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Análise da supressão da vegetação nativa no reservatório
projetado para a UHE Sinop
Introdução
Para a instalação de uma usina hidrelétrica é obrigatório que o empreendedor realize a
supressão da vegetação de toda a superfície a ser ocupada pelo reservatório projetado,
conforme a Lei 3.824/60. Dessa forma, prevê-se que todo o material lenhoso deve ser
removido do local a ser alagado, uma vez que o apodrecimento de material vegetal dentro
d’água consome quantidade considerável de oxigênio, comprometendo a vida aquática.
Além disso, o desmatamento da área de inundação objetiva propiciar condições
sanitárias adequadas ao futuro reservatório, minimizando os riscos associados ao processo
de eutrofização e emissão de gases do efeito estufa. O não cumprimento desta etapa da
instalação de um empreendimento hidrelétrico pode levar a transformação do reservatório
em algo sem vida, pois o consumo do oxigênio no processo de apodrecimento da matéria
orgânica provocará a morte de inúmeras espécies animais e vegetais.
O presente relatório apresenta análise da supressão da vegetação nativa realizada na
área projetada para o reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop. Esse empreendimento
hidrelétrico está sendo implantado no Rio Teles Pires, no estado de Mato Grosso, e terá
potência instalada de 400 MW, com reservatório a ser formado com área de inundação de
337 km², abrangendo porções dos municípios de Sinop, Cláudia, Itaúba, Sorriso e Ipiranga
do Norte. A vegetação nativa predominante na região é de formação florestal, constituída
por um ecótono entre as Florestas Ombrófila e Estacional que se desenvolve sobre o
Planalto dos Parecis 1.

Metodologia
Para analisar a realização da supressão da vegetação nativa, bem como o remanescente
de vegetação ainda existente na abrangência do reservatório projetado para a UHE Sinop,
foram utilizados dados de monitoramento do desmatamento na Amazônia, produzidos e
disponibilizados pelo INPE 2.
1

UHE Sinop – Projeto Básico Ambiental (PBA) – dez/2013. Disponível em: https://www.sinopenergia.com.br
Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite (PRODES) até julho de 2017. Disponível
em: http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes.php; e Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo
Real (DETER) de agosto de 2017 a setembro de 2018. Disponível em:
http://terrabrasilis.info/composer/DETER-B.
2

Esses dados foram processados e verificados com base em imagem de satélite em um
ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG). Foi utilizada imagem do satélite
Landsat-8, com orbita/ponto 227/68, e data de 07/09/2018. Essa imagem possui uma
resolução espacial de 30 metros nas faixas de bandas do visível e infravermelho, com
enorme potencial de mapeamento da cobertura e uso do solo.
De forma complementar, foi realizado levantamento em campo com uso de Sistema de
Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS, conhecido como drone), com objetivo de validar e
exemplificar algumas áreas que tiveram a vegetação nativa suprimida e não suprimida, na
abrangência do reservatório projetado.
Os resultados encontrados estão aqui apresentados em formato de mapas, tabelas e
imagens, e representam as seguintes informações:
1. Área projetada para o reservatório, de acordo com o projeto da barragem;
2. Desmatamento acumulado oficial (PRODES e DETER) até setembro/2018;
3. Desmatamento acumulado verificado em imagem de satélite de setembro/2018;
4. Desmatamento em área de supressão da vegetação autorizada pelo órgão
ambiental.

Resultados
A área projetada para o reservatório da UHE Sinop abrange um total de 34.247 hectares.
A área já ocupada pela hidrografia, ou seja, pelos trechos do próprio Rio Teles Pires e
afluentes a serem incorporados ao reservatório correspondem a 3.736 hectares (11%).
Desmatamento acumulado oficial (PRODES e DETER) até setembro/2018
De acordo com dados do PRODES e DETER-B, até setembro de 2018, aproximadamente
13.625 hectares haviam sido desmatados. Isso corresponde a 44,7% da área do reservatório
anteriormente ocupada pela vegetação nativa. Isto é, conforme a análise desses dados,
16.889 (54,3%) hectares na abrangência do reservatório projetado encontram-se com
cobertura florestal presente (Figura 1).
A análise do histórico do desmatamento acumulado até setembro de 2018 na área de
abrangência do reservatório aponta que em torno de 55% desse desmatamento (7.467
hectares) ocorreu até 2013, ou seja, antes do início das obras. Desde então, os anos de 2017
e 2018 foram os anos com maiores áreas de vegetação suprimida, sendo 1.626 e 4.370
hectares, respectivamente.

Figura 1 - Mapa da cobertura do solo, segundo dados do INPE, na área projetada para o reservatório da UHE Sinop.
Em destaque, ortomosaico de imagem e foto obtida com drone em 30/10/2018 de vegetação nativa não suprimida.

Desmatamento acumulado verificado em imagem de satélite de setembro/2018
A análise do desmatamento com base em imagem de satélite de setembro de 2018,
apontou resultado similar ao mapeado pelos sistemas de monitoramento do INPE. Foram
13.687 hectares suprimidos (44,9%) e 16.823 hectares (55,1%) ainda com vegetação nativa
remanescente (Tabela 1).

Cobertura do solo no reservatório projetado da UHE Sinop

Área (hectares)

%

Área projetada para o reservatório

34.247

--

Hidrografia na área projetada para o reservatório

3.736

10,9

Desmatamento acumulado (Prodes + Deter)

13.625

44,7

Vegetação nativa remanescente (Prodes + Deter)

16.889

55,4

Desmatamento acumulado (imagem de satélite)

13.688

44,9

Vegetação nativa remanescente (imagem de satélite)

16.823

55,1

Tabela 1 - Dados do desmatamento acumulado e remanescente de vegetação nativa na área projetada para o
reservatório da UHE Sinop.

Desmatamento em área de supressão da vegetação autorizada pelo órgão ambiental
Para a realização da supressão da vegetação presente na área projetada para o
reservatório, foram expedidas autorizações específicas pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT). No entanto, analisando os dados das autorizações
disponíveis, foi constatado que elas contemplam apenas 3.659 hectares3.
A análise da execução das autorizações e efetiva supressão das áreas indicou que até
setembro de 2018, 1.971 hectares (54%) tiveram sua vegetação nativa removida. O
restante, ou seja, 1.688 hectares, correspondendo a 46% das áreas com supressão
autorizada não teve seu desmatamento efetivado (Figura 2).

Figura 2 - Desmatamento das áreas de supressão da vegetação autorizadas para a UHE Sinop.

3

Dados de Autorização de Desmatamento (AD) e Autorização de Supressão da Vegetação (ASV) até
02/10/2018 – SEMA-MT. Disponível em: http://transparencia.sema.mt.gov.br

