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BARRAGEM DA UHE ESTREITO EM SEGURANÇA
O Consórcio Estreito Energia – CESTE tem como valores 
prioritários a segurança da UHE Estreito, das pessoas e do 
meio ambiente e para tanto age visando atender a 
legislação aplicável e os padrões de segurança 
estabelecidos. Deste a construção dessa usina até a etapa 
de operação, sempre foram empregadas as melhores 
técnicas de engenharia, desde o seu projeto básico até os 
planos de manutenção.

São realizadas inspeções rotineiramente por técnicos 
especializados e inspeções anuais por equipe 
multidisciplinar de engenharia que analisa todos os dados 
coletados e elabora relatórios de inspeção e 
comportamento da barragem e das estruturas civis, 
visando atestar a estabilidade da mesma. Além disso, 
ressaltamos a interação do CESTE com os técnicos das 
Defesas Civis Estaduais e Municipais, os quais tem acesso 
a informações diárias relacionadas a operação do 
empreendimento.

Durante os meses de fevereiro e março de 2019, o 
Consórcio Estreito Energia recebeu a equipe de 
especialistas da ANEEL e do CREA/MA, bem como as 
prefeituras municipais de Estreito e Aguiarnópolis, com 

seus respectivos representantes da Defesa Civil Municipal, 
além do 9° Batalhão de Bombeiro Militar, esse último 
representando a Defesa Civil do Estado do Maranhão. No 
decorrer dos eventos ocorreram reuniões com o objetivo 
de explanar e esclarecer dúvidas acerca do Plano de Ação 
de Emergência (PAE), que é parte integrante do Plano de 
Segurança de Barragem da UHE Estreito. Através das 
inspeções realizadas na usina, todas as partes envolvidas 
puderam verificar que as estruturas encontram-se em 
normalidade.

CFURH – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS  ( Em R$)

Estado do Maranhão²
Estado de Goiás²

Orgãos do Governo Federal ¹ 306.139,33R$                               31.390.243,43R$                                      

Estado de Tocan�ns ² 1.306.411,23R$                            34.052.628,89R$                                      
23.607.596,12R$                                      
10.061.796,82R$                                      

1.241.298,66R$                            
529.054,07R$                               

Des�nação Janeiro a Março/2019 Junho de 2011 a  Março 2019

Municípios de Maranhão 4

Municípios de Tocan�ns ³ 1.306.411,23R$                            34.052.628,89R$                                      

1.241.298,66R$                            23.607.596,12R$                                      

TOTAL 6.459.667,25R$                            

Municípios de Goiás 5

166.834.287,09R$                                    

529.054,07R$                               10.061.796,82R$                                      

Usina Hidrelétrica Estreito
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PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO DE DST E BLITZ DE 
TRÂNSITO NA UHE ESTREITO

INAGURAÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO 
DE PESCADO DE ESTREITO

Viva a vida com segurança!

Um grande momento para a economia regional.

Na última semana do mês de fevereiro o CESTE realizou duas grandes ações voltadas a saúde e segurança dos 
colaboradores da UHE Estreito. No dia 26 ocorreu a palestra de sobre a prevenção e tratamento das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). No dia seguinte, 27 de fevereiro, os profissionais de saúde e segurança do trabalho 
do CESTE, realizaram a Blitz Educativa, com o objetivo de conscientizar os colaboradores e prestadores de serviço 
sobre os cuidados do trânsito, a respeito da sinalização e o cumprimento das leis vigentes.

No dia 25 de janeiro de 2019 foi realizada a inauguração do Centro de Beneficiamento de Pescado de Estreito. 
Construído pelo CESTE, o CBP possui equipamentos modernos com capacidade para processar até 14 (quatorze) 
toneladas de peixe por dia, podendo atender qualquer região do Brasil. Mais um grande investimento do Consórcio 
Estreito Energia para o desenvolvimento da região onde está localizada a UHE Estreito. O CBP será operado pela 
Cooperativa de Pescadores e Piscicultores do Médio Tocantins – COOPERATINS, com o apoio administrativo da 
Prefeitura Municipal de Estreito. O evento contou com a participação de representantes do poder público local, do 
CESTE, pescadores e da sociedade civil em geral.



Os meses de janeiro e março de 2019 foram alvos de duas grandes ações de educação ambiental voltado a preservação 
da água. No mês de janeiro, foram realizados dias de campo e palestras voltadas a identificação e restauração de 
nascentes nos municípios de Estreito, Carolina, Filadélfia, Babaçulândia e Palmeiras do Tocantins. O público alvo, 
formado principalmente por estudantes e famílias de zonas rurais, foi orientado sobre como realizar a restauração de 
nascentes, para que se torne multiplicador junto à comunidade.

No dia mundial da água, celebrado em 22 de março, o CESTE realizou nas escolas municipais Nelson Maranhão e Nova 
Carolina, ambas no município de Carolina, atividades de educação ambiental a respeito do uso racional da água, bem 
como a apresentação do sistema de saneamento básico implantado pelo CESTE naquele município. No mesmo dia, às 
margens do Córrego Lava Caras, foi feita a campanha de divulgação do sistema de saneamento básico, visando a 
revitalização do referido córrego.
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ÁREA EM PROCESSO DE 
RESTAURAÇÃO

Conservar a água é preservar a vida!

Durante o mês de fevereiro o CESTE realizou 
manutenções das áreas do antigo canteiro de obras da 
UHE Estreito, as quais se encontram em processo de 
restauração ambiental. As manutenções implementadas 
envolvem a roçada, coroamento, replantio, adubação e 
aceiros, com o objetivo de buscar a restauração de um 
ecossistema o mais próximo possível da sua condição 
original. No decorrer das vistorias da equipe de meio 
ambiente do CESTE, foram visualizados alguns animais 
silvestres, em áreas com estágios de recuperação mais 
avançados, sendo esse um bom indicador da eficácia do 
Programa de Recuperação de Área Degradada – PRAD.



A CFURH é um valor destinado mensalmente em função do uso da água para geração de energia. O valor repassado 
aos municípios obedece a um percentual previamente estabelecido, proporcional à área ocupada pelo reservatório e a 
CFURH é paga em função da geração de energia. Assim, quanto maior o índice de geração, maior o montante 
repassado. Ter em seu território uma usina hidrelétrica, é garantia de recursos públicos para investimento em serviços 
e infraestrutura. Dessa forma, nesse trimestre o Consórcio Estreito Energia ultrapassou a marca de 165 milhões de reais 
repassados para o poder público.
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CFURH

Centro de Informação em Carolina/MA
Praça do Estudante, nº 482 - Centro
CEP: 65980-000 Carolina/MA

Centro de Informação em Estreito/MA
Avenida Tancredo Neves, nº 160 - Centro
CEP: 65.975-000 Estreito/MA

INFORMATIVO CESTE é o jornal 
trimestral elaborado pelo CESTE 
(Consórcio Estreito Energia)

Fale Conosco: 0800 280 9191

www.uhe-estreito.com.br
atendimento@uhe-estreito.com.br

Colabore com a Natureza! Não jogue lixo nas ruas!

Responsável
Ricardo Almeida
Analista de Comunicação

¹ Referente a: ANA (0,75%), FNDC (4%), MMA (3%), MME (3%).

² Estados: Totalizam 45%

³ Municípios de TO : 20 Municípios
4 Municípios do MA: 2 Municípios
5 Municípios de GO: 10 Municípios
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