
Pequena Central Hidrelétrica Rio Claro 

A PCH Rio Claro, como o próprio nome diz, está localizada no rio Claro, divisa de 
município entre Diamantino e São José do Rio Claro, no Estado do Mato Grosso. 

 

O empreendimento nasceu com objetivo de contribuir com o fornecimento de energia 
elétrica, limpa e renovável, para o desenvolvimento da região. Após uma série de estudos de 
viabilidade, combinando o meio ambiente e a engenharia, a geração desta energia está perto 
de se tornar uma realidade para a região. O resultado disso se converge em mais emprego e 
produtividade. 

Em 2001, tiveram início os primeiros estudos relativos ao empreendimento. O primeiro 
passo, foi o desenvolvimento dos Estudos de Inventário Hidrelétrico de um trecho do rio Arinos 
e seus afluentes: rio do Patos, rio Claro e rio Parecis. Estes estudos tiveram a própria ANEEL 
como desenvolvedora. 

Com a conclusão destes estudos, em dezembro de 2003, a ANEEL aprovou através de 
despacho o inventário, na qual disponibilizou os aproveitamentos hidrelétricos aprovados para 
interessados, dentre eles, o aproveitamento identificado como PCH Perdidos, no rio Claro. 

No ano de 2003, o grupo empreendedor que iniciou os estudos, solicitou a ANEEL o 
registro ativo para desenvolvimento dos estudos de Projeto Básico da PCH. Em 2005, com a 
entrega dos estudos, foi dado a aprovação do Projeto Básico entregue através de seu aceita. 

A partir deste momento, no ano de 2007, foi dado início aos estudos ambientais de 
licenciamento do empreendimento junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do 
Mato Grosso – SEMA/MT. 

Com os estudos e levantamentos realizados, foi apresentado o relatório EIA-RIMA para 
a SEMA/MT, que culminou na realização de 4 audiências públicas, no final do ano de 2009, sendo 
que ocorreram duas na cidade de Diamantino/MT e outras duas na cidade de São José do Rio 
Claro/MT. 



Com a realização das audiências públicas e a continuidade da análise do EIA-RIMA, o rito 
para emissão da Licença Prévia (LP) do empreendimento foi cumprido, tendo portando no ano 
de 2011 sendo emitida a LP nº 301194/2011 pela SEMA/MT em favor da então PCH Perdidos. 

Em 2015, a Bom Futuro Energia, atual empreendedor da PCH Perdidos, assumiu o 
empreendimento e a condução dos estudos, retomando assim os estudos ambientais para a 
fase seguinte de licenciamento, visando a obtenção da Licença de Instalação (LI) do 
empreendimento. 

Devido ao longo tempo dos estudos e da maturação de projetos hidrelétricos no Brasil, 
fez se necessário para a fase de LI, além do cumprimento dos condicionantes do Parecer Técnico 
que acompanha a LP válida para o empreendimento, também uma atualização dos dados de 
campo, como flora, fauna, socioeconômica, etc. 

Durante este processo, de 2003 até 2015, ocorreram alterações na socioeconômica dos 
municípios em questão, principalmente no que tange a construção da MT-249, que liga a cidade 
de Nova Mutum a Campo Novo do Parecis, cortando os municípios de Diamantino e São José do 
Rio Claro, dentre outros. Assim, o empreendimento previsto pela ANEEL em 2003, e 
posteriormente motivo de EIA-RIMA afetava a rodovia que fora instalada no momento dos 
estudos, devendo a mesma ser relocada e impactando a rotina dos seus usuários e no 
escoamento de safra. 

Assim, foi realizado um estudo detalhado que considerou o deslocamento dos eixos de 
barramento e adequação nas cotas de reservatório, de tal forma a não mais afetar está 
importante rota de escoamento de grãos, principal atividade do Estado. Tal estudo foi 
submetido a ANEEL naquele ano, que analisou e entendeu os motivos da alteração das 
características físicas dos aproveitamentos, visando o bem-estar e a melhor solução, trazendo 
tanto a viabilidade técnica como a ambiental, permitindo assim a implantação da usina naquela 
região. Com isso, a ANEEL anuiu com o aceite as alterações. 

Considerando que as adequações que se faziam necessárias para o menor impacto no 
meio ambiente local foram aceitos pela Agência Reguladora (ANEEL), tal solicitação de 
adequação agora fora também submetida à SEMA/MT, no momento da solicitação da LI, 
considerando que a área de influência dos aproveitamentos é a mesma. 

Tais ações e diligências realizadas pelo novo grupo empreendedor, e diante da 
regularidade tanto junto a SEMA/MT, quanto a ANEEL, possibilitaram o sucesso no Leilão de 
Energia Nova realizado pelo Governo Federal em dezembro de 2017, com a participação da PCH 
Perdidos, se posicionando como uma das usinas que conseguiram vender energia naquele leilão. 

No ano de 2018, foi então emitido pelo Ministério de Minas e Energia o ato de Outorga 
de Autorização da, até então PCH Perdidos, autorizando a empresa detentora dos estudos a se 
estabelecer como produtora independente de energia.  

Em 2019, respeitando as campanhas que foram realizadas tanto no período seco como 
no período chuvoso, foram concluídos os estudos ambientais junto aos diversos agentes 
envolvidos, e foi protocolado a SEMA/MT os estudos finais que solicitam a análise para emissão 
da LI, com as adequações das características físicas do empreendimento, já comentado 
anteriormente. 



No mesmo ano de 2019, foram realizadas 3 vistorias técnicas das equipes de análise da 
SEMA/MT, tanto no sítio do empreendimento, bem como nas sedes municipais, com objetivo 
de constatar as informações apresentadas e contribuir para análise do processo. 

Neste momento, o empreendedor vive, depois de atendidos todas as condicionantes da 
LP, bem como as complementações naturais exigidas pós vistorias, a expectativa da emissão da 
Licença de Instalação, pela SEMA/MT, para o início das obras e posterior fornecimento de 
energia para a região, melhorando a disponibilidade e qualidade da mesma, propiciando o 
desenvolvimento e qualidade de vida das populações. 

 


