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USOS PERMITIDOS
Dessedentação Animal.

Zona de Recuperação e
Conservação Ambiental (ZRCA)

Utilização e melhoria de acessos
preexistentes.

CONDICIONANTES
Autorizado, obedecidas as condicionantes a serem estabelecidas pela concessionária
da UHE Sinop para salvaguarda à propriedade e proteção ambiental.
A melhoria só poderá envolver drenagem e pavimentação, sem incluir alargamentos
da plataforma ou outras intervenções que envolvam cortes, aterros e supressão de
vegetação.

Uso antrópico consolidado; pesca; e
Limitado até 10% da área total da APP. O uso para pesca ou lazer poderá ocorrer em
implantação de áreas de lazer com acesso APP caso não haja influência da atividade sobre a cobertura florestal e à qualidade
ao reservatório, em área não vegetada.
dos recursos hídricos locais.
Dessedentação Animal.
Utilização e melhoria de acessos
preexistentes.

Entorno do Reservatório

Zona Potencial para Conservação
(ZPC)
Usos minerários.
Exploração agrossilvipastoril preexistente,
desenvolvida com técnicas adequadas de
manejo do solo, e/ ou por meio da
agricultura familiar e manejo sustentável
da cobertura vegetal.
Ocupação antrópica, incluindo implantação
de loteamentos, clubes, marinas e demais
áreas de lazer.
Usos agrossivipastoris, incluindo
Zona de Uso Antrópico Intensivo dessedentação animal.
(ZUAI)
Usos minerários.
Utilização e melhoria de acessos
preexistentes, construção de novos
acessos.

Zona de Uso Antrópico
Controlado (ZUAC)

Autorizado desde que não implique em degradação da vegetação nativa existente, em
estágios médios e avançado de regeneração, ou em maior depauperamento das
APPs das propriedades rurais lindeiras.
A melhoria só poderá envolver drenagem e pavimentação, sem incluir alargamentos
da plataforma ou outras intervenções que envolvam cortes, aterros e supressão de
vegetação.
As atividades minerárias deverão ser devidamente licenciadas junto aos órgãos
competentes.

USOS PROIBIDOS
Dessedentação em locais não autorizados, implicando em
degradação da vegetação nativa existente.
Intervenções que envolvam cortes, aterros e supressão de
vegetação
Qualquer uso antrópico pretendido ou implantado
posteriormente a 22 de julho de 2008 (Lei Federal nº 12.651,
de 25 de maio de 2012), com exceção de áreas de lazer, em
pontos específicos a serem definidos pelo empreendedor junto
à população local.
Dessedentação animal em locais que impliquem em
degradação da vegetação nativa existente
Intervenções que envolvam cortes, aterros e supressão de
vegetação.
Atividades minerárias não licenciadas.

As atividades agrossilvipastoris deverão ser desenvolvidas em estrita observância a
sua aptidão, conforme orientações e recomendações constates no Sistema de
Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras, elaborado pelo Centro Nacional de
Pesquisa de Solos da EMBRAPA (EMBRAPA/CNPS, 1994).

Vedada a implantação de novos cultivos e renovação, sem a
adoção prévia de medidas de manejo e conservação do solo.

A ocupação antrópica e implantação de loteamentos deverá observar a legislação
parcelamento, uso e ocupação do solo do município que tenha ingerência sobre o
território.

São proibidos os usos assim definidos pela legislação de
parcelamento, uso e ocupação do solo dos municípios
incluídos na área de abrangência do Pacuera.

As atividades minerárias deverão ser devidamente licenciadas junto aos órgãos
competentes.
Deverão ser observados os processos de licenciamento ambiental adequados.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA
GESTÃO DOS USOS PREVISTOS

Atividades minerárias não licenciadas.
São proibidos os usos assim definidos pela legislação de
parcelamento, uso e ocupação do solo dos municípios
incluídos na área de abrangência do Pacuera. É proibido o
corte de fragmentos florestais mesmo que em estágios iniciais
de sucessão ecológica.

Ocupação antrópica.

A ocupação antrópica e implantação de loteamentos deverá observar a legislação
parcelamento, uso e ocupação do solo do município que tenha ingerência sobre o
território.

Usos agrossivipastoris desenvolvidos em
consonância com a aptidão do solo e
mediante uso de técnicas adequadas de
manejo e conservação do solo.

As atividades agrossilvipastoris deverão ser desenvolvidas em estrita observância a
sua aptidão, conforme orientações e recomendações constantes no Sistema de
Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras, elaborado pelo Centro Nacional de
Pesquisa de Solos da EMBRAPA (EMBRAPA/CNPS, 1994).
Deverão ser adotadas medidas prévias de manejo e conservação do solo.

Vedada a implantação de cultivos intensivos com alta
mecanização.

Dessedentação Animal.

Dessedentação animal autorizada, obedecidas as condicionantes a ser estabelecidas
pelo empreendedor para salvaguarda à propriedade e proteção ambiental.

Dessedentação animal em locais que impliquem em
degradação ambiental.

Usos minerários.

As atividades minerárias deverão ser devidamente licenciadas junto aos órgãos
competentes.

Atividades minerárias não licenciadas

Utilização e melhoria de acessos
preexistentes, construção de novos
acessos.

Deverão ser observados os processos de licenciamento ambiental adequados.

-

CES; Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (SEMA-MT);
Órgãos ambientais municipais
competentes.

CES;
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT);
Órgãos ambientais municipais
competentes;
Instituto Nacional de. Colonização e
Reforma Agrária (INCRA);
Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM).

CES;
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT);
Órgãos ambientais municipais
competentes;
Instituto Nacional de. Colonização e
Reforma Agrária (INCRA);
Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM).

CES;
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT);
Órgãos ambientais municipais
competentes;
Instituto Nacional de. Colonização e
Reforma Agrária (INCRA);
Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM).
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Zona de Segurança do
Reservatório (ZSR)

USOS PROIBIDOS

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA
GESTÃO DOS USOS PREVISTOS

Usos específicos associados à instalação,
Deverão ser observados procedimentos específicos de segurança, delineados pela
operação e/ou manutenção das estruturas
concessionária da UHE Sinop.
da UHE Sinop.

Esta área é vedada a qualquer uso, afora instalação, operação
e/ou manutenção das estruturas da UHE Sinop, como:
Navegação, pesca, piscicultura, recreação e atividades
extrativistas; dessedentação animal; captação de água para
consumo e irrigação; deposição de lixo, instalação de
atracadouros particulares; e circulação de pessoas não
envolvidas com a operação da usina.

CES;
Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel).

Construção de trapiches e estruturas
flutuantes.
Prática de esportes aquáticos não
motorizados. Navegação com
embarcações sem motor. Ecoturismo de
baixo impacto.

Autorização da Capitania dos Portos, Delegacias da Marinha, Agencias da Marinha ou
órgão conveniado.

Casas flutuantes que não possuam licença da marinha e
destinação/tratamento total de efluentes;
Embarcações motorizadas;
Estruturas para atracação ou embarque/desembarque de
embarcações motorizadas.

Piscicultura e aquicultura para fins de
subsistência

Licenciamento ambiental da atividade junto à SEMA.

Piscicultura e aquicultura em escala comercial. O exercício da
atividade sem prévia anuência dos órgãos ambientais e sem
autorização prévia da CES.

Licença de pescador amador.

Pesca nos períodos de defeso definidos anualmente.
Pesca a 500 m (duzentos metros) a jusante e a montante da
barragem (art. 25, Lei Estadual n. 9.096 de 16/01/2009);
Uso de ceva com fixação permanente ou com uso de
equipamentos mecânicos (art. 26, Lei Estadual n. 9.096 de
16/01/2009);
Demais proibições definidas pela legislação pertinente à
atividade pesqueira;
Casas flutuantes (destinadas a pesca) que não possuam
licença da marinha e destinação/tratamento total de efluentes.

USOS PERMITIDOS

CONDICIONANTES

Zona de Uso Condicionado do
Reservatório (ZUCR)

Reservatório

Pesca de subsistência e esportiva
sustentável

Captação de água para uso humano,
industrial ou de irrigação.
Usos minerários.

Obtenção prévia da outorga de direito de uso da água ou declaração de uso
insignificante junto à ANA;
Obtenção de Autorização de passagem junto a CES.
As atividades minerárias deverão ser devidamente licenciadas junto aos órgãos
competentes.

Motonáutica.

Habilitação de Arraes Amador; Registro da embarcação na Capitania dos Portos.

Navegação turística.

Licenças diversas da Capitania dos Portos; Autorização da Embratur para exploração
de atividade turística.

Piscicultura e aquicultura em escala
comercial.

Atividades minerárias não licenciadas.
Uso de lanchas motorizadas e “jet ski” próximo às áreas
marginais urbanizadas ou nos locais de praias.

Licença de pescador profissional.

Pesca nos períodos de defeso definidos anualmente.
Pesca a 200 m (duzentos metros) a jusante e a montante da
barragem (art. 25, Lei Estadual n. 9.096 de 16/01/2009);
Uso de ceva com fixação permanente ou com uso de
equipamentos mecânicos (art. 26, Lei Estadual n. 9.096 de
16/01/2009);
Demais proibições definidas pela legislação pertinente à
atividade pesqueira;
Casas flutuantes (destinadas a pesca) que não possuam
licença da marinha e destinação/tratamento total de efluentes.

Licenciamento ambiental da atividade junto à SEMA e autorização prévia da CES.

Piscicultura e aquicultura sem prévia anuência dos órgãos
ambientais e sem autorização prévia da CES.

Zona de Uso Misto do
Reservatório (ZUMR)
Pesca profissional

Lançamento de efluentes domésticos ou industriais

CES;
Ministério da Defesa/Marinha do Brasil
(Capitania dos Portos, Delegacias da
Marinha, Agencias da Marinha ou órgão
conveniado);
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT).
CES;
Ministério da Pesca e Aquicultura
(MPA);
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT).
CES;
Ministério da Pesca e Aquicultura
(MPA);
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT);
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT).
CES;
Agência Nacional de Águas (ANA).
Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM).
CES;
Ministério da Defesa/Marinha do Brasil
(Capitania dos Portos, Delegacias da
Marinha, Agencias da Marinha ou órgão
conveniado).
CES;
Ministério da Pesca e Aquicultura
(MPA);
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT);

CES;
Ministério da Pesca e Aquicultura
(MPA);

ZONA

USOS PERMITIDOS

CONDICIONANTES

Dessedentação animal.

Autorizado, obedecidas as condicionantes a serem estabelecidas pela CES para
salvaguarda à propriedade e proteção ambiental.

Captação de água para uso humano,
industrial ou de irrigação.

Obtenção prévia da outorga de direito de uso da água ou declaração de uso
insignificante junto à ANA;
Obtenção de Autorização de passagem junto CES.

USOS PROIBIDOS

Área de dessedentação animal em número superior a um, por
propriedade localizada no entorno do reservatório.
-

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA
GESTÃO DOS USOS PREVISTOS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT).
CES;
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT).
CES;
Agência Nacional de Águas (ANA).

