados pela legislação na execução dos 
estudos objeto deste Contrato, inclusive os termos e as especificações técnicas apresentadas 
no Projeto Básico - Anexo I do Edital. 

4.9. Disponibilizar todos os recursos técnicos e operacionais para a execução dos serviços 
contratados. 

4.10. Efetuar o pagamento dos seguros, tributos, encargos sociais e de toda e qualquer 
despesa referente ao(s) serviço(s) prestado(s), inclusive àquelas provenientes da 
inscrição de técnicos / contribuições nos órgãos de classe locais, se assim se fizer 
necessário, para a plena realização dos trabalhos. 

4.11. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos termos 
do Código Civil Brasileiro, não sendo a presença ou ausência da fiscalização da EPE no local 
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dos serviços motivo de exclusão ou redução de responsabilidade da CONTRATADA. 

4.12. Atender a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas pela EPE no 
sentido do cumprimento deste Contrato e da melhoria dos serviços ora pactuados. 

4.13. Valer-se, na elaboração dos serviços objeto deste Contrato, dos profissionais indicados 
nos documentos da qualificação técnica, apresentados na proposta da CONCORRÊNCIA Nº 
CO.EPE. 003/2013. A substituição de qualquer um desses profissionais poderá ser admitida 
desde que sejam utilizados profissionais de experiência equivalente ou superior, previamente 
aprovados pela EPE, nos termos das condições de qualificação exigidas na no Edital da 
referida Licitação. 

4.14. Prestar esclarecimentos à EPE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 
CONTRATADA, independentemente de solicitação. 

4.15. Elaborar relatórios parciais circunstanciados e com dados consolidados, em 
conformidade com o disposto no Projeto Básico, Anexo I ao Edital. 

4.16. Elaborar o registro das reuniões de trabalho realizadas entre a EPE e a CONTRATADA, 
no decorrer das mesmas, para a sua assinatura pelas partes, ao término de cada uma delas. 

4.17. Não divulgar informações a terceiros acerca da prestação dos serviços objeto deste 
Contrato sem a prévia e expressa autorização da EPE. 

4.18. Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer 
dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da EPE. A 
infração a este dispositivo implicará a rescisão imediata deste Contrato e sujeitará a 
CONTRATADA às penas previstas em lei e às indenizações por perdas e danos cabíveis. 

4.19. Comunicar, por escrito, em até 2 (dois) dias, ao representante da EPE, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para a adoção das 
medidas cabíveis e para os fins legalmente cabíveis. 

4.20. Assumir todas as responsabilidades pelos danos causados diretamente à EPE e/ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste 
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento feito pela EPE, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 
com o cumprimento do presente Contrato. 

4.20.1. Desta forma, a CONTRATADA compromete-se a não criar, incorrer, assumir ou 
gerar, direta ou indiretamente, ônus ou gravames para a EPE, além do previsto neste 
Contrato; 

4.20.2. Adicionalmente, a CONTRATADA obriga-se a honrar, a tempo, hora e modo 
próprios, todos e quaisquer compromissos que venha a assumir junto a terceiros, de 
forma a impedir que os mesmos venham a constituir ônus ou gravames de qualquer 
natureza sobre a EPE além do previsto neste Contrato, bem como evitar que quaisquer 
reivindicações, recursos, ações ou processos, sejam ajuizados em face da EPE, em 
virtude do presente Contrato, por conta de não ter a CONTRATADA honrado tais 
compromissos; 

4.20.3. Na hipótese da ocorrência de recursos, reivindicações, ações ou processos 
ajuizados em face da EPE, a CONTRATADA se compromete a comparecer em juízo ou 
na esfera administrativa em toda e qualquer ação, recurso ou reivindicação relacionada 
ao objeto do Contrato, defendendo-se judicialmente, reconhecendo perante a justiça 
sua condição de responsável pela execução do objeto contratado, arcando com o ônus 
decorrente de eventual condenação, inclusive assumindo o pólo passivo de toda e 
qualquer demanda movida contra a EPE que diga respeito a obrigações atinentes aos 
serviços objeto do presente Contrato, responsabilizando-se, ainda, pelo pagamento 
e/ou restituição total de valores resultantes de eventual condenação que venha a ser 
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imposta à EPE, quanto ao principal, correção monetária, juros, multas, honorários 
advocatícios, custas judiciais e demais condenações e ônus sucumbenciais, obrigando-
se, também, a efetuar o pagamento ou restituir a EPE eventuais custas processuais e 
depósitos recursais. 

4.21. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação que deu origem a esta contratação. 

4.22. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência 
Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras 
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, 
responsabilizando-se, ainda, por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial 
destes tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços contratados. 

4.23. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros, com base na legislação em 
vigor, relacionada com os serviços objeto deste Contrato. 

4.24. Garantir livre acesso aos locais de trabalho à fiscalização da EPE, quer para este fim, 
quer para obtenção de outras informações julgadas necessárias pela EPE, bem como atender 
de imediato ao solicitado pela fiscalização da EPE. Adicionalmente, por solicitação da EPE e 
sem ônus adicionais para esta, as reuniões de trabalho serão realizadas nas instalações da 
CONTRATADA, ou nos locais a serem indicados pela EPE. 

4.25. A pedido da EPE e sem qualquer ônus adicional para a EPE, a CONTRATADA enviará 
representantes de sua equipe técnica, ou consultores responsáveis pela execução dos 
serviços, a reuniões ou apresentações sobre o objeto do CONTRATO, de forma a prestar 
esclarecimentos, bem como dirimir quaisquer dúvidas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA EPE  

5.1. São obrigações da EPE, dentre outras previstas neste Contrato: 

5.1.1. Designar, um representante que terá como atribuição acompanhar e fiscalizar o 
desenvolvimento dos trabalhos, diretamente ou através de prepostos especialmente 
designados para tal; 

5.1.1.1. O representante da EPE será responsável pela comunicação entre as Partes e 
pelo recebimento, envio, e atesto das correspondências emitidas pela CONTRATADA, 
bem como indicar o local onde a CONTRATADA deverá entregar os Produtos objeto 
deste Contrato. 

5.1.2. Receber e analisar os Produtos que materializam o objeto contratual, executados 
em estrita observância às suas instruções e orientações e demais elementos que 
integram o Contrato de Prestação de Serviços; 

5.1.2.1. Analisar, aprovar ou rejeitar, total ou parcialmente, justificadamente, cada 
Produto entregue pela CONTRATADA em um prazo máximo de até 13 (treze) dias  
úteis após o respectivo recebimento; 

5.1.2.2. Solicitar as complementações, correções ou ajustes que, fundamentadamente, 
demandarem os Produtos acima referidos e estabelecer prazo para apresentação do 
documento revisado. Caso algum produto seja recusado, o prazo para aceite não será 
renovado, sendo considerado que a nova versão corrigida do Produto estará sendo 
entregue com atraso; 

5.1.3. Proceder à aceitação dos Produtos entregues pela CONTRATADA e autorizar 
faturamentos de acordo com o estabelecido neste Contrato e, em especial, de acordo 
com o indicado na CLÁUSULA OITAVA - RECEBIMENTO DE PRODUTOS E 
AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO, deste Contrato; 

5.1.4. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
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observadas no cumprimento deste Contrato; 

5.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com a antecedência legalmente prevista, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

5.1.6. Responsabilizar-se por eventuais custos adicionais ocasionados por alterações 
ou revisões demandadas em estudos já formalmente aprovados ou quando decorrentes 
de acréscimo do escopo estabelecido no Projeto Básico, Anexo I ao Edital. Antes de 
execução dessas alterações ou revisões, os eventuais custos adicionais deverão ser 
formal e totalmente estabelecidos; 

5.1.7. Zelar pelo cumprimento do cronograma de atividades estipulado de comum 
acordo com a CONTRATADA; 

5.1.8. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA qualquer fato extraordinário ou anormal 
que afete a execução dos serviços; 

5.1.9. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições pactuadas, após o recebimento e 
devida aprovação dos serviços contratados, e desde que atendidas as formalidades 
necessárias; 

5.1.10. Fornecer à CONTRATADA, sempre que solicitado, dados e informações 
disponíveis na EPE, e que tenham relação com os serviços a serem realizados.  

 

CLÁUSULA SEXTA – PREÇOS 

6.1. Pelos serviços objeto deste Contrato, a EPE pagará à CONTRATADA o valor total 
global de R$ _________ (_______ reais). 

6.2. A EPE pagará, à CONTRATADA, pela prestação dos serviços contratados, mediante a 
apresentação do respectivo documento de cobrança e de acordo com valores apurados para 
cada Produto. 

6.2.1. A forma de pagamento será em termos de valores percentuais do valor total 
contratado, através de parcelas associadas a cada um dos Produtos (conforme planilha 
de composição do Preço Total Global, a seguir). 

6.2.2. A remuneração do apoio e participação de técnicos da equipe de projeto nas 
audiências públicas a serem realizadas nos municípios atingidos pelo reservatório será 
efetivada após realização e conclusão das referidas audiências. 

Produto Descrição % 

1 

1.A Plano de trabalho 

6 

1.B Plano para solicitação de autorização de captura, coleta e transporte de 
fauna silvestre 

1.C Plano amostral para o levantamento entomológico – potencial malarígeno 

1.D Plano de trabalho para solicitação de permissão para realização de 
diagnóstico de patrimônio arqueológico, histórico e cultural 

1.E Reconhecimento de campo 

2 
2.A Levantamento de dados secundários 

2 
2.B Plano de comunicação e relacionamento 

3 Cadastro socioeconômico: plano cadastral 2 

4 
4.A Homepage 

4 
4.B Escritório local 

5 Cadastro socioeconômico: etapa preparatória – material de divulgação 2 

6 Estudos para avaliação do potencial espeleológico 5 

7 Estudos para proteção dos bens culturais 5 

8 Estudos para avaliação do potencial malarígeno 5 

9 Diagnóstico participativo para o desenvolvimento sustentável 5 
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Produto Descrição % 

10 
Estudo de genética de peixes para avaliação de fluxos migratórios na região 
da UHE Castanheira 

5 

11 
11.A Diagnóstico socioambiental 

8 
11.B Análise integrada do diagnóstico socioambiental 

12 Relatório final - autorização de captura, coleta e transporte de fauna silvestre 2 

13 Modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água 3 

14 

14.A Caracterização do empreendimento 

4 14.B Análise de risco, identificação e avaliação de impactos, programas 
socioambientais e prognóstico socioambiental 

15 Estudos de viabilidade: capítulo de meio ambiente e OPE conta.10 2 

16 
16. A EIA 

20 
16. B Sumário executivo 

17 Audiências públicas: etapa preparatória – organização e projeto gráfico 3 

18 Licenciamento ambiental: vistoria técnica 2 

19 Audiências públicas: relatório 10 

20 Cadastro socioeconômico: relatório final 5 

6.3. Nos preços já estão incluídos a totalidade dos custos diretos e indiretos, envolvidos na 
prestação dos serviços, inclusive mobilização, mão de obra, transporte, fornecimento de 
todos os materiais, instrumentos e equipamentos, desmobilização, relatórios e demais 
necessidades para a execução dos serviços previstos. O valor total inclui também todos os 
tributos, taxas, contribuições parafiscais e demais encargos de natureza trabalhista, tributária 
ou previdenciária, despesas administrativas, despesas financeiras, despesas operacionais e 
lucro, e tudo o mais necessário à execução deste Contrato, inclusive deslocamentos para a 
participação em reuniões técnicas de acompanhamento a serem realizadas no escritório 
central da EPE no Rio de Janeiro, reuniões públicas e oficinas com o poder público ao longo 
do EIA, previstas nas sedes dos municípios afetados pelo reservatório, atendimentos à 
SEMA/MT e participação nas Audiências Públicas. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 

7.1. Será admitido o reajuste dos preços, na forma da Lei, desde que observado o interregno 
mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da data limite para apresentação das propostas 
(constante no Edital da Concorrência nº CO.EPE. 003/2013), mediante aplicação, sobre os 

preços definidos na CLÁUSULA SEXTA, da variação acumulada do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro 
que venha a substituí-lo, com base na seguinte fórmula:  

       

Onde:  

a) para o primeiro reajuste: 

 R = reajuste procurado;  

 I = índice relativo ao mês do reajuste; 

 Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta; 

 P = preço atual dos serviços. 

b) para os reajustes subsequentes: 

 R = reajuste procurado;  

 I = índice relativo ao mês do novo reajuste; 

Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado; 

 P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado. 
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Parágrafo único - Na impossibilidade, por qualquer motivo, de utilização do IPCA, adotar-se-
á, para fins de cálculo do reajuste, outro índice publicado por instituição idônea, a critério da 
EPE, e que melhor reflita a inflação ocorrida no período. A eventual utilização de outro índice, 
na forma aqui prevista, não representa a renúncia da adoção do IPCA , o qual poderá ser 
utilizado em reajuste futuro. 

7.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA e serão 
formalizados por meio de Apostilamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - RECEBIMENTO DE PRODUTOS E AUTORIZAÇÃO DE 
FATURAMENTO 

8.1. Prazo para a entrega dos Produtos: 

8.1.1. Os produtos objeto do presente Contrato deverão ser entregues, pela 
CONTRATADA, nos prazos indicados no item 15.3, da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, 
deste Contrato, no escritório da EPE no Rio de Janeiro. 

8.1.2. Ao final de cada Fase dos Estudos (item 6.2 da CLÁUSULA SEXTA), a 
CONTRATADA emitirá os Produtos relacionados, envolvendo relatórios, planilhas de 
cálculo, arquivos digitais e documentos específicos, atendendo aos prazos definidos 
abaixo, a partir da assinatura do Contrato. 

Os prazos limites para a entrega da primeira emissão dos Produtos, para a análise e 
aprovação da EPE, encontram-se definidos na Tabela abaixo: 

Produto Descrição Prazo
 (1)

 

1 

1.A Plano de trabalho 

30 

1.B Plano para solicitação de autorização de captura, coleta e transporte de 
fauna silvestre 

1.C Plano amostral para o levantamento entomológico – potencial malarígeno 

1.D Plano de trabalho para solicitação de permissão para realização de 
diagnóstico de patrimônio arqueológico, histórico e cultural 

1.E Reconhecimento de campo 

2 
2.A Levantamento de dados secundários 

60 
2.B Plano de comunicação e relacionamento 

3 Cadastro socioeconômico: plano cadastral 90 

4 
4.A Homepage 

120 
4.B Escritório local 

5 Cadastro socioeconômico: etapa preparatória – material de divulgação 180 

6 Estudos para avaliação do potencial espeleológico 360 

7 Estudos para proteção dos bens culturais 430 

8 Estudos para avaliação do potencial malarígeno 480 

9 Diagnóstico participativo para o desenvolvimento sustentável 500 

10 
Estudo de genética de peixes para avaliação de fluxos migratórios na região 
da UHE Castanheira 

540 

11 
11.A Diagnóstico socioambiental 

560 
11.B Análise integrada do diagnóstico socioambiental 

12 Relatório final - autorização de captura, coleta e transporte de fauna silvestre 570 

13 Modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água 580 

14 

14.A Caracterização do empreendimento 

620 14.B Análise de risco, identificação e avaliação de impactos, programas 
socioambientais e prognóstico socioambiental 

15 Estudos de viabilidade: capítulo de meio ambiente e OPE conta.10 620 

16 
16. A EIA 

650 
16. B Sumário executivo 
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Produto Descrição Prazo
 (1)

 

17 Audiências públicas: etapa preparatória – organização e projeto gráfico 700 

18 Licenciamento ambiental: vistoria técnica 840
 (2)

 

19 Audiências públicas: relatório 840
 (3) 

20 Cadastro socioeconômico: relatório final 1020 
(1) 

Prazo de emissão inicial do Produto, a contar da data de assinatura do Contrato. 
(2) 

Prazo estimado e condicionado à necessidade de realização de vistoria técnica, cujas datas serão 

definidas pela SEMA/MT. O relatório deverá ser encaminhado em até 10 dias corridos após a realização da 
vistoria técnica 
(3) 

Prazo estimado e condicionado à realização das audiências públicas, cujas datas serão definidas pela 

SEMA/MT. O relatório deverá ser encaminhado em até 5 dias corridos após a realização da audiência 
pública. 

Após a primeira emissão de cada Produto, a EPE efetuará a sua analise técnica para 
aprovação do documento e indicará, de acordo com o caso, as providências a serem 
tomadas conforme estabelecido no item 8.3. adiante. 

8.2. Aprovação dos Produtos 

A CONTRATANTE informará à CONTRATADA, no prazo de até 13 (treze) dias úteis, a 
aprovação dos Produtos. Essa aprovação está condicionada ao atendimento integral do 
conteúdo mínimo previsto no item 6.1.1.2. do Projeto Básico, Anexo I do Edital. Também 
deverão ser considerados os critérios descritos a seguir, sempre que couber seu atendimento: 

 Utilização de dados secundários atualizados disponíveis até a data de entrega do 
Produto; 

 Realização dos levantamentos de dados primários no período planejado; 

 Cumprimento das exigências constantes nas autorizações para captura, coleta e 
transporte de fauna silvestre; 

 Execução dos levantamentos de campo e de laboratório conforme planejamento (locais e 
número de amostragens); 

 Declaração de autorização de uso de imagem quando realizados registros fotográficos, 
vídeos, etc.; 

 Declaração de tombamento de material biológico; 

 “Check list” dos itens previstos em Decretos, Instruções Normativas, Leis, Portarias, 
Resoluções e outros documentos pertinentes ao assunto abordado no Produto entregue; e 

 “Check list” dos itens previstos no TR emitido pela SEMA/MT, Projeto Básico e Plano de 
Trabalho. 

 Suficiência das informações para atendimento do TR da SEMA/MT, Projeto Básico e 
Plano de Trabalho; 

 Explicitação das metodologias e métodos adotados, incluindo justificativa para escolha 
desses métodos e adequação quanto ao atendimento do TR da SEMA/MT, Projeto Básico e 
Plano de Trabalho; 

 Avaliação da aderência dos programas socioambientais em relação aos impactos 
identificados e ao prognóstico ambiental; 

 Atendimento aos padrões de formatação e de qualidade gráfica; 

 Revisão gramatical e ortográfica.  
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Em função de alterações das exigências legais ou por necessidade da CONTRATANTE, 
poderão ser acrescidos novos critérios para aceitação e aprovação dos Produtos, sendo a 
CONTRATADA tempestivamente informada. 

Caso o Produto seja aprovado, a CONTRATANTE emitirá Termo de Aceite Definitivo 
(Apenso 2) que também autoriza a emissão da fatura. 

Caso o documento não seja aprovado, deverá ser emitido Termo de Aceite com Restrições 
(Apenso 3) ou o Termo de Recusa do Produto (Apenso 4) acompanhado de Parecer 
Técnico informando as revisões/complementações técnicas necessárias. 

O Produto será aceito com restrições quando pelo menos 50 % (cinquenta por cento) do seu 
conteúdo for aceito pela CONTRATANTE. Caso esta condição mínima de aceitação não seja 
atendida, o documento será recusado. A apresentação do documento revisado deverá ocorrer 
em 5 (cinco) dias úteis. 

Quando da emissão do Termo de Aceite com Restrições, a CONTRATANTE informará a 
parcela do documento considerada aceita e consequentemente autorizará a emissão da 
fatura referente a 50% (cinquenta por cento) ou 75% (setenta e cinco por cento) do valor do 
referido Produto. 

Após a emissão do documento revisado pela CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuará a 
sua análise em até 3 (três) dias úteis e poderá aprovar o documento, emitindo o Termo de 
Aprovação do Produto Revisado (Apenso 2), ou recusá-lo, emitindo o Termo de Recusa 
do Produto Revisado (Apenso 3) caso as revisões/complementações não tenham sido 
efetuadas de acordo com o solicitado pela CONTRATANTE. 

O Produto será recusado quando não atender ao conteúdo mínimo estabelecido no Parecer 
Técnico da CONTRATANTE. Nesse caso, a CONTRATANTE emitirá Termo de Recusa do 
Produto Revisado e a CONTRATADA deverá reapresentar o Produto com o conteúdo 
previsto neste Edital. 

O fluxo dos procedimentos para aceite e análise dos Produtos contratados é apresentado na 
Figura 1 a seguir: 
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Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos para aceite e análise dos Produtos contratados.  

 

Especificamente em relação ao: 

Produto 6 - Estudos para avaliação do potencial espeleológico; 

Produto 7 - Estudos para proteção dos bens culturais; 

Produto 8 - Estudos para avaliação do potencial malarígeno; 

Produto 12 - Relatório final - autorização de captura, coleta e transporte de fauna silvestre;  

Produto 13 - Modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água; e  

Produto 16 – EIA. 

Caso o documento não seja aprovado pelo órgão interessado (SEMA/MT, CECAV, IPHAN, 
etc.), caberá à CONTRATADA, sem ônus para a EPE, realizar toda a correção decorrente 
dos erros ou falhas cometidas na execução dos serviços contratados e entregar à 
CONTRATANTE nova versão do Produto incorporando as exigências constantes do Parecer 
do órgão interessado. 
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8.3. Acordo de Níveis de Serviços 

Em casos de descumprimento dos prazos de emissão dos Produtos (emissões iniciais e 
revisões posteriores) e de recusas na aceitação dos Produtos (emissões iniciais e revisões 
posteriores também) pela EPE, estão previstas as seguintes sanções, acumulativas, visando 
garantir o cumprimento de prazo e a qualidade dos serviços prestados. 

8.3.1.  Descumprimento dos Prazos de Emissão dos Produtos 

Em caso de atraso (1), a CONTRATADA deverá notificar a EPE, justificando-o, e propondo 
nova data para a execução, ficando a critério da EPE sua aceitação. 

O atraso injustificado, ou não acatado pela EPE, implicará multa contratual à 
CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, observando o seguinte: 

a) Serão calculados os dias de atraso injustificado ou não acatado pela EPE, 
acumulados, de todas as emissões do Produto (emissão inicial e suas revisões) até a data 
da autorização do valor a ser faturado (data da emissão do Termo de Aceite com 
Restrições e/ou do Termo de Aceite Definitivo);  

b) Em função da alínea anterior, será aplicada a penalidade prevista no item 11.1.2. da 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MULTAS CONTRATUAIS E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS da Minuta do Instrumento Contratual, Anexo IV do Edital, 
considerando-se o total de dias de atraso. 

(1) Serão excluídos do cálculo dos atrasos na emissão do Produto os casos de 
inviabilidade de atendimento dentro do prazo devido a condições meteorológicas 
adversas, autorização para entrada em áreas protegidas, desastres, greves e, 
ainda, em decorrência de casos fortuitos e de força maior, devidamente 
justificados e comprovados. 

8.3.2.  Recusa na Aceitação do Produto Emitido 

A recusa no recebimento das emissões do Produto em referência, registrado pela emissão 
do Termo de Recusa do Produto pela EPE, será considerada como se atraso no Prazo 
de Emissão do Produto fosse e implicará multa contratual à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis, conforme definido nas alíneas “a” e “b” do subitem 8.3.1. 

7.3.2.1. Tal atraso será calculado a partir da data de emissão do Termo de Recusa do 
Produto em referência, que irá ocorrer após a fase de análise técnica do mesmo pela EPE 
(em até 13 (treze) dias úteis após o seu recebimento), até a data da reapresentação do 
Produto conforme descrito no item 8.2.  

7.3.2.2. Caso ocorram revisões/ complementações técnicas necessárias ao Produto em 
referência, e as mesmas não atendam ao que foi solicitado pela EPE gerando um Termo 
de Recusa do Produto, o atraso também se configurará, e terá início após a fase de 
analise técnica do documento revisado pela EPE (em até 05 (cinco) dias úteis após o seu 
recebimento), conforme descrito no item 8.2. 

8.4. Prazo Local de prestação dos serviços 

Os levantamentos de campo deverão ser realizados na área de influência da UHE 
Castanheira. Os serviços de escritório poderão ser prestados na sede da empresa 
CONTRATADA ou em local por ela designado, que deverá ser informado previamente à 
CONTRATANTE. Reuniões técnicas e gerenciais poderão ocorrer no escritório central da 
CONTRATANTE, na sede da empresa CONTRATADA ou em local por ela designado. 

8.5. Propriedade dos serviços 

As imagens, dados, textos e demais informações produzidas para elaboração dos relatórios e 
estudos que integram este Projeto Básico, são propriedade da CONTRATANTE e não 
poderão ser divulgados ou reproduzidos sem autorização explícita da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO  

9.1. A EPE pagará a CONTRATADA os valores previstos na CLÁUSULA SEXTA “PREÇOS” 
mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura discriminada correspondente, após 
cumpridas todas as exigências contratuais, e dado o devido aceite, pela EPE, quanto à 
execução dos serviços. Uma vez aprovados os documentos de cobrança pela EPE, o 
pagamento será feito a CONTRATADA no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir 
da apresentação dos citados documentos. 

9.2. Para que a EPE cumpra com suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos, 
relativos ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta deste instrumento 
contratual, a CONTRATADA deverá observar as seguintes disposições: 

a) A CONTRATADA emitirá o documento de cobrança e o apresentará à EPE, no órgão 
abaixo identificado: 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Superintendência de Recursos Financeiros - SRF 

Av. Rio Branco nº 01, sala 901 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 20.090-003 

CNPJ: 06.977.747/0002-61 

Inscrição Estadual: 78.143.347 

Inscrição Municipal: 03.68707-4 

Nota: Em caso de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, esta deverá ser enviada para o e-
mail financas@epe.gov.br. 

b) Dos documentos de cobrança deverão constar a discriminação dos impostos, taxas, 
contribuições parafiscais incidentes sobre o faturamento, conforme previsto na legislação em 
vigor, bem como, o número e o objeto deste Instrumento Contratual, não se admitindo, 
portanto, documentos que façam referência a diversos instrumentos contratuais; 

c) A EPE efetuará a retenção de impostos, taxas e contribuições, quando devidos na fonte, 
em conformidade com a legislação em vigor; 

c.1). Por força do Decreto Municipal nº. 28.248/2007, do Município do Rio de 
Janeiro, a EPE está obrigada a reter, a partir de 1/9/2007 o Imposto Sobre Serviço 
– ISS das empresas com domicílio fiscal fora do Município do Rio de Janeiro, que 
prestam serviço para este município e que não estejam em situação regular no 
CEPOM (Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios), devendo, 
portanto, a Proponente vencedora desta licitação, a providenciar o seu 
cadastramento no município do Rio de Janeiro (http://dief.rio.rj.gov.br/cepom), a 
fim de evitar que a EPE faça a retenção do referido tributo. Tal retenção do ISS, 
quando devida, será efetuada na data em que o pagamento for realizado. 

d) Os pagamentos decorrentes deste instrumento contratual serão efetivados pela EPE, por 
meio de depósito na conta corrente da CONTRATADA (Banco: xxx; Agência: xxxx; Conta 
corrente: xxxxxxxx), sem o que a EPE não efetuará os pagamentos; 

e) Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base neste instrumento 
contratual, não se responsabilizando a EPE por seu pagamento, se verificado dito desconto 
ou endosso. Em qualquer hipótese, a EPE não se responsabilizará por acréscimos, 
bancários ou não, no valor das duplicatas, seja a título de juros, comissão, taxas de 
permanência e outros; 

f) Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se constituirá em 
documento comprobatório de quitação das obrigações decorrentes deste Instrumento 
Contratual; 

http://dief.rio.rj.gov.br/cepom
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g) Em caso de erro ou dúvidas nos documentos de cobrança que acompanham o pedido de 
pagamento, a EPE poderá, a seu exclusivo critério, pagar apenas a parcela não controvertida 
no prazo contratual; 

h) A partir da comunicação formal da EPE, que será parte integrante do processo de 
pagamento relativa à parcela restante, fica interrompido o prazo de pagamento até a solução 
final da controvérsia, restabelecendo-se, a partir desta data, a contagem do prazo de 
pagamento contratual; 

i) Nenhum pagamento será efetuado até que seja apresentada Garantia de Fiel Cumprimento 
do Contrato, conforme CLÁUSULA DÉCIMA NONA do presente instrumento; 

j) O não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nas alíneas desta CLÁUSULA, no 
que for aplicável, facultará a EPE a devolver o documento de cobrança e a contar novo prazo 
de vencimento, a partir da reapresentação. 

9.3. A EPE poderá, mediante procedimento legalmente previsto e de acordo com as demais 
disposições contratuais, efetivar as deduções, débitos, indenizações ou multas em que a 
CONTRATADA haja incorrido de quaisquer créditos decorrentes deste Instrumento 
Contratual; 

9.4. A EPE não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro 
pagamento não previsto neste Instrumento Contratual; 

9.5. Os pagamentos somente serão efetuados caso a CONTRATADA encontre-se em 
situação de regularidade para com a Seguridade Social (INSS e FGTS), a Secretaria de 
Receita Federal e Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440/2011); 

9.6. Em caso de eventuais atrasos de pagamento de documentos de cobrança emitidos pela 
CONTRATADA, ser-lhe-á devida compensação financeira, calculada com base na variação 
acumulada pro rata die da Taxa Referencial - TR e no período compreendido entre a data do 
vencimento da obrigação e a data do seu efetivo pagamento. Sobre este valor incidirá multa 
no percentual de 0,1% (zero vírgula hum por cento), a ser calculada sobre o total devido à 
CONTRATADA. 

9.7. As Notas Fiscais ou Faturas dos serviços deverão ser emitidas nos valores 
correspondentes aos percentuais calculados sobre o valor deste Contrato, definidos para 
cada um dos Relatórios/Produtos discriminados na tabela do item 6.2., da CLÁUSULA 
SEXTA, observado o disposto nesta CLÁUSULA NONA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO 

10.1. O presente instrumento será executado sob a fiscalização e acompanhamento do 
preposto designado pela EPE. Esse preposto se incumbirá de fazer pedidos, receber e 
atestar os documentos de cobrança, bem como observar o fiel cumprimento do Contrato, nos 
termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, sendo certo que esta fiscalização não reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à EPE ou a terceiros decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato. 

10.2. A EPE reserva-se o direito de exercer, por intermédio de seus representantes 
devidamente credenciados, a fiscalização dos serviços contratados, para o que a 
CONTRATADA compromete-se a garantir o livre acesso do mesmo a todos os locais onde se 
execute qualquer serviço.  

10.2.1. A EPE designará um coordenador e uma equipe de analistas para avaliação dos 
Produtos e acompanhamento dos serviços, incluindo levantamentos de campo. Serão 
considerados para fins de fiscalização dos Produtos os prazos e atividades estabelecidos 
nos seguintes documentos: TR emitido pela SEMA/MT, Projeto Básico, Contrato de 
Prestação de Serviços, Plano de Trabalho, atas de reuniões e e-mails, onde estejam 
registrados os acordos estabelecidos entre as partes. As alterações de cronograma e de 



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
Anexo IV – Modelo de Contrato 

CO.EPE. 003/2013 

Pág. 158 / 166 

 

atividades aprovadas pela EPE e formalizadas por meio de ata ou e-mail também serão 
consideradas. 
10.2.2. Para fiscalização das atividades em execução a EPE poderá solicitar, com um 
prazo mínimo de 24h, reuniões para acompanhamento dos trabalhos ou visitas técnicas 
aos locais de execução dos serviços. No momento da convocação, a CONTRATADA será 
informada sobre o assunto que será tratado na reunião de fiscalização ou visita técnica e 
deverá providenciar todos os documentos necessários para comprovação das atividades 
em execução, incluindo atas de reunião, registros fotográficos e relatórios de campo, entre 
outros. 

10.2.3. O exercício, pela EPE, do direito de fiscalizar a execução dos serviços não exonera 
a CONTRATADA de suas obrigações, nem de qualquer forma diminui as suas 
responsabilidades. 

10.3. Os representantes da EPE, credenciados perante a CONTRATADA, terão poderes para 
fiscalizar a execução de todo e qualquer serviço contratado e, especialmente, para: 

10.3.1. Exigir da CONTRATADA estrita obediência às estipulações deste Contrato e à 
documentação a ele anexa e à melhor técnica consagrada para a execução dos serviços; 

10.3.2. Sustar os serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar 
esta medida necessária à sua boa execução ou à salvaguarda dos interesses da EPE; 

10.3.3. Recusar qualquer serviço ou material que não atenda ao especificado pela EPE, 
esteja defeituoso ou insatisfatório; 

10.3.4. Ajustar com o representante da CONTRATADA as alterações na ordem de 
seqüência dos trabalhos que forem consideradas convenientes ou necessárias; 

10.3.5. Atestar a execução dos serviços referentes às faturas a serem apresentadas; 

10.3.6. Exigir da CONTRATADA a apresentação, para exame, de todo e qualquer 
documento ou informação relativa aos serviços, sempre que julgar necessário ou oportuno; 

10.3.7. Notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste Contrato; 

10.3.8. Promover a realização de reuniões mensais na EPE com a CONTRATADA, no 
sentido de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos; 

10.3.9. Exigir da CONTRATADA a imediata substituição de qualquer empregado ou 
preposto da CONTRATADA cujo desempenho profissional não seja adequado ao 
desenvolvimento dos serviços. A substituição deverá ser feita por profissional de nível igual 
ou superior ao elemento substituído e cujo currículo será submetido à prévia avaliação e 
aprovação da fiscalização da EPE. 

10.4. A CONTRATADA deverá enviar relatório mensal (Apenso 7 do Anexo I do Edital da 
Concorrência CO.EPE.003/2013), com o cronograma atualizado de todas as atividades em 
execução e previstas. Nesse relatório deverá constar uma descrição das atividades em 
execução, incluindo responsável, andamento e principais dificuldades encontradas. A não 
execução ou atraso no desenvolvimento da atividade deverão ser registrados, justificados e 
informados imediatamente à CONTRATANTE. Todas as atividades solicitadas no TR emitido 
pela SEMA/MT, Projeto Básico, Contrato de Prestação de Serviços, Plano de Trabalho, atas 
de reuniões e e-mails deverão ser plenamente atendidas. O não atendimento de qualquer 
item irá gerar uma não conformidade e caberá as sanções previstas no Contrato. 

10.5. A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA não a desobrigará de sua 
responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como tampouco, a 
ausência de comunicação por parte da EPE, referente à irregularidade ou falhas, não eximirá 
a CONTRATADA de suas responsabilidades. 

10.6. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso 
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à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às observações e 
exigências apresentadas pela fiscalização. 

10.7. A EPE poderá realizar, periodicamente, avaliação da qualidade do atendimento, do nível 
técnico dos trabalhos e dos resultados concretos apresentados pela CONTRATADA. 

10.8. A avaliação aludida no subitem 10.7 será considerada pela EPE para aquilatar a 
necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados; 
para decidir sobre a conveniência de, a qualquer tempo, rescindir o presente Contrato e para 
fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declaração sobre seu desempenho, a fim de 
servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MULTAS CONTRATUAIS E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 

11.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

11.1 1. Advertência; 

11.1.2. Multa por atraso de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia aplicado sobre o valor 
do produto em atraso, limitado a 10% (dez por cento). Após o vigésimo dia e a critério da 
EPE, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença. 

11.1.3. Multa por Inexecução: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor de cada produto não aceito pela EPE, em caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida. 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida 

11.1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a 
EPE, por um período não superior a 2 (dois) anos.  

11.2. A aplicação das penalidades estabelecidas nesta CLÁUSULA não impede que a EPE 
rescinda unilateralmente o Contrato, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 

11.3. As multas previstas neste Contrato poderão ser descontadas de qualquer valor devido à 
CONTRATADA ou cobradas mediante processo de execução, na forma da Lei Processual 
Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

12.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei 8666/93. 

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da EPE nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei 8.666/93, notificando-se a 
CONTRATADA, conforme o caso; 

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração da EPE; 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8666/93, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será ela ressarcida dos prejuízos regularmente 
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comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução do 
Contrato até a data da rescisão, bem como ao pagamento do custo da desmobilização, se for 
o caso. 

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

12.6. Na hipótese de a CONTRATADA entrar em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, ficará a critério da EPE manter ou não o Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DEDUÇÕES 

13.1. A EPE poderá deduzir, de quaisquer créditos da CONTRATADA, decorrentes deste 
Contrato, débitos, indenizações ou multas por ela incorridas. 

13.2. Tais débitos, indenizações ou multas são, desde já, considerados, pelas partes, como 
dívidas líquidas e certas, cobráveis mediante execução forçada, constituindo este Contrato 
título executivo extrajudicial (Artigo 585, Inciso II do CPC). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES FISCAIS 

14.1. Todos os tributos, encargos e contribuições parafiscais eventualmente devidos pela 
execução do objeto deste Contrato correm por conta exclusiva da CONTRATADA, que 
também se responsabiliza pelo perfeito e exato cumprimento de todas as obrigações e 
formalidades que a lei a ela atribua. 

14.2. Os tributos e contribuições, quando devidos na fonte, serão retidos na forma da lei, 
fazendo-se os pagamentos à CONTRATADA por seu valor líquido. 

14.3. Caso sejam criados, após a data-base da proposta, novos tributos, encargos ou 
contribuições parafiscais ou modificadas a base de cálculo e/ou alíquotas dos atuais, de 
forma a aumentar ou diminuir o ônus da CONTRATADA, com repercussão na economia 
contratual, será o preço revisado de modo a cobrir as diferenças comprovadas decorrentes 
dessas alterações. 

14.4. A CONTRATADA, não obstante o acima disposto obriga-se, caso venha a ser autuada 
pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, no que concerne ao objeto deste Contrato, a 
defender-se com empenho e zelo perante as autoridades competentes. 

14.5. Face ao disposto no caput desta CLÁUSULA, a EPE não se responsabiliza pelo 
ressarcimento de quaisquer multas, correção monetária, penalidades, juros e outras 
despesas resultantes da não observância de obrigações tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias, pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA  

15.1. O prazo de execução dos serviços e de vigência contratual do presente Contrato, 
incluído o prazo de análise e aprovação dos Produtos pela EPE, é de 1095 (mil e noventa e 
cinco) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento, podendo haver prorrogação, 
mediante termo aditivo, a critério da EPE, na ocorrência das hipóteses previstas nos termos 
da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores. 
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Os prazos limites para a entrega dos Produtos encontram-se definidos na Tabela abaixo: 

Produto Descrição Prazo
 (1)

 

1 

1.A Plano de trabalho 

30 

1.B Plano para solicitação de autorização de captura, coleta e transporte de 
fauna silvestre 

1.C Plano amostral para o levantamento entomológico – potencial malarígeno 

1.D Plano de trabalho para solicitação de permissão para realização de 
diagnóstico de patrimônio arqueológico, histórico e cultural 

1.E Reconhecimento de campo 

2 
2.A Levantamento de dados secundários 

60 
2.B Plano de comunicação e relacionamento 

3 Cadastro socioeconômico: plano cadastral 90 

4 
4.A Homepage 

120 
4.B Escritório local 

5 Cadastro socioeconômico: etapa preparatória – material de divulgação 180 

6 Estudos para avaliação do potencial espeleológico 360 

7 Estudos para proteção dos bens culturais 430 

8 Estudos para avaliação do potencial malarígeno 480 

9 Diagnóstico participativo para o desenvolvimento sustentável 500 

10 
Estudo de genética de peixes para avaliação de fluxos migratórios na região 
da UHE Castanheira 

540 

11 
11.A Diagnóstico socioambiental 

560 
11.B Análise integrada do diagnóstico socioambiental 

12 Relatório final - autorização de captura, coleta e transporte de fauna silvestre 570 

13 Modelagem hidrodinâmica e da qualidade da água 580 

14 

14.A Caracterização do empreendimento 

620 14.B Análise de risco, identificação e avaliação de impactos, programas 
socioambientais e prognóstico socioambiental 

15 Estudos de viabilidade: capítulo de meio ambiente e OPE conta.10 620 

16 
16. A EIA 

650 
16. B Sumário executivo 

17 Audiências públicas: etapa preparatória – organização e projeto gráfico 700 

18 Licenciamento ambiental: vistoria técnica 840
 (2)

 

19 Audiências públicas: relatório 840
 (3) 

20 Cadastro socioeconômico: relatório final 1020 
(1) 

Prazo de emissão inicial do Produto, a contar da data de assinatura do Contrato. 
(2) 

Prazo estimado e condicionado à necessidade de realização de vistoria técnica, cujas datas serão 

definidas pela SEMA/MT. O relatório deverá ser encaminhado em até 10 dias corridos após a realização da 
vistoria técnica 
(3) 

Prazo estimado e condicionado à realização das audiências públicas, cujas datas serão definidas pela 

SEMA/MT. O relatório deverá ser encaminhado em até 5 dias corridos após a realização da audiência 
pública. 

15.2. A não aceitação, por parte da EPE, de algum serviço e/ou Produto, no todo ou em 
parte, não implicará a dilatação do prazo de execução estabelecido para o Relatório Final e 
para os Produtos subsequentes, da tabela acima, salvo expressa concordância da EPE e a 
celebração de correspondente Termo Aditivo a este Contrato. 

15.2.1. Durante a execução dos serviços, é estimada pelo menos 01 (uma) reunião 
mensal, para acompanhamento e supervisão dos trabalhos, com a equipe técnica da EPE, 
em seu escritório central localizado na cidade do Rio de Janeiro ou no escritório da 
CONTRATADA, em datas a serem definidas entre as partes. 
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15.3. O encerramento do presente Contrato dar-se-á de acordo com o disposto nas 
CLÁUSULAS DÉCIMA SEXTA – RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS e DÉCIMA 
NONA – GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

16.1. O Recebimento Definitivo de Todos os Serviços do objeto deste Contrato será 
comunicado pela EPE, à CONTRATADA, após constatada inexistência de débitos, em um 
prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data Autorização de Faturamento do último 
produto a ser aprovado, observado o disposto no art. 69 da Lei 8666. 

16.2. O Recebimento Definitivo de Todos os Serviços não exclui a responsabilidade civil pela 
qualidade dos serviços, nem ético profissional pela perfeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VALOR E ORÇAMENTO 

17.1. Dá-se ao presente Contrato o valor global estimado de R$ 4.505.000,00 (quatro 
milhões quinhentos e cinco mil reais), conforme valor ofertado na Concorrência CO.EPE. 
003/2013, realizada em __xx_/ _xx /2013. 

17.2. A despesa com a contratação de que trata o objeto correrá à conta de recursos 
específicos consignados no orçamento da União, estando classificada, neste caso, no 
Programa de Trabalho nº XXXXX e Natureza de Despesa nº XXXXX, tendo sido emitida a 
nota de empenho nº XXXXNE000XXX, datada de XX/XX/2013, no valor de R$ xxxx,xx 
(xxxxxxxxxxxxx). 

17.3. A despesa para os exercícios subsequentes será alocada à dotação orçamentária 
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à Empresa de Pesquisa 
Energética, pela Lei Orçamentária Anual. 

17.4. A EPE poderá solicitar, em caso de suas novas necessidades de trabalho, e a 
CONTRATADA obriga-se a aceitar, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO E DAÇÃO EM GARANTIA 

18.1. São expressamente vedadas a cessão e a subcontratação, ainda que parciais, bem 
como a dação em garantia deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO 

19.1. Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações ora ajustadas, 
deverá a CONTRATADA, dentro de 25 (vinte e cinco) dias, contados a partir da assinatura do 
Contrato, apresentar à EPE qualquer das garantias abaixo discriminadas, no valor de 5% do 
valor deste Contrato: 

a) Fiança bancária, emitida por instituição bancária aceita pela EPE, consoante modelo em 
anexo ao Edital; 

b) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob 
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei n. 11.079, de 
2004).   A caução em dinheiro será efetuada por depósito em conta bancária caução 
remunerada, junto a CEF, tendo como BENEFICIÁRIO a EPE; e 
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c) Seguro-garantia feito junto a empresas de seguros e/ou resseguros autorizada a operar 
no mercado brasileiro pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, aceita pela 
EPE, e adequada aos termos do modelo de apólice estabelecido na circular SUSEP 232, 
de 03.06.03 com cobertura adicional para atendimento aos artigos 6º e 80, inciso III, da Lei 
8.666/93, e adequada aos termos do modelo de fiança bancária em anexo ao Edital; 

19.1.1. A garantia terá validade até 30 (trinta) dias após a data de encerramento do prazo 
de vigência deste Contrato e desde que a EPE também confirme, por escrito, que o 
instrumento contratual se encontra efetivamente concluído; 

19.1.2. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceita, pela EPE, a 
garantia de que trata o "Caput" desta CLÁUSULA; 

19.1.3. O valor da garantia contratual será atualizado nas mesmas condições de 
atualização do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar, às suas custas, a 
respectiva renovação, sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos; 

19.1.4. Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento das obrigações 
contratuais, a CONTRATADA deve providenciar, às suas custas, a respectiva renovação, 
sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos; 

19.1.5. A EPE poderá deduzir da garantia as multas e penalidades previstas neste 
Contrato, bem como o valor dos prejuízos que lhe forem causados; 

19.1.6. No caso de execução da garantia, em decorrência do disposto no item anterior, a 
CONTRATADA se obriga a complementá-la, às suas custas, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, que se contará do aviso escrito da EPE. Idêntico procedimento será adotado no caso 
de alteração do valor do Contrato; 

19.1.7. A garantia de execução somente será restituída pela EPE após cumprimento 
integral de todas as obrigações contratuais assumidas. A garantia será devolvida à 
CONTRATADA após o encerramento do prazo de validade da mesma e a confirmação 
pela EPE da efetiva conclusão do serviço contratado, conforme definido no item 19.1.1. 
desta CLÁUSULA, em até 30 (trinta) dias após solicitação daquela; 

19.1.8. Se o valor da garantia de execução for utilizado em pagamento de qualquer 
obrigação, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não 
mais represente o percentual do valor contratado estabelecido no “caput” desta 
CLÁUSULA, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o valor real da garantia, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que, para tanto, for notificada 
pela EPE; 

19.1.9. A não prestação da garantia ou a prestação em desconformidade com esta 
CLÁUSULA importará em inadimplemento da CONTRATADA, sujeitando-a a aplicação 
das penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

20.1. A CONTRATADA garantirá os serviços prestados pelo prazo de até 90 (noventa) dias, a 
contar após o término da vigência do Contrato, conforme definido no subitem 15.1. da 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA deste Contrato. 
Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a EPE, realizar toda a correção decorrente dos 
erros ou falhas cometidas na execução dos serviços contratados. Caberá à CONTRATADA, 
sem ônus para a EPE, realizar toda a correção decorrente dos erros ou falhas cometidas na 
execução dos serviços contratados, assim como realizar toda a correção decorrente de 
solicitações da SEMA/MT, e dos órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental 
(IPHAN, CECAV/ICMBio, SES/MT, etc.), conforme estabelecido no item 5.2 “Escopo e 
desenvolvimento dos serviços” do Projeto Básico (Anexo I do edital da Concorrência 
CO.EPE.003/2013) 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

21.1. Todas as informações decorrentes da prestação dos serviços relacionados ao objeto 
contratual serão consideradas “Informações Confidenciais” e serão objeto de sigilo, salvo se 
expressamente estipulado em contrário pela EPE. 

21.2. A CONTRATADA se compromete a guardar confidencialidade e a não utilizar qualquer 
tipo de Informação Confidencial para propósitos estranhos àqueles definidos neste Contrato. 

21.3. A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus 
diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou 
indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto deste Contrato, que precisem 
conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, adotando todas as 
precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta CLÁUSULA sejam 
efetivamente observadas, apresentando a EPE as declarações neste sentido. 

21.4. O compromisso de confidencialidade é permanente e se manterá durante o período de 
vigência deste instrumento e após o término do mesmo. 

21.5. A divulgação de qualquer Informação Confidencial somente será possível mediante 
prévia e expressa autorização por escrito da EPE ou quando requerida pelas Autoridades 
Governamentais, Administrativas e/ou Judiciárias e, neste caso, a CONTRATADA deverá 
reportar o fato imediatamente à EPE. 

21.6. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida nesta CLÁUSULA 
sujeitará a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos comprovadamente sofridos 
pela EPE, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação. 

21.7. A CONTRATADA se obriga a devolver à EPE, todo o material que contenha 
informações confidenciais tão logo ocorra a rescisão ou término da vigência deste 
Instrumento Contratual. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – NOVAÇÃO 

22.1. Não valerá como precedente ou novação, ou, ainda, como renúncia aos direitos que a 
legislação e o presente Contrato asseguram à EPE, a tolerância, de sua parte, de eventuais 
infrações cometidas pela CONTRATADA a cláusulas e condições estabelecidas neste 
Instrumento Contratual. 

22.2. Todos os recursos postos à disposição da EPE neste Contrato, ou na lei, serão 
considerados como cumulativos, e não alternativos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – CONTROVÉRSIA SOBRE OS SERVIÇOS 

23.1. Ocorrendo controvérsia em relação a quaisquer dos serviços objeto deste Contrato, a 
CONTRATADA prosseguirá diligentemente na sua execução, obedecendo às determinações 
da EPE, até e após a decisão final desta. 

23.1.1. A EPE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço que for executado em desacordo 
com o Contrato, até a decisão final da controvérsia. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – ROYALTIES, PATENTES E DIREITOS TUTELADOS 
PELA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

24.1. É obrigação da CONTRATADA efetuar, única e exclusivamente, todos os pagamentos 
de royalties, patentes e quaisquer outros direitos tutelados pela Lei da Propriedade Industrial 
(Lei 9279, de 14/5/96) eventualmente devidos pela execução dos serviços objeto deste 
Contrato. A CONTRATADA também se responsabiliza pelo perfeito e exato cumprimento de 
todas as obrigações e formalidades que a lei a ela atribua, colocando a EPE a salvo de toda e 
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qualquer responsabilização que a esta se queira imputar em decorrência de direitos titulados 
pela Lei da Propriedade Industrial. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FORO E LEGISLAÇÃO 

25.1. O foro competente para qualquer ação ou execução decorrente deste Contrato é o da 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. Este Contrato é regido em todos os 
termos e condições, notadamente no tocante às eventuais omissões, pela Lei nº 8.666/1993, 
com as alterações posteriores. 
 

E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Rio de Janeiro,            de                                   de  2013. 

 

 

_______________________________          _________________________________ 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 

 

____________________________ 

        CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

________________________________              ________________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:        CPF: 
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ANEXO V - MODELO DE GARANTIA  

FIANÇA BANCÁRIA 

Rio de Janeiro, 

Empresa de Pesquisa Energética 

Av. Rio Branco nº 1 – sala 901 - Centro 

RIO DE JANEIRO – RJ 

1.Ciente de que entre A Empresa de Pesquisa Energética- EPE, empresa pública vinculada 
ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, com Escritório Central na Avenida Rio Branco nº 1, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 06.977.747/0002-80, adiante designada 
a EPE e, ________________, com sede na ______________ (cidade e estado), inscrita no 
citado Cadastro, sob o nº.__________, doravante denominada AFIANÇADA foi celebrado, em 
_______, o Contrato nº _______, tendo por objeto ________________ Contrato esse que 
integra a presente fiança, tal como se todos os seus termos e condições fossem aqui 
transcritos, o Banco _______, com sede na cidade ___________ estado ____ inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº ____________, 
obrigando-se por si e eventuais sucessores, e com renúncia ao benefício de ordem do art. 
827 do Código Civil Brasileiro, garante a EPE pelo fiel e perfeito cumprimento de todas e cada 
uma das obrigações assumidas pela _______________ no instrumento aludido, até o valor de 
R$ ___________(__________), atualizado nas mesmas condições do Contrato. 

2. Imediatamente após aviso escrito da EPE, informando a quantia devida pela AFIANÇADA, 
(a) em razão da inobservância das obrigações estipuladas no Contrato acima referido, ou (b) 
em virtude de pagamento, a qualquer título, feito pela EPE a terceiros, credores da 
AFIANÇADA, por motivo do Contrato nº _______, este Banco, como fiador e principal 
pagador, depositará, em nome da EPE, no estabelecimento bancário por ela indicado, a 
citada quantia, até o limite da presente Fiança. 

3. Banco renuncia expressamente a qualquer notificação prévia por modificações que EPE e 
a AFIANÇADA venham a introduzir no Contrato nº ______, no curso de sua execução, exceto 
se houver alteração no seu valor total. 

4.Esta garantia expirará 30 (trintas) dias após a data de encerramento do prazo de vigência 
deste Contrato, segundo o previsto na CLÁUSULA DÉCIMA NONA – GARANTIA DE 
CUMPRIMENTO, do mencionado Contrato, obrigando-se o Banco, mesmo após a data de 
vencimento estipulada na garantia e antes de considerá-la vencida, a obter da EPE a 
confirmação de que o Contrato foi efetivamente concluído e de que a AFIANÇADA adimpliu 
todas as obrigações estabelecidas no Contrato nº____________. 

5.Declaram os signatários da presente, sob as penas da lei, que estão devidamente 
habilitados a firmá-la, conforme (art. dos Estatutos Sociais, ou procuração, ou) 
________________ 

6.Para solução de eventuais controvérsias derivadas da presente garantia será competente o 
foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com expressa renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

 Assinatura dos representantes do Banco. 

  (Firma reconhecida) 

______________________________________________________________ 

Obs.: No caso de utilização de “Seguro Garantia”, feito junto à entidade autorizada pela 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, aceita pela EPE, seus termos deverão ser 
adequados a este modelo de Fiança bancária, a cima apresentado. 

 

 


