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 APRESENTAÇÃO 

 
O presente Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - da Usina Hidrelétrica de Lajeado 

visa fornecer uma síntese, acessível ao público, das informações técnicas necessárias à 

compreensão das possíveis conseqüências ambientais decorrentes da implantação do 

empreendimento. Reflete as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental, elaborado por 

equipe multidisciplinar independente, de forma a possibilitar o entendimento entre a 

CELTINS - Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - que recebeu do 

Governo Federal - DNAEE - autorização para a realização dos Estudos de Viabilidade da 

usina, e os órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental do empreendimento. 

 

O capítulo "Diagnóstico Ambiental" apresenta a descrição das principais características 

físicas, biológicas e sócio-econômicas da área. Para facilitar o entendimento, esta 

descrição encontra-se dividida em Área de Influência, que abrange a região onde se 

encontra o empreendimento, e Área Diretamente Afetada, que corresponde à área da 

Usina e do reservatório. Também visando facilitar a leitura, não foram incluídos os nomes 

científicos dos animais e das plantas citados no texto. Porém, uma lista das espécies com 

nomes comuns e científicos encontra-se em anexo no final do relatório, onde encontram-se 

também fotografias da área de estudo. 

 

Com relação ao capítulo "Impactos Ambientais", estão  contidas aí as descrições dos 

principais efeitos da construção e operação da usina, de forma a possibilitar a 

compreensão das mudanças que ocorrerão devido a esta obra. 

 

Finalmente são apresentados os Programas propostos para reduzir ou compensar os 

efeitos negativos identificados. Uma vez aprovado o licenciamento da Usina, esses 

Programas deverão ser implantados para garantir a qualidade ambiental da região. 

 

Convém lembrar que o presente relatório apresenta as principais conclusões do estudo e 

não contém detalhes como metodologias adotadas para o diagnóstico, por exemplo. 



2 

 

Portanto, para maiores esclarecimentos, os relatórios que compõem o EIA (Estudo de 

Impacto Ambiental) deverão ser consultados.  

 

Sendo assim, o presente RIMA faz parte dos instrumentos técnicos necessários aos órgãos 

ambientais competentes para avaliação dos impactos e dos respectivos programas de 

mitigação e compensação, com vistas à licença ambiental prévia do empreendimento. 
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1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

 
A usina hidrelétrica Lajeado, a ser implantada no rio Tocantins, Estado do Tocantins, terá 

950 MW de potência instalada e um reservatório de 750 km2 de área total. 

 

O aproveitamento será integrado por uma barragem de 40 m de altura no rio Tocantins, 

vertedouro de superfície para 49.000 m3/s, dique de ligação na margem esquerda e 

conjunto tomada d’água  - casa de força na mesma margem, com 6 conjuntos 

hidrogeradores Kaplam de 158 MW de potência cada um. 

 

As obras se localizam nos municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins e o 

reservatório atingirá áreas dos municípios de  Miracema do Tocantins, Lajeado, Palmas, 

Porto Nacional e Brejinho de Nazaré e do recém criado município de Ipueiras, 

desmembrado de Porto Nacional Ver desenho LAJ-03-006. 

 

A produção média de energia da usina será de 5,1 milhões de MWh por ano, antes da 

operação de Tupiratins e de 4,8  milhões após o enchimento desse reservatório, que limita 

a sua queda a jusante. 

 

A disponibilidade de ponta será de 830 MW, considerando a reserva girante e uma taxa 

média de indisponibilidade mecânica. 

 

A energia da usina será suficiente para garantir o consumo do estado do Tocantins e o 

excedente será transportado pela linha de transmissão Imperatriz - Serra da Mesa, que 

interliga o sistema Norte-Nordeste com o sistema Sul-Sudeste. 

 

Em termos de tecnologia para geração de energia, a alternativa hidrelétrica é a mais 

interessante do ponto de vista econômico (custos de geração hidrelétrica da ordem de 

US$ 30/MWh versus custos termelétricos da ordem de US$ 45/MWh). Visto que a 

alternativa de geração térmica só pode ser o óleo combustível, pois o gás natural estará 

disponível apenas na região de Mato Grosso do Sul e São Paulo (isso se for construído o 

gasoduto Bolívia-Brasil) a hidrelétrica apresenta também vantagens ambientais. 
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Em termos locacionais, a usina de Lajeado será construída no sítio indicado pela revisão 

do inventário hidrelétrico do Médio Tocantins, de 1984. Esses estudos, na parte referente 

ao curso principal do Tocantins, foram aprovados pela portaria no 123 de 23/04/92, do 

DNAEE (Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica, do Governo Federal). 

 

Os estudos de inventário da bacia (dos quais os anteriores são uma revisão para o trecho 

médio do Tocantins) foram realizadas entre 1972 e 1975. 

 

Nestes estudos foram formuladas e analisadas diversas alternativas de divisão de queda e 

selecionada aquela composta pelos aproveitamentos de Tucuruí, Santo Antonio, Carolina 

Alto, Porto Nacional, Peixe e São Félix no rio Tocantins e Santa Isabel no rio Araguaia. 

 

Entre estes, o aproveitamento de Carolina (na cota 197,5 m) além de estar localizado 

numa área onde predominam rochas com características geomecânicas pobres para 

fundação de estruturas deste porte, inundaria uma vasta área de terras, gerando grandes 

impactos ao meio ambiente. 

 

A divisão de queda estabelecida na revisão de 1984 foi obtida após análise de alternativas 

com 3, 4 e 5 aproveitamentos no trecho médio do Tocantins, que se estende entre as 

cidades de Imperatriz e Peixe. 

 

A alternativa escolhida, com 5 barragens, minimiza a altrua dos represamentos e com ela, 

como regra geral, a área dos reservatórios e os impactos ambientais. Foi verificado que a 

perda de energia e o aumento dos custos, pelo fato de construir um número maior de 

barragens e usinas, era compensado pelas vantagens ambientais. Foi escolhida em 

conseqüência a alternativa representada na Figura 1, integrada pelos seguintes 

aproveitamentos, de jusante para montante: 
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• Serra Quebrada 

• Estreito 

• Tupiratins 

• Lajeado 

• Ipueiras 

 

A usina de Lajeado está localizada no centro do Estado de Tocantins, a 50 km da cidade 

de Palmas, capital do estado, que deve constituir o principal mercado pontual da região. 

Portanto, do ponto de vista de atendimento ao mercado do estado do Tocantins, está na 

melhor localização possível, tendo sido inclusive escolhida pela concessionária do estado 

(CELTINS) em função dessa localização. 

 

Por outro lado, a usina está localizada ao lado do traçado da futura linha de interligação 

dos sistemas Norte-Nordeste e Sul-Sudeste-Centro-Oeste. Portanto, a sua conexão com 

essa linha permitirá injetar a energia gerada no Sistema Brasileiro Interligado em posição 

privilegiada, atendendo o mercado onde ele tiver déficit, seja no Sudeste ou no Norte-

Nordeste. 

 

Na primeira fase dos Estudos de Viabilidade foi escolhido o eixo da barragem dentro do 

sítio de Lajeado, após análise de 4 alternativas de eixo, com diferenças de queda para 

geração e de impactos ambientais. Foi escolhido o eixo C, que maximiza a geração de 

energia, preservando, contudo, a cidade de Lajeado, que ficará a jusante da barragem. 

 

Do ponto de vista ambiental o seu reservatório, embora relativamente extenso, apresenta 

relação área-potencia inferior a 1 (750 km2 para 950 MW) e será implantado em região 

de solos pobres, sem potencial agrícola significativo e com ambiente natural bastante 

degradado, embora apresente algumas áreas interessantes pela sua particularidade de 

manchas úmidas na paisagem predominante de cerrados.  
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O principal impacto a ser provocado pela implantação da usina será o deslocamento da 

população que hoje mora na área do reservatório, integrada por 1.500 famílias, sendo 

quase 1.000 distribuídas na área rural e pouco mais de 500 em áreas urbanas. 

 

Os programas ambientais para mitigação e compensação dos impactos cobram então 

grande importância, destacando-se: 

 
• Remanejamento da População Rural, que inclui reassentamento para pequenos 

proprietários; 

 

• Relocação e Remanejamento da População Urbana, que inclue remanejamento de 

famílias em Porto Nacional e Pinheirópolis e relocação dos núcleos de Lajeadinho, Vila 

Graciosa e Vila Canela;  

 

• Adequação de Serviços Públicos durante a construção das obras, pelo significativo 

impacto da população que será atraída para Miracema, Lajeado, Tocantinia e Palmas; 

 

• Implantação de Unidades de Conservação, e de Projetos de Pesquisa de Flora e Fauna; 

 

• Conservação da Fauna de Peixes (prevendo-se construção de um sistema de 

transposição de peixes na barragem) e Pesquisas de Ictiofauna;  

 

• Recomposição e Melhoria de Infraestrutura Viária, Elétrica e Sanitária a ser afetada pelo 

reservatório, que inclue a transposição do reservatório pouco ao norte de Palmas, para 

ligação com Paraiso do Tocantins, na rodovia Belém-Brasília. 

 

• Recomposição de Áreas de Turismo e Lazer, incluindo praias em Porto Nacional e 

Palmas. 

 
A adequada implantação dos programas ambientais deixa prever para o futuro da região e 

do estado um quadro de desenvolvimento econômico com as devidas considerações ao 

meio ambiente.  
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2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O arranjo geral das obras é mostrado no desenho LAJ-05-053. A barragem e o 

vertedouro para descarga de enchentes estarão localizada pouco a montante da foz do rio 

Lajeado, e pela margem esquerda estão previstos um dique de ligação e a Casa de Força, 

esta última localizada em frente à cidade de Lajeado, no município de Miracema do 

Tocantins.  

 

As instalações para apoio à construção (canteiro de obras e acampamentos) bem como a 

subestação elétrica, estão previstas na margem esquerda, a jusante da Casa de Força (ver 

desenho LAJ-05-055). 

 

A partir da rodovia Belém-Brasília o acesso será através da ligação dessa estrada com 

Miracema do Tocantins e, entre essa cidade e a obra, seguirá estradas secundárias 

melhoradas. 

 

A partir de Palmas o acesso seguirá a estrada que une Palmas com Lajeado, que passa a 

poucos metros da ombreira direita da barragem. 

 

Em síntese, o arranjo das obras é constituído por: 

 

• Barragem de terra na margem direita com seção homogênea e filtros interceptores 

verticais e filtros-drenos horizontais de areia; 

 

• Barragem de concreto compactado com rolo no trecho do leito do rio; 

 

• Vertedouro em concreto com perfil Creager dotado de comportas segmento de 23,00 m 

de altura e 17,00 m de largura, sendo prevista bacia de dissipação encurtada na cota 

177,0 m, e canal de aproximação escavado em rocha, na cota 178,0 m; 
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• Muros de concreto tipo gravidade em concreto rolado, para encontro de topo entre o 

vertedouro e a barragem do leito do rio e  o dique de ligação da margem esquerda do 

rio; 

 

• Dique de ligação da margem esquerda, com seção homogênea dotada de filtro 

interceptor vertical e filtro-dreno horizontal, e com transições para seção mista 

terra x enrocamento junto aos muros do vertedouro e da tomada d’água / casa de força; 

 

• Tomada d’água conjugada à casa de força que abriga 6 unidades geradoras com 

turbinas tipo KAPLAN de 158 MW de potência unitária, num arranjo típico de usinas 

de baixa queda; 

 

• Área de montagem contígua à casa de força com largura equivalente a dois blocos da 

mesma. Associado à área de montagem foi previsto edifício de comando e controle da 

usina; 

 

• Canal de fuga escavado em rocha com fundo na cota 165,80 m; 

 

• Barragem da margem esquerda com seção homogênea semelhante à da margem direita, 

e com um trecho em seção mista terra-enrocamento, no contato com as estruturas da 

área de montagem. 

 

O desvio do rio foi concebido em duas fases. Na primeira, o fluxo permanece na calha 

natural do rio, enquanto se processam os trabalhos de implantação das estruturas de 

concreto. Para tal serão construídas duas ensecadeiras,  a partir da margem esquerda, 

protegendo as áreas do vertedouro e casa de força nas cotas 195,50 m e 195,20 m 

respectivamente. A ensecadeira da casa de força, auxiliar de 1a fase, possue seção 

homogênea em solo com proteções de talude de enrocamento e deverá ser construída no 

primeiro ano de obra. A ensecadeira do vertedouro, denominada de ensecadeira de 1a 

fase, que  deverá ser construída no ano seguinte, apresenta seção com pré-ensecadeira de 

enrocamento dotada de vedação externa, complementada por seção predominantemente 
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homogênea com filtro-dreno horizontal de areia e proteções de enrocamento nos tramos 

submetidos ao fluxo do rio. 
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Na segunda fase, o rio é desviado através das soleiras rebaixadas do vertedouro, mediante 

a construção de ensecadeiras de seção de enrocamento com vedação externa, sendo a de 

montante coroada na cota 186,50 m e a de jusante na cota 183,80 m. Essas ensecadeiras 

protegem a área apenas no período de estiagem, suficiente para construção da barragem 

de concreto. 
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3. QUESTÕES JURÍDICAS E INSTITUCIONAIS 

 

3.1 Aspectos Legais 

 

O presente estudo de impacto ambiental tem como objetivo a obtenção da licença prévia 

do empreendimento. 

 

O licenciamento ambiental forma parte da Política Nacional de Meio Ambiente introduzida 

pela lei nº 6803, de 02/07/80 e convalidado pela lei 6938/81. 

 

A expedição da licença representa a formalização de um compromisso firmado entre o 

empreendedor e o Poder Público. 

 

A peça fundamental do licenciamento ambiental é o estudo de impacto ambiental, cujo 

principal objetivo é avaliar os impactos positivos e negativos causados pela exploração de 

atividades tidas como potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente e 

apontar medidas mitigadoras que deverão ser incorporadas à obra, conforme previsto no 

art. 225, parágrafo 1º, inciso IV da Constituição Federal. 

 

O procedimento específico para o licenciamento das usinas hidrelétricas, foi disciplinado 

pelas resoluções CONAMA nº 001/86 e 006/87, sendo competência do Estado a 

concessão do licenciamento. No caso da UHE Lajeado, caberá ao Estado de Tocantins 

através do seu órgão competente - a NATURATINS, avaliar o presente EIA/RIMA, 

ouvindo os municípios da região. 

 

A NATURATINS dispõe de diretrizes gerais e um roteiro básico para elaboração de 

EIA/RIMAs. 

 

A implantação de uma usina hidrelétrica, dada a sua complexidade, é afetada por diversas 

leis. A seguir são apresentadas as principais. 
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A concessão do uso da água  é fornecida pelo DNAEE de acordo com as seguintes leis, 

que estão baseadas no artigo nº 175 da Constituição Federal: 

 

- Lei nº 8987 de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos. 

 

- Lei nº 9074 de 7 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga a prorrogação 

das concessões e permissões de serviços públicos. 

 

A declaração de utilidade pública para fins de desapropriação das áreas requeridas para 

implantação do empreendimento poderá ser solicitada pelo DNAEE e o tratamento do 

problema é regulamentado pelo artigo 10º da lei nº 9074 de 07/07/95. 

 

A resolução nº 10 do CONAMA de 03/12/87, dispõe sobre a implantação de estação 

ecológica pela empresa responsável por empreendimento que cause danos ambientais às 

florestas e outros ecossistemas. O artigo 2º  desta resolução diz que o valor da área a ser 

utilizada e das benfeitorias a serem feitas para a implantação da estação ecológica, deverá 

ser proporcional ao dano ambiental a ressarcir e não poderá ser inferior a 0,5% dos custos 

totais previstos para a implantação do empreendimento. 

 

Em muitos casos, a região que têm as suas terras inundadas pelo reservatório não é a 

mesma que vai consumir a energia elétrica. Neste sentido foi prevista a compensação 

financeira aos estados e municípios cujas terras tenham sido inundadas pela construção de 

reservatórios, conforme determina a lei nº 7990 que prevê que a compensação pela 

utilização de recursos hídricos, para fins de geração, é de 6% sobre o valor da energia 

produzida. Dos valores recebidos, 45% são destinados aos estados, 45% aos municípios, 

8% ao DNAEE e 2% à Secretaria de Ciência e Tecnologia. As leis que regulamentam esta 

matéria são: Lei nº 7990 de 28/12/89, Lei nº 8001 de 13/03/90, Decreto nº 1 de 11/01/91 

e Portaria 50 do DNAEE de 26/03/91.   
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Em relação a outros assuntos deve ser mencionado que os bens minerais estão sujeitos à 

regulamentação da Constituição Federal e do Código de Mineração, a vegetação pelo 

Código Florestal e os Recursos Hídricos pelo Código das Águas. 

 

3.2 Aspectos Institucionais 

 

São várias as instituições envolvidas no licenciamento e na implantação dos programas 

ambientais da Usina Hidrelétrica Lajeado. 

 

O licenciamento ambiental será concedido pela NATURATINS - Instituto Natureza do 

Tocantins, órgão estadual, após a avaliação dos estudos e realização de uma ou mais 

audiências públicas, conforme julgue pertinente. 

 

As prefeituras dos municípios afetados (Miracema do Tocantins, Lajeado, Palmas, Porto 

Nacional e Brejinho de Nazaré) deverão ser os principais parceiros para implantação dos 

programas. Além das prefeituras destacam-se as Secretarias Estaduais de Educação e 

Saúde e outros órgãos afins como SANEATINS e Fundação Nacional de Saúde. 

Também serão parceiros importantes outros órgãos tais como a Secretaria de Agricultura, 

RURALTINS e o INCRA. 

 

A UNITINS - Universidade do Tocantins, que já participou da elaboração de alguns 

estudos específicos do EIA, poderá ser parceira para a implantação de diversos 

programas. 

 

Além dos já mencionados, a implantação da UHE Lajeado requererá a participação de 

outros órgãos estaduais tais como as Secreatarias de Justiça e Segurança Pública, 

Transporte e Obras, Indústria, Comércio e Turismo e a nível nacional o DNAEE - 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

4.1  Área de Estudo  

 

O diagnóstico ambiental foi realizado abrangendo os Meios Físico, Biótico e Sócio-

Econômico, sendo desenvolvido em dois níveis de análise. O primeiro, menos detalhado 

porém mais amplo, corresponde à Área de Influência, com recortes espaciais 

diferenciados para os meios físico-biótico e para o meio sócio-econômico. O segundo, 

com um nível de detalhamento maior, é constituído pela área atingida pelo empreendimento 

(reservatório, obras civis da usina e de apoio, etc.) correspondendo à Área Diretamente 

Afetada, com abrangência espacial comum a todos os meios. 

 

A Área de Influência definida para os estudos sócio-econômicos, corresponde aos 

municípios com parcelas de seu teritório inundadas pela formação do reservatório: Porto 

Nacional, Palmas, Miracema do Tocantins e Brejinho de Nazaré. Durante o desenrolar 

dos estudos foi criado o município de Ipueiras, desmembrado de Porto Nacional. Ipueiras 

está em processo de emancipação e a instalação do governo municipal está prevista para 

janeiro de 1997. Os dados referentes a Ipueiras, portanto, estão incluídos nos de Porto 

Nacional. 

 

O município de Tocantínia não terá parte de suas terras inundadas pela formação do 

reservatório e sua sede está distante do local das obras.  Mas mesmo assim deverá sofrer 

impactos decorrentes da chegada de mão-de-obra, pressão sobre seu quadro urbano e 

suas áreas indígenas. Neste sentido, após a avaliação de impactos, este município passou a 

integrar a Área de Influência, sendo contemplado também nos programas ambientais 

propostos. 

 

Os mapeamentos referentes a geologia, geomorfologia, solos e vegetação e uso do solo da 

Área de Influência, abrangeram um recorte espacial comum. A área mapeada corresponde 

à bacia contribuinte direta ao reservatório e à área dos municípios atingidos, resultando em 

um território delimitado a oeste pelo divisor de água das 
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bacias de Araguaia e do Tocantins e a leste pelos rios do Sono e seu afluente, rio das 

Balsas. Considerou-se importante contemplar a totalidade dos municípios atingidos para 

facilitar a correlação dos estudos dos diversos meios. O contorno espacial desta área pode 

ser visualizado no desenho anexo (Área de Influência) 

 

Os mapeamentos referentes a Área Diretamente Afetada englobaram o reservatório e uma 

faixa de 2 a 10 km em seu entorno, de forma a permitir uma visualização não só da área 

atingida mas também da circuvizinhança. 

 

As áreas a serem inundadas pelo reservatório podem ser observadas nos desenhos anexos 

(Reservatório). 

 

4.2  Meio Físico 

 

4.2.1 Clima e Recursos Hídricos 

 

A bacia do rio Tocantins, a montante de Miracema do Tocantins, está localizada entre os 

paralelos 9º e 17º de latitude Sul e entre os meridianos 46º e 50º de longitude Oeste. 

Corresponde a uma área de drenagem da ordem de 186.000 km², o que equivale a 24% 

do total da bacia hidrográfica do Tocantins, com cerca de 770.000 km2. 

 

Em geral, o rio Tocantins tem seu desenvolvimento no sentido sul-norte, sendo formado 

pela conjunção dos rios das Almas e Maranhão, cujas nascentes ocorrem no Planalto de 

Goiás, em níveis superiores a 1.000 metros.  

 

A umidade relativa do ar, durante o período de janeiro a março, atinge valores médios 

da ordem de 83%, na parte norte da bacia, e em torno dos 77%, na parte sul. Já nos 

períodos de estiagem, entre junho a setembro, esses valores são de 55% e 45% 

respectivamente.  
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As características climáticas da região resultam em um expressivo déficit hídrico nos 

meses de maio a setembro, conforme mostra a ilustração, a seguir, indicando o balanço 

hídrico em Porto Nacional.  

 

O rio Tocantins apresenta uma grande variabilidade nas vazões. A maior vazão de 

enchente registrada nesse rio, em Porto Nacional, ocorreu em 24 de fevereiro de 1980, 

com descarga estimada em 28.558 m3/s. No mesmo local, a menor vazão de estiagem 

ocorreu em 19 de outubro de 1954, com a descarga alcançando somente 263 m3/s. Em 

termos gerais, a amplitude do regime de vazões nesse local vai de mínimas em torno dos 

450 m3/s até máximas ao redor dos 10.000 m3/s.  A ilustração “Vazões Méidas 

Mensais” caracteriza o padrão sazonal do rio Tocantins em Porto Nacional, a nível de 

vazões médias mensais. 

 

4.2.2 Terrenos 

 

Os terrenos que compõem a Área de Influência do empreendimento pertencem a dois 

compartimentos de relevo diferenciados: a Depressão do Tocantins e o Planalto 

Residual (ver desenho Geomorfologia). 

 

A Depressão do Tocantins apresenta predomínio de formas de dissecação suave e 

colinas com altitudes entre 200 e 300 m. O grau de dissecação, entalhe erosivo, pode 

variar originando rampas (mais planas), Morrotes (mais ondulados) ou Morros 

(fortemente ondulados).  

 

A unidade de relevo - Colinas Amplas e Morrotes Residuais representa superfícies 

aplainadas um pouco elevadas em relação ao nível geral da depressão, com altitudes 

que podem atingir 400 m. Neste caso, os morrotes se destacam sobre o nível de 

colinas. 

 

A Depressão do Tocantins foi esculpida sobre rochas muito diferenciadas, desde 

rochas granitóides, quartzitos, filitos e xistos de idade muito antigas (Rochas Pré-

Cambrianas) até arenitos, siltitos e outras rochas sedimentares, mais recentes. As 
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unidades sedimentares ocupam a porção norte e leste e as unidades pré-cambianas 

afloram nas porções sul e oeste da Área de Influência. O contato entre estes dois 

grupos de rocha ocorre através de falhamentos.  

 

A esses falhamentos estão associados eventos sísmicos como aquele ocorrido em Porto 

Nacional em 21/06/95. Este sismo pode ser sentido pelos habitantes mas não 

ocasionou maiores danos, pois era de baixa intensidade, característica comum aos 

sismos naturais e induzidos que ocorrem no país.  

 

No centro da depressão assentam-se os terrenos da Planície Fluvial do Tocantins, 

composta pelos sedimentos arenosos com lentes de argila e cascalho, depositados pelo 

rio. A Planície de Inundação propriamente dita compreende os terrenos inundados 

anualmente na época de cheias. Os Baixo-Terraços, em um nível topográfico um pouco 

mais elevado (10 a 12 m acima do nível normal do rio), são inundados apenas nas 

cheias excepcionais que ocorrem com intervalos de até 50 anos. Os Terraços 

representam áreas planas de deposição fluvial antiga, atualmente não inundáveis pelo rio 

Tocantins.  

 

O outro compartimento, denominado Planalto Residual, corresponde às áreas serranas 

com altitudes de 500 a 600 m. Esses relevos apresentam formas aguçadas, quando 

esculpido sobre rochas cristalinas (granitos, gnaisSs, quartzitos e filitos) formando serras 

e morros isolados. Nas áreas de afloramento de rochas sedimentares (arenitos e siltitos) 

as formas são tabulares. O planalto é individualizado pela presença de uma escarpa 

abrupta, apresentando topos tabulares (Colinas e Morrotes de Cimeira) e reversos da 

cuesta (lado oposto da escarpa) dissecado em morros (Serras do Lajeado e do 

Carmo).  

 

As características climáticas da área favorecem a formação de solos de natureza 

química muito pobre,isto é, de baixa fertilidade natural e ricos em concentrações de 

óxidos de Fe a Al (Solos de Cerrado). Muitas vezes essas concentrações de óxido tem  

caráter pétrico, formando concreções ferruginosas. A baixa fertilidade natural e a acidez 

dos solos podem ser corrigidos com o emprego de corretivos e fertilizantes, mas a 
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presença de crostas ferruginosas próximas à superfície inviabiliza a utilização agrícola 

dos solos que as contém.  

 

O uso de solo mais frequente na região é a pecuária extensiva mas os solos de melhor 

textura, profundidade e topografia podem ser utilizadas para agricultura. 
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Existe tecnologia à disposição do agricultor para recuperação química e manejo do 

cerrado, incluindo a utilização de variedades de cereais adaptadas às condições 

climáticas da região.  

 

As áreas a serem inundadas pelo reservatório abrangem grandes extensões dos Baixos 

Terraços e Planície de Inundação, como pode ser visualizado nos desenhos anexos - 

Tipos de Terreno da Área Diretamente Afetada e Entornos. Este mapa representa um 

detalhamento do Mapa Geomorfológico, com indicação das características de cada 

unidade. 

 

O potencial agrícola dos solos da Área Diretamente Afetada (Baixo Terraço e Planície 

de Inundação) não difere muito daquele do entorno e da Área de Influência. São solos 

de baixa fertilidade natural e, apesar de não possuirem concreções, possuem outros 

impedimentos ao uso de mecanização em grande escala, como a presença de lagoas e 

áreas alagadiças. Mas o ambiente mais úmido destas áreas propicia o plantio de 

pequenas roças para consumo doméstico, no período de vazante, com técnicas 

rudimentares de cultivo e mão de obra familiar.  

 

Finalizando, convém ainda citar que na área a ser inundada são exploradas jazidas de 

areia e argila, esta última utilizada para fabricação de tijolos e telhas.  

 

4.3 Meio Biótico 

 

O diagnóstico do Meio Biótico tem como objetivo geral traçar um panorama das 

características biológicas e biogeográficas da área onde se insere o empreendimento, com 

enfoque na área a ser alagada, bem como avaliar seu estado atual de conservação. 

 

Para tanto, foram realizados estudos sobre vegetação, vertebrados terrestres, semi-

aquáticos e aquáticos (principalmente peixes), e sobre as características das águas do rio 

Tocantins e de seus afluentes, incluídas neste item devido à íntima relação com a biota 

aquática. A seguir são apresentadas as principais informações sobre estes elementos que 
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compõem a biota, inicialmente descrevendo a Área de Influência e depois a Área 

Diretamente Afetada. 

 

4.3.1 Caracterização da Vegetação 

 

a) Área de Influência 

 

Predomina na região a vegetação de Cerrado, característica de solos onde a 

disponibilidade de água e de nutrientes é pequena, à qual estão associadas florestas-de-

galeria que vegetam nas margens dos cursos d’água, constituindo corredores de matas 

na paisagem dominada por formações abertas (ver desenho Cobertura Vegetal e Uso 

do Solo). 

 

Uma das características dos cerrados é a variação fisionômica, podendo ocorrer desde 

campos limpos, passando por campos sujos, campos cerrados, cerrados até cerradões 

(ver ilustração - Gradiente de fitomassa das diferentes fisionomias de cerrado). Estas 

diferentes fisionomias apresentam um aumento gradativo de altura e de adensamento de 

arbustos e de árvores. Assim, podem ser encontrados desde ambientes campestres até 

florestais, passando por ambientes intermediários entre ambos. 

 

Todas estas diferentes fisionomias de cerrado estão presentes nos interflúvios (isto é, 

nos terrenos existentes entre dois cursos d’água), embora predominem os campos 

cerrados. Estas fisionomias formam um mosaico de vegetação ora mais aberta, ora mais 

fechada, recortada pelas florestas-de-galeria que ocorrem junto aos rios e riachos. Em 

algumas localidades ainda, onde o relevo forma baixadas, surgem solos encharcados 

que propiciam a presença de ambientes úmidos ou mesmo de lagoas, onde uma 

vegetação completamente diferente se desenvolve. 

 

Em resumo, devido às formas de relevo e aos tipos de solos existentes na região, 

tipologias vegetais completamente diferentes estão presentes. Tem-se, portanto, 

ambientes xéricos (secos), com presença de cerrados nas áreas elevadas e expostas, 

com solos concrecionários (cangas). Nas linhas de drenagem, sobre o dique marginal 
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(barranco do rio), onde os solos são mais férteis e, por isso, geralmente usados para 

agricultura, os ambientes são mésicos (nem secos demais, nem muito 
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úmidos), propiciando o desenvolvimento de vegetação florestal. Já nas depressões, 

geralmente situadas perto dos rios, o excesso de umidade dos solos e a presença de 

lagoas formam ambientes palustres e aquáticos e a vegetação modifica-se, estando 

presentes ou florestas de brejo, às vezes com buritis, ou campos úmidos. Nas lagoas 

rasas e ensolaradas, uma vegetação aquática está presente, formando verdadeiros 

jardins subaquáticos. 

 

A presença da serra do Lajeado nesta área também propicia uma maior variação de 

ambientes, já que suas encostas atingem altitudes de cerca de 600 m, formando grandes 

declividades. Nestes locais inúmeros riachos começam a se formar e se dirigem ao rio 

Tocantins. Estas nascentes são importantes fontes que podem abastecer as cidades 

próximas com água potável (como é o caso do ribeirão Taquarussu, onde está a 

captação de água para Palmas). Estes cursos d’água escavaram nas vertentes da serra 

pequenos vales, onde os solos são mais úmidos e mais protegidos da insolação, 

constituindo ambientes mésicos, propícios à presença de matas. Já os locais da encosta 

situados entre um pequeno vale e outro, são mais expostos ao sol, sendo os solos mais 

secos e menos férteis. Nestes locais os cerrados estão presentes. As encostas da serra 

apresentam, portanto, uma alternância de matas e de cerrados, aquelas subindo pelas 

linhas de drenagem e estes pelos interflúvios (locais entre dois rios). 

 

Partindo da crista da serra do Lajeado, em direção ao rio Tocantins tem-se, na 

encosta, cerrrados ou florestas, depois diferentes fisionomias de cerrado entremeadas 

com florestas-de-galeria junto aos córregos e riachos e, perto do rio Tocantins, áreas 

úmidas com sua vegetação específica. Finalmente, no barranco do rio Tocantins (ou 

seja, no dique marginal) encontra-se a floresta-de-galeria, atualmente bastante alterada 

devido ao uso para a agricultura e pela retirada de madeiras (ver ilustração - Perfil 

esquemático da vegetação). 

 

Os estudos realizados constataram esta diversidade de ambientes e, por conseqüência, 

uma diversidade bastante grande de espécies vegetais, com elevado número de 

espécies aquáticas e de brejos, pouco conhecidas pela ciência e pouco comuns em 
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regiões de cerrado que, conforme explicado anteriormente, constitui uma vegetação 

característica de ambientes secos. 

 

É interessante salientar que praticamente toda a área, embora predominantemente 

recoberta por vegetação nativa, é utilizada para pecuária, sendo os cerrados manejados 

através do fogo. Em muitas áreas, gramíneas introduzidas para formação de pastos se 

dispersaram e formam atualmente o estrato herbáceo de campos cerrados. Assim, 

embora a vegetação nativa predomine em toda a área, é utilizada como pasto para o 

gado e, por isso, a vegetação apresenta modificações causadas pelo homem: cerrado 

mais aberto do que seria naturalmente devido ao uso freqüente do fogo, presença de 

gramíneas exóticas (que não são nativas), escassez de árvores que produzem madeira-

de-lei, retiradas para construções, etc. 

 

b) Área Diretamente Afetada 

 

A área a ser alagada segue o mesmo padrão em mosaico de vegetação que caracteriza 

a Área de Influência. Isto significa que não há uma grande diferenciação de uma área 

para a outra. Entretanto, na Área Diretamente Afetada, este mosaico torna-se mais 

complexo, já que é aí que estão os ambientes úmidos, que se alternam com os 

ambientes secos dos cerrados e os ambientes mésicos das florestas-de-galeria. Há, 

portanto, uma diversidade bastante grande de habitats, em um trecho menor, formado 

pelos baixos terraços e planície de inundação do rio Tocantins (a largura máxima da 

faixa a ser alagada é de aproximadamente 7 km). Neste trecho, os afluentes que 

descem da serra do Lajeado tornam-se meandrantes, formando áreas de solos 

encharcados. Além disso, muitos córregos têm suas nascentes no limite da planície com 

os terrenos mais elevados, constituindo extensas áreas alagadas. 

 

Nestas áreas, seis diferentes tipos de vegetação podem ser observados (ver desenhos - 

Cobertura Vegetal e Uso do Solo), de acordo com os ambientes em que ocorrem: 
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• vegetação xerófila (de ambientes secos) - os cerrados, com suas diferentes 

fisionomias (que aparecem no mapa como cerrados propriamente ditos, campos 

cerrados e campos sujos); 

 

• vegetação mesófila (ambientes intermediários) - as florestas-de-galeria e as florestas 

estacionais, sendo que estas últimas estão presentes apenas como franjas no limite das 

florestas-de-galeria. No mapa de vegetação estas matas aparecem como “formações 

florestais”. 

 

• vegetação hidrófila (ambientes úmidos) - as florestas paludosas e os buritizais, 

também mapeados como “formações florestais”, e os campos úmidos, que no mapa 

aparecem com áreas úmidas. 

 

As formações florestais dos tributários, que se iniciam nas encostas da serra do 

Lajeado, penetram na Área Diretamente Afetada e têm continuidade com as florestas 

do rio Tocantins que, por sua vez, estendem-se por todo este curso d’água, formando 

um corredor de matas que se liga às florestas amazônicas. Há, portanto, uma 

continuidade entre as matas da área a ser alagada, situada em região caracterizada 

pelo cerrado, com as florestas amazônicas. Por esta razão, algumas espécies vegetais 

da Amazônia podem ser encontradas nas margens do Tocantins, na área a ser 

alagada. Este aspecto é importante também para a distribuição da fauna, o que será 

discutido mais adiante. 

 

A transição das formações florestais para a vegetação de cerrado ocorre de diferentes 

maneiras, porém raramente de forma abrupta. Freqüentemente a mata vai raleando 

aos poucos passando gradativamente para cerradão, depois para cerrado e finalmente 

para o campo cerrado. Em outras situações, a presença de solos encharcados 

propicia a presença de matas paludosas, onde poucas espécies de árvores (como as 

canjaranas, por exemplo) estão presentes, formando maciços de árvores quase 

homogêneos, já que o solo com muita água restringe a ocorrência de muitas espécies 

que não se adaptam a estes ambientes excessivamente úmidos. Neste caso, às vezes 

as canjaranas aparecem misturadas aos buritis, palmeira típica de solos encharcados, e 
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às vezes os buritis aparecem praticamente sozinhos, em maciços ou, mais comumente, 

em fileiras ao longo das linhas de drenagem, formando uma paisagem muito 

característica das regiões de cerrado. Estas palmeiras geralmente se contactam com os 

cerrados através de campos limpos, situados entre os buritizais e os cerrados. 
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À medida que os solos tornam-se mais deprimidos, formando baixadas às vezes 

pouco perceptíveis, os solos tornam-se mais úmidos e começam a surgir espécies 

arbustivas e herbáceas típicas de áreas úmidas. Dentre estas, são bastante comuns as 

utriculárias, pequenas plantas ditas “carnívoras”, sem folhas, que vegetam no barro e 

que se nutrem de pequenos organismos do solo, capturados em minúsculas bolsas 

(utrículos), existentes em suas raízes. Nas bordas das lagoas encontram-se plantas 

semi-aquáticas e, dentro das lagoas rasas, plantas aquáticas enraizadas formam 

verdadeiros tapetes floridos. São espécies que ocorrem somente nestes ambientes e 

que são importantes pois fornecem alimentos aos peixes que aí se encontram e, por 

conseqüência, ajudam a formar ambientes ricos, pois há bastante água e nutrientes 

disponíveis. Nestas localidades, muitos espécies animais, principalmente de aves, estão 

presentes. Em grande parte das lagoas, uma faixa de tucuns precede as áreas úmidas 

e, por isso, estas localidades ficam bastante isoladas, fator importante para a fauna. 

 

Outro aspecto interessante para a vegetação aquática é a presença dos pequenos 

córregos que tem suas nascentes na planície fluvial do rio Tocantins. São cursos 

d’água rasos e correntosos, onde crescem plantas aquáticas diferentes das que 

ocorrem nas lagoas (de águas paradas), servindo de alimento e abrigo a inúmeros 

peixes. Dentre as espécies coletadas nestes ambientes, durante os estudos, uma 

parece ser ainda desconhecida para a ciência, o que demonstra o pouco conhecimento 

que se tem destas plantas. 

 

A exemplo da Área de Infuência, também na Área Diretamente Afetada a vegetação 

nativa é utilizada para pecuária, sendo comum o uso do fogo para manejar o pasto. 

Praticamente toda a área é utilizada para este fim. Além disso, pequenas áreas de 

agricultura estão presentes, principalmente nos barrancos dos rios, onde os solos são 

mais férteis. Por essa razão, as florestas-de-galeria, principalmente nas margens do rio 

Tocantins, são muito degradadas. Em algumas localidades, a mata foi substituída por 

plantas urticantes, o que dificulta sua utilização para a lavoura. 
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Resumindo, pode-se dizer que a área a ser alagada apresenta vegetação semelhante à 

da região em que se encontra, porém com presença de ambientes úmidos, pouco 

comuns fora da área a ser alagada. Embora praticamente toda sua extensão esteja 

ocupada por vegetação nativa, verificou-se o uso desta para pecuária extensiva e para 

agricultura de subsistência, principalmente perto dos rios. 

 

4.3.2 Vertebrados (com exceção de peixes) 

 

a) Área de Influência 

 

O mosaico de vegetação, formando ambientes ora fechados ora abertos, propicia uma 

maior variedade de habitats e, devido às variações de período de floração e de 

frutificação das diferentes plantas, uma maior disponibilidade alimentar para a fauna. A 

presença de florestas-de-galeria no rio Tocantins e em seus afluentes também permite 

um maior estoque alimentar e disponibilidade deste ao longo do ano, pois as plantas 

que ali ocorrem têm padrões fenológicos (padrão de floração e frutificação) distintos 

das espécies de cerrado. 

 

É importante lembrar também que o clima do cerrado, com sua flutuações sazonais 

(estações seca e chuvosa bem diferenciadas) propicia flutuações de populações de 

invertebrados, aumentando, em determinados períodos do ano, a disponibilidade de 

alimento para muitas espécies de animais que se alimentam de insetos. 

 

Há também maior possibilidade de movimentos dos animais, que se deslocam de um 

ambiente ao outro em suas atividades tróficas (de alimentação) ou reprodutivas. O tipo 

de movimentação mais conhecido é de aves migratórias, mas outros grupos animais 

(morcegos, por exemplo) também realizam deslocamentos regionais. A presença do rio 

Tocantins, um extenso curso d’água, também é importante para as migrações, embora 

seja secundária, se comparada ao rio Araguaia. 
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As florestas do rio Tocantins e dos tributários permitem ainda a presença de ambientes 

sombreados, em uma região de cerrados, onde a vegetação aberta permite maior 

insolação. Este aspecto propicia a ocorrência de animais característicos de mata e que 

não se expõem à luz direta. Desta forma, espécies umbrófilas (de ambientes sombrios), 

algumas características da Amazônia, estão presentes. 

 

É importante ainda citar a serra do Lajeado, cujo relevo acidentado forma localidades 

de difícil acesso, recobertas por matas, buritizais ou cerrados. Inúmeras espécies 

animais, algumas de grande porte e raras em outras regiões, podem ainda ser alí 

encontradas. Podem ser citados mamíferos como anta, lobo-guará, onças e aves como 

a arara-azul, a maior da América do Sul. 

 

As extensas áreas de vegetação pouco alterada da serra, os cerrados presentes nos 

morros e colinas, o mosaico de ambientes úmidos e secos da planície fluvial do rio 

Tocantins, bem como as faixas de florestas-de-galeria, formam um conjunto de 

variados ecossistemas, constituindo uma extensa área de ambientes naturais ainda 

pouco fragmentados pela ocupação humana. Este aspecto é de fundamental 

importância para a presença de alguns animais que já desapareceram de outras regiões 

do país, como as onças, os papagaios e as araras. São espécies que necessitam de 

grandes áreas de vida (caso dos felinos) e da presença de matas pouco alteradas. No 

caso das aves, é necessária a existência de árvores velhas, com cavidades onde as aves 

nidificam (fazem seus ninhos). A retirada da vegetação nativa, o fogo ou mesmo a 

extração seletiva de espécies vegetais pode levar à redução gradativa das taxas de 

natalidade destas espécies. Este processo, somado à caça predatória, leva à erosão 

genética e à endogamia, ou seja, à redução gradual de indivíduos da espécie (erosão 

genética) até que as populações sejam tão pequenas que o acasalamento ocorre entre 

indivíduos consanguíneos ou parentes (endogamia). Com o tempo, estas desaparecem 

da região. 

 

Na Área de Influência, embora algumas espécies já sejam raras, como as araras azuis e 

as onças, a maior parte dos animais está presente e, aparentemente, as populações 

ainda não estão muito reduzidas. 
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b) Área Diretamente Afetada 

 

Da mesma forma que a vegetação, também a fauna (conjunto de animais) desta área é 

pouco conhecida. Por esta razão, pouco se sabe sobre pequenos vertebrados como os 

anfíbios (rãs, pererecas e sapos), répteis (lagartos, cobras, etc) e mamíferos como 

roedores (ratos-do-mato) e morcegos. Já sobre os animais maiores ou que são 

venenosos, bem como sobre as aves, é possível ter informações, uma vez que é mais 

fácil sua observação em campo. 

 

Os cerrados da área, em conjunto com as matas situadas perto dos rios, propiciam a 

presença de espécies como o lobo-guará, o veado-galheiro, os tamanduás, mamíferos 

que utilizam o mosaico de cerrados e matas, transitando entre estes ambientes em busca 

de alimentos e abrigo. O lobo-guará, bem como outros canídeos como as raposas por 

exemplo, são onívoros (comem tanto animais quanto vegetais) e utilizam muito os frutos 

do cerrado em sua alimentação, deslocando-se de um local a outro, atrás das plantas 

frutíferas. Já os tamanduás andam por grandes área em busca de cupins e formigueiros, 

dos quais se alimentam. 

 

Também nos cerrados um grande número de aves pode ser observado, sendo as mais 

características destes ambientes as gralhas, a seriema e a ema (principamente nos 

campos sujos e em área usadas como pastagem, onde há muitos insetos e pequenos 

animais), bem como alguns pombos, anús e o inhambú. A maior parte das aves, 

entretanto, não é exclusiva dos cerrados e, assim como os mamíferos, utiliza o mosaico 

de cerrados e matas para se alimentar e para fazer seus ninhos. Assim, é comum avistar 

aves como o tucano, o araçari, a arara-canindé, entre outras, nas árvores dos campos 

cerrados ou nas bordas das matas. 

 

Algumas poucas espécies são encontradas apenas em matas. É o caso da choca-

d’água, ave amazônica que chega até esta região pelas matas do rio Tocantins. 

Também podem ser citados o jaó e o mutum. Entre os mamíferos estão o guariba e 

outros macacos como o prego e o souim e também serelepes, ouriços e, talvez, a 
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preguiça. Algumas cobras como a caninana e as cobras-cipós também podem ser 

encontradas nestes ambientes. 

 

Um grande número de animais encontra-se presente nas áreas úmidas, junto às lagoas 

ou ainda nas margens dos rios e riachos ou em suas ilhas. Cerca de 20% das aves 

observadas na área (de um total de 196) são dependentes destes ambientes, o que 

demonstra sua importância. Socós, garças, trinta-réis, martins-pescadores, saracuras 

são exemplos desta fauna. Os buritizais são utilizados por diversas espécies de garças 

como a dorminhoca, que dorme durante o dia entre as palmeiras e preda peixes, 

pequenos répteis e anfíbios presentes nos solos encharcados e nas lagoas próximas. 

Também a garça-real, a garcinha-branca, o arapapá e martins-pescadores podem ser 

facilmente ali observados. Nos brejos e nas margens das lagoas com bastante 

vegetação flutuante verifica-se o jaçanã e o carão, além de marrecas. Nas praias do rio 

Tocantins estão o cui-cui, os trinta-réis, as andorinhas e biguás. A floresta-de-galeria 

abriga socós, saracuras e patos. 

 

Conforme explicado anteriormente, o rio Tocantins é importante para as aves 

migratórias, o que pode ser confirmado pelo registro de cerca de 22 espécies de aves 

que realizam migrações. Algumas delas, como os maçaricos vem do hemisfério norte, 

enquanto que outras, como o tuiuiú, voam do Pantanal Matogrossense. 

 

Ainda no rio Tocantins, uma fauna aquática está presente, representada pelos botos, 

mamíferos típicos dos rios amazônicos. Também tracajás, tartarugas e jacarés podem 

ser observados, embora a pressão de caça, bastante intensa até um passado recente, 

tenha reduzido suas populações. Dentre os crocodilianos, há informações de ocorrência 

de jacaré-açu, espécie bastante rara fora da Amazônia. Vale lembrar que os jacarés 

ocorrem também nas lagoas perenes situadas próximo ao rio. Além disso, estes répteis, 

nidificam no solo das matas, utilizando o folhiço para formar os ninhos. A presença da 

vegetação arbórea tem, portanto, grande significado para a manutenção das populações 

destes animais. Também as tartarugas e tracajás nidificam em terra, geralmente nos 

tabuleiros de areia que surgem no rio durante o período de estiagem. 
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Além destes animais, devem ser citadas ainda as lontras e as ariranhas que fazem tocas 

nos barrancos dos rios e se alimentam de peixes. As lontras, de acordo com os relatos 

de pescadores, são relativamente freqüentes, porém as ariranhas somente foram citadas 

como ocorrentes nos afluentes perto de Lajeado. 

 

Os grandes predadores (onças) provavelmente também ocorrem na área, porém 

utilizam-na como área de passagem, fazendo incursões esporádicas, sendo mais 

freqüentes nas serras situadas nas circunvizinhanças, onde as grotas e as encostas 

propiciam locais mais abrigados e onde a pressão de caça é menor. 

 

Muitas das espécies que ocorrem na área são atualmente raras devido à caça ou à 

destruição de seus habitats (ambientes onde vivem). Algumas delas estão inclusive na 

lista das espécies consideradas ameaçadas de extinção. São elas: o tamanduá-bandeira, 

o lobo-guará, a lontra, a ariranha, a jaguatirica, a onça-pintada, a onça-parda, o veado-

galheiro e o jacaré-açu. Na área que será alagada a ariranha, as onças, o veado-

galheiro e o jacaré-açu são, aparentemente, as espécies mais raras. Há alguns relatos 

de ocorrência de cervo-do-pantanal nas áreas de brejo, mas não foi observado nenhum 

indício desta espécie durante os estudos. 

 

Pode se verificar ainda que, a exemplo das plantas, alguns animais encontrados nesta 

área ou em suas proximidades são muito pouco conhecidos pela ciência. É o caso de 

uma cobra-de-duas-cabeças, cujo único exemplar foi coletado, há algumas décadas 

atrás, em Pedro Afonso. 

 

Verificou-se, portanto, que na Área Diretamente Afetada ocorrem espécies de grande 

porte, algumas já raras em outras localidades, estando presentes não só espécies que 

utilizam cerrados e matas para sua sobrevivência, mas também espécies exclusivamente 

florestais. Verificou-se ainda que a área apresenta um grande número de animais que 

dependem de brejos, lagoas ou do rio Tocantins e de seus afluentes, o que reforça a 

importância dos ambientes úmidos presentes nesta localidade. 
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4.3.3 Características das Águas 

 

Para caracterização dos ambientes aquáticos da região foram coletadas amostras e 

análisadas as águas do rio Tocantins, dos principais afluentes e de algumas lagoas 

marginais. 

 

O rio Tocantins foi amostrado em seis diferentes locais, situados entre Brejinho de Nazaré 

e Lajeado. Os afluentes e as lagoas estudadas foram: rio Crixás, rio Areias, rio Água Suja, 

rio dos Mangues, ribeirão São João, rio Lajeado, lagoa Pedra do Santo e lagoa da 

Capivara. 

 

As coletas foram feitas na época das chuvas (dezembro/95 e fevereiro/96) e durante o 

período de secas (junho/1996). 

 

Os resultados mostram que os ambientes estudados têm características diferentes ao longo 

do ano. Durante as chuvas, por exemplo, as águas do rio Tocantins são turvas 

apresentando muitas partículas em suspensão. Já nas secas, a transparência é elevada e as 

partículas em suspensão são reduzidas. A cor da água também é muito diferenciada entre 

estes dois períodos. 

 

O comportamento dos afluentes segue, de forma geral, o do rio Tocantins. O rio Crixás, 

afluente da margem esquerda localizado acima de Brejinho de Nazaré, apresentou águas 

mais límpidas (transparentes) quando comparado aos demais. 

 

Com as águas limpas (período de secas) tem-se uma melhor penetração de luz no meio 

aquático e um maior desenvolvimento de minúsculos vegetais (fitoplâncton), que dependem 

da energia solar. O fitoplâncton se desenvolve melhor em águas paradas, tendo sido 

detectado com maior abundância nas lagoas. Estes vegetais são importantes por serem 

responsáveis pela base da cadeia alimentar, servindo de alimento para organismos animais, 

tanto microscópicos (zooplâncton), quanto macroscópicos, caso de alguns peixes.Também 

são responsáveis por parte do oxigênio dissolvido da água.  
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A temperatura média da água do rio Tocantins foi em torno de 30oC durante as chuvas e 

de 27oC na seca; a diferença, portanto, não foi tão acentuada. Os afluentes tiveram valores 

ligeiramente inferiores às registradas no rio principal.  

 

Os rios correntosos e rasos, como os encontrados na região, não apresentam diferenças 

acentuadas entre a temperatura da água da superfície e a do fundo. Já para as lagoas e 

reservatórios, este fato é detectado mais comumente. Quando as diferenças são 

acentuadas, este fenômeno é conhecido como estratificação térmica. 

 

No entanto, as diferenças entre as temperaturas das águas superficiais e as do fundo das 

lagoas Pedra do Santo e Capivara não foram muito grandes. Isto deve-se à pouca 

profundidade dessas lagoas onde a ação dos ventos, muitas vezes, é responsável pela 

completa mistura das camadas. 

 

Apesar de não terem sido verificados processos de estratificação térmica nas lagoas, 

foram detectados valores de oxigênio dissolvido muito baixos, principalmente na camada 

mais profunda. Na lagoa Pedra do Santo, por exemplo, não foi detectado oxigênio 

dissolvido na coleta de fevereiro, ocasião em que o valor de superfície também foi muito 

baixo (1,10 mg/l). Este fato só não compromete os peixes porque os mesmos possuem 

adaptações morfológicas que permitem suportar baixas concentrações de oxigênio, 

conforme será detalhado posteriormente. 

 

Os valores de oxigênio dissolvido do rio Tocantins foram ligeiramente superiores no 

período de estiagem (em torno de 7,0 mg/l). Nas chuvas, esta concentração foi de 

aproximadamente 6,0 mg/l. Esta diminuição é devida, dentre outros fatores, à 

decomposição da matéria orgânica que é carreada para o rio neste período. 

 

Os demais rios também apresentaram valores de oxigênio dissolvido menos elevados 

durante o período chuvoso. 

 

As características dos ecossistemas aquáticos estão relacionadas às particularidades das 

bacias hidrogáficas a que pertencem. 



34 

 

 

A parte alta da bacia do rio Tocantins é caracterizada por rochas cristalinas, sujeitas a 

maiores desgastes, implicando num maior fornecimento de íons para o meio aquático 

quando comparadas à rocha sedimentar, presente nos segmentos abaixo da região do 

reservatório. 

 

A condutividade elétrica é um indicativo da quantidade de íons (cátions e ânions) presentes 

na água. No rio Tocantins, foram obtidos valores por volta de 60 µS/cm no período de 

chuvas e de 80 µS/cm no período de secas. Esses valores foram relativamente superiores 

aos obtidos nos demais estudos efetuados no rio Tocantins, próximo à cidade de 

Imperatriz.  

 

Os valores menores registrados durante as chuvas devem-se ao fator diluição. Dentre os 

íons analisados citam-se o cálcio, o magnésio e o cloreto.  

 

Dentre as demais análises químicas efetuadas para a caracterização dos ambientes citam-

se as de nutrientes, como por exemplo nitrogênio e fósforo, nas suas diversas formas, e de 

sílica. 

 

Os organismos vegetais requerem a presença de alguns sais minerais, em pequenas 

concentrações. Dentre esses citam-se: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro 

e enxofre. 

 

As formas de nitrogênio analisadas foram: nitrato, nitrito e amônia. Já o fósforo foi 

analisado apenas na forma de fosfato dissolvido. 

 

Os valores de fosfato do rio Tocantins foram relativamente altos, quando comparados aos 

demais dados existentes para outros trechos do rio Tocantins. 

 

Em geral, a fonte natural de fósforo para as águas é a lixiviação (desgaste) de rochas 

fosfatadas e a decomposição de matéria orgânica, podendo constituir-se em fontes 

adicionais os fertilizantes agrícolas e o esgoto doméstico. 
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Os valores do fosfato do rio Tocantins são, em grande parte, provenientes da própria 

bacia, tendo em vista o baixo uso de terras agricultáveis com utilização de adubos e os 

reduzidos lançamentos de esgotos domésticos diretamente nas águas deste rio, acima do 

futuro empreendimento. 

 

Os valores de nitrato, nitrito e amônia do rio Tocantins foram, assim como os de fosfato, 

superiores por ocasião do início do período chuvoso, muito provavelmente devido às 

contribuições do meio circundante. 

  

As águas do rio Tocantins e tributários apresentaram valores de pH ligeiramente básicos 

(pH>7). Por outro lado, o pH das lagoas mostrou valores mais ácidos, porém próximos à 

neutralidade. 

 

No que se refere às fontes poluidoras, pode-se concluir que os ambientes analisados não 

se encontram, ainda, comprometidos. 

 

Vale salientar que foram feitas amostragens adicionais (em setembro de 1996) para 

análises de mercúrio. As coletas foram realizadas nos rios Areias, Água Suja e Tocantins, 

sendo este último amostrado em dois locais: um ponto após Brejinho de Nazaré e o outro 

em Lajeado, na região do eixo da barragem.Também foram analisadas amostras de 

sedimento do rio Areias e do rio Tocantins. O mercúrio foi detectado apenas na amostra 

de água do rio Areias porém, o valor registrado foi muito baixo. É provável que a 

contaminação por este elemento tenha sido mais expressiva no passado, quando a 

atividade do garimpo era maior. 

 

4.3.4 Características da Fauna de Peixes 

 

Para a caracterização da fauna de peixes foram realizadas coletas utilizando-se 

principalmente redes de espera, embora outros tipos de arte de pesca, como redes de 

arrasto, tarrafas, puçás e espinhéis também tenham sido empregados. 
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Para cada ponto amostrado foi utilizado um conjunto de redes contendo dez unidades (da 

malha 3 à malha 15 cm). Essas redes, todas com dimensões conhecidas, permaneceram 

em cada local por 24 horas. As despescas foram efetuadas de forma a permitir a 

diferenciação entre os peixes pescados nos períodos diurno e noturno. 

 

Ainda no barco, os peixes de cada rede eram colocados em sacos com a respectiva 

identificação da malha e do local, sendo mantidos em caixas de isopor com gelo. Após a 

despesca, essa caixas eram transportadas para o laboratório de apoio (sediado em Porto 

Nacional), onde então os peixes eram analisados. 

 

Cada um dos peixes foi identificado (nome popular e nome científico) tendo sido obtidos 

outros dados como peso e comprimento. Em seguida, cada exemplar foi aberto para a 

verificação do sexo e do grau de maturidade de seus orgãos reprodutores, para determinar 

se o indivíduo estava em reprodução ou se já havia se reproduzido. Também foi possível 

identificar os indivíduos jovens e os adultos. 

 

Os pontos amostrados foram: 

 

- rio Tocantins: nas proximidades de Brejinho de Nazaré, Porto Nacional, Palmas, 

Lajeado e Pedro Afonso. 

 

- desembocadura dos afluentes: rio Crixás, rio dos Mangues, ribeirão São João e rio do 

Sono. 

 

- lagoas: Pedra do Santo e Capivara. 

 

As amostragens foram feitas em diferentes épocas do ano, ou seja, em dezembro/95, 

fevereiro/96 e junho/96.  

 

De cada um desses ambientes foram obtidas também amostras de ovos e de larvas de 

peixes, através do uso de uma rede específica. Como a reprodução da maioria dos peixes 
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se dá durante a época das chuvas, foi feita mais uma amostragem (somente para ovos e 

larvas) no mês de janeiro/96. 

 

Foram analisados mais de 5000 exemplares, tendo sido identificadas cerca de 170 

espécies de peixes. 

 

A análise dos dados mostrou que o maior número de peixes foi capturado na lagoa da 

Capivara. Em seguida, tem-se os pontos situados no rio dos Mangues e no ribeirão São 

João. Na lagoa da Capivara, no entanto, os peixes capturados foram de pequeno porte. 

Os dados relativos aos pesos dos peixes mostram que os locais mais expressivos foram os 

situados na desembocadura do ribeirão São João e no rio Tocantins, próximo a Lajeado. 

 

Algumas espécies de peixes das lagoas apresentaram adaptações para baixas 

concentrações de oxigênio. Como exemplos de peixes com adaptações morfológicas 

citam-se a piabinha e os diferentes tipos de sardinha, que têm o lábio inferior dilatado, e a 

pirosca, que apresenta pulmão bem desenvolvido. 

 

Dentre as espécies com ampla distribuição (comuns em mais de 80 % dos locais) citam-se: 

o voador, a branquinha, o mandí-sardinha, o facão, a sardinha-colim e a sardinha-papo-

largo, o mandí, a bicuda, o cará, o tucunaré, a piabanha, o cachorrinho e a piranha. 

 

O fato destas espécies terem ocorrido em muitos locais, sugere que possuem maior 

tolerância a diferentes condições ambientais. Estarão, provavelmente, aptas a colonizar o 

futuro reservatório. 

 

Dentre as espécies migradoras de longas distâncias, identificadas na região, destacam-se: o 

surubim, o jaú, o barbado, o bacu, o curimatá, o jaraqui e a ubarana. 

 

Estas espécies, pelo fato de migrarem longas distâncias para a reprodução e/ou 

alimentação são, normalmente, as mais prejudicadas com a construção de barragens, 

principalmente naquelas onde não há dispositivos para a transposicão de peixes. 
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No que se refere ao período de reprodução, verificou-se que a maior intensidade 

reprodutiva ocorreu em dezembro. A amostragem de fevereiro também mostrou uma 

reprodução intensa, porém os dados revelaram que o período reprodutivo estava 

chegando ao final. Vale salientar que na amostragem de junho ainda foram identificados 

alguns exemplares de carás em processo de reprodução. A grande maioria das espécies 

da região, no entanto, tem a reprodução durante a época de águas altas. 

 

Os peixes da região foram, também, classificados pelos hábitos alimentares, tendo sido 

agrupados em sete categorias diferentes. Nos rios, por exemplo, houve predomínio de 

espécies com hábitos detritívoros como a branquinha, o acari e o foguete ou cachimbo. Em 

segundo lugar citam-se as espécies piscívoras (que se alimentam de outros peixes). Já para 

as lagoas, os peixes mais representativos foram os insetívoros como, por exemplo, a 

piabinha. 

 

As espécies mais abundantes (que ocorreram em maior número) em todos os ambientes 

amostrados foram: a piaba, o voador, a branquinha, o facão e o mandí-sardinha.  

 

As amostragens para a verificação de ovos e de larvas de peixes são importantes pois 

permitem verificar se os locais amostrados são utilizados para a reprodução e /ou para o 

desenvolvimento inicial das espécies. 

 

Os resultados das análises mostraram que as larvas foram mais abundantes que os ovos. 

Este fato leva a crer que a desova deve ocorrer em outros locais (não amostrados), 

provavelmente nos trechos superiores dos afluentes e do próprio rio Tocantins, sendo as 

larvas carreadas para os locais onde foram efetuadas as coletas. 

 

As larvas foram mais abundantes em dezembro, ocasião em que a maior parte das 

espécies encontrava-se em pleno período reprodutivo. 
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O fato de ter sido verificada maior abundância de ovos e de larvas no rio Tocantins e não 

nas lagoas, pode estar relacionado à ausência de comunicação entre estes ambientes. A 

princípio, esperava-se um maior número nas lagoas, ambientes mais apropriados para o 

desenvolvimento dos peixes. No entanto, a comunicação entre o rio principal e as lagoas 

não se dá, no caso do rio Tocantins, anualmente. Esta comunicação ocorre nas ocasiões 

de cheias excepcionais. 

 

4.4  Meio Sócio-Econômico 

 

 a) Área de Influência 

 

A Área de Influência do empreendimento (AI), do ponto de vista sócio-econômico, 

engloba os municípios que possuem terras na área a ser inundada pelo reservatório: 

Lajeado, Miracema do Tocantins, Palmas, Porto Nacional e Brejinho de Nazaré. Foi 

considerado também o município de Tocantinia que não tem área inundada, porém 

sofrerá influência do canteiro de obras. Todos pertencem à Região Central do Estado do 

Tocantins, conhecida também como Grande Entorno de Palmas (ver ilustração a seguir). 

 

O processo de ocupação desta região esteve associado às atividades extrativistas (ouro 

e diamante), à pecuária extensiva e ao transporte fluvial através do rio Tocantins. Nos 

séculos XVIII e XIX surgiram as primeiras cidades, destacando-se Porto Nacional e 

Monte do Carmo. Em meados do século XX, com a construção da rodovia Belém-

Brasília, outros núcleos urbanos foram surgindo, nos locais dos antigos acampamentos de 

obra. Com o término das obras uma parcela dos trabalhadores fixaram residência nestes 

núcleos e outras pessoas foram atraídas para a área. A nova rota de ligação através da 

rodovia redirecionou a organização espacial da região. Alguns centros importantes se 

consolidaram ao longo da estrada e, ao mesmo tempo, verificou-se o declínio do 

transporte fluvial no Tocantins. As cidades à beira do rio foram perdendo importância 

regional e muitas foram se esvaziando. No final da década de 80, com a criação do 

estado do Tocantins e a implantação de Palmas na margem direita do rio, alterou-se 

substancialmente o 
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espaço regional; novos acessos viários foram implantados e outros melhorados. A 

construção da capital e da infra-estrutura associada atraiu trabalhadores de várias partes 

do país e pessoas que vislumbraram uma oportunidade de recomeçar a vida neste lugar. 

Este processo ocorreu às custas de  uma grande especulação imobiliária, tendo como 

consequência a instalação dos migrantes em áreas periféricas da capital, e mesmo em 

outros municípios. 

 

O papel da administração pública na consolidação do estado do Tocantins foi 

fundamental. Entretanto a conjuntura econômica recessiva do país teve reflexos negativos 

no novo estado e principalmente na capital - Palmas. A capacidade de investimento do 

estado diminuiu, e a iniciativa privada, atraída em um primeiro momento na expectativa 

de lucro fácil, acabou se retraindo. Houve forte evasão de população urbana e 

desemprego crescente. Os preços dos imóveis e das terras começaram a cair, tendendo 

a se estabilizar em níveis mais realistas. 

 

Esta região é ainda bastante frágil do ponto-de-vista de sua organização espacial, o que 

se reflete na sua estrutura sócio-econômica. Abarca população de várias partes do país 

com raízes culturais distintas, sendo que as pessoas naturais da região hoje são uma 

minoria.  É dentro deste cenário que se insere a implantação da UHE Lajeado. É um 

empreendimento de porte que, por sua vez, tenderá a consolidar o estado em formação 

e acarretará alterações a curto prazo na região. 

 

A caracterização socio-econômica da Área de Influência, resumidamente apresentada a 

seguir, tem como base dados secundários publicados e/ou disponíveis nos órgãos e 

instituições oficiais federais, estaduais e municipais.  

 

- Atividades Econômicas Rurais 

 

A estrutura fundiária da Área de Influência é caracterizada pela forte concentração de 

terras; as grandes propriedades (acima de 1200 ha) representam 5,6% do número de 

estabelecimentos mas ocupam 33% das terras. Por outro lado os minifundios (com até 

80 ha) ocupam apenas 3,3% da área total, e representam 25,1% do 
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número de estabelecimentos rurais. No município de Palmas, os minifundios representam 

56% dos estabelecimentos devido basicamente à implantação do projeto denominado 

Cinturão Verde de Palmas da ITERTINS.   

 

Um dado que chama a atenção é o alto percentual de imóveis classificados como 

improdutivos. O número de propriedades improdutivas é praticamente o dobro das 

produtivas, para todos os estratos de área.  

 

Esta característica da estrutura fundiária é basicamente consequência do padrão 

produtivo adotado pela agropecuária na região, calcado na pecuária semi-extensiva à 

extensiva e na baixa utilização de capital, onde a propriedade das terras inclui também o 

componente de reserva de valor.  

 

A principal atividade econômica da região é a pecuária de corte extensiva e no geral, de 

baixa produtividade (média inferior a 0,5 cab/ha). A agricultura é pouco expressiva e é 

composta por lavouras comerciais e de subsistência. As culturas principais são o arroz, o 

milho e a soja. As lavouras temporárias ocupam apenas 5,7% do total da área, de 

acordo com o Censo Apropecuário de 1985, enquanto as pastagens naturais e plantadas 

representam 67% dessa área. As pequenas propriedades em geral estão voltadas para a 

produção de lavouras temporárias, sendo que a maior parte destina-se à subsistência. As 

matas e florestas ocupam 16% da área total segundo os informantes do censo.  

 

As atividades agropecuárias são desenvolvidas na região, principalmente pelos 

responsáveis pelo estabelecimento e seus familiares (65% do pessoal ocupado); 

empregados temporários e permanentes representam 27% do total de pessoal ocupado, 

deste total 80% residem nos estabelecimentos.  

 

A modernização da agricultura brasileira a partir dos incentivos fiscais e financeiros 

autorizados pelo governo federal, nas décadas de 70 e 80, resultou na incorporação de 

novas terras, principalmente de cerrado, à produção com níveis de manejo desenvolvido. 

Dentro deste contexto, a presença da rodovia Belém-Brasilia contribuiu para expansão a 
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área agrícola no estado do Tocantins, levando inclusive à implantação de grandes 

empreendimentos.  

 

A parte oriental do estado, onde se insere a Área de Influência da UHE Lajeado, não se 

favoreceu com este desenvolvimento, por apresentar comparativamente a outras regiões 

do estado menor potencial em termos de acessibilidade e qualidade dos solos.  

 

Nestes últimos anos tem-se verificado uma diversificação da agricultura e uma 

valorização das terras. Destacam-se os cultivos de hortigranjeiros e a introdução da soja, 

abacaxi e melancia. Porém estas modificações não tem sido suficientemente intensas para 

alterar o caráter tradicional da agricultura desenvolvida na região. A maior parte das 

lavouras é ainda desenvolvida por pequenos produtores dentro de uma economia de 

subsistência, produzindo pequenas quantidades de excedentes para comercialização.  

 

- Economia Urbana 

 

A economia urbana da Área de Influência está calcada fundamentalmente no comércio e 

serviços. Os principais centros urbanos são Palmas com 55.700 habitantes e Porto 

Nacional com 46.900 habitantes.  

 

O SEBRAE cadastrou em 1995, 4039 empresas nos municípios que compõem a área 

de influência. Deste total 58% concentram-se em Palmas (2365) e 29% (1162) em 

Porto Nacional. A distribuição das empresas por setor e município pode ser visualizada 

na tabela abaixo:  

 
Nº DE EMPRESAS - SETOR SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO 

 
MUNICÍPIOS INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO RURAL TOTAL 

BREJINHO DE 
NAZARÉ 

11 46 42 2 101 

LAJEADO 3 7 9 - 19 

MIRACEMA 28 182 182 - 392 

PALMAS 144 1.054 1.166 1 2.365 

PORTO 
NACIONAL 

90 566 502 4 1.162 
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TOTAL 276 1.855 1.901 7 4.039 

 

Convém esclarecer que 98% das empresas cadastradas são micro-empresas e 50% são 

empresas informais. Estas empresas geram um total de 11.722 empregos e 76% dos 

trabalhadores recebem rendimentos que variam de 1 a 3 salários mínimos.  

 

No setor secundário predomina a pequena indústria de produção de alimentos. No 

comércio predomina o varejista de vestuário, alimentação e material de construção. No 

sub-setor de serviços, salienta-se a importância do funcionalismo público, dos bancos e 

das unidades de serviços de apoio urbano (mecânicos, assistência técnica, etc.).  

 

- Infra-Estrutura 

 

Os municípios que compõem a Área de Influência da UHE Lajeado possuem uma infra-

estrutura que pode ser classificada como razoável, destacando-se a rede viária e o 

sistema de armazenagem e mostrando deficiências no fornecimento de energia e nas 

telecomunicações.  

 

A malha rodoviária é estruturada basicamente em torno de dois eixos paralelos, 

separados pelo rio Tocantins. A ligação entre esses dois eixos se dá por estradas 

transversais asfaltadas. A transposição do rio Tocantins é realizada por balsa em 

Miracema do Tocantins e Palmas e por ponte rodoviária em Porto Nacional (ver 

ilustração a seguir). 

 

A região conta com dois aeroportos importantes nas cidades de Porto Nacional e 

Palmas, com infraestrutura adequada para receber aeronaves de grande porte. O 

aeroporto de Palmas opera em caráter provisório, estando prevista a construção 

aeroporto definitivo no distrito de Taquaralto.  

 

O fornecimento de energia elétrica no estado do Tocantins é realizado pela CELTINS - 

Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, empresa que foi privatizada em 

1989.  
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A demanda de energia no estado é superior à capacidade de geração, como pode ser 

visto na tabela abaixo.  

 

A região é carente no tocante ao saneamento. Não há rede coletora básica de esgoto e 

nem tratamento de águas servidas. Predomina na área o uso de fossas sépticas e 

rudimentares (negras). 

 

A SANEATINS é o órgão responsável pela captação, tratamento e distribuição da água 

potável. A captação provém de águas superificiais e de poços profundos. 

 

ORIGEM DA ENERGIA REQUERIDA E FORNECEDORES  

NO ESTADO DO TOCANTINS 1994 - 1995 

 

ENERGIA 1994 1995 

 MWh % MWh % 

Requerida 468.472,3 100 546.055,6 100 

Geração Própria 

• Hidráulica 

• Térmica 

Fornecedores 

• Eletronorte 

• Furnas 

• Celg 

• Cemar 

161.507,2 

156.076,2 

5.431,0 

306.965,1 

189.739,6 

104.020,0 

13.205,5 

-  

34,5 

96,6 

3,4 

65,5 

61,08 

33,9 

4,3 

- 

184,236,0 

180.446,0 

3.790,0 

361.819,6 

245.270,6 

101.975,0 

14.504,2 

69,9 

33,7 

97,9 

2,1 

66,3 

67,8 

28,2 

4,0 

0,0 

Fonte: CELTINS 

 

Devido à presente dependência energética e prevendo-se que o aumento da demanda no 

estado continuará crescendo (no período 94/95 aumentou 16,5%), a CELTINS 

programou a construção da UHE Lajeado, que deverá entrar em geração até o ano 2004.   
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A nova usina, com potência instalada de 950 MW, gerará energia suficiente para abastecer 

o estado e produzir excedentes a serem exportados para outras regiões do País. 

 

Os municípios de Miracema do Tocantins, Lajeado, Palmas, Porto Nacional e Brejinho de 

Nazaré, têm um peso importante dentro do estado no que se refere à utilização de energia 

elétrica. A tabela anexa mostra o consumo em MWh por classe e por município. 

 

Em função da instalação do estado do Tocantins em 1989 e da criação da capital Palmas 

em 1990, observa-se um incremento significativo na utilização de energia elétrica nestes 

municipios, principalmente no que alberga a capital. 



 

 

 

CONSUMO EM MW/h POR CLASSE E  

POR MUNICÍPIOS - 1995 

 

MUNICÍPIO 

 

RESIDENCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL RURAL 
PODER 

PÚBLICO 

ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

SERVIÇO 

PÚBLICO 

CONSUMO 

PRÓPRIO 

TOTAL 

CONSUMIDOR 

(em MWh) 

%  

Miracema do Tocantins 4.266 68 1.513 75 798 900 808 11 8.439 8,8 

Lajeado 113 1 22 11 14 84 0 0 245 0,3 

Palmas 22.855 1.245 16.817 269 11.042 6.964 5.375 263 64.830 67,5 

Porto Nacional 10.914 1.046 3.881 291 1.982 1.255 1.506 23 20.898 21,8 

Brejinho de Nazaré 614 154 119 63 97 382 103 0 1.532 1.6 

TOTAL 38.762 2.514 22.352 709 13.933 9.585 7.792 297 95.944 100 

% dos Consumidores 40,4 2,6 23,4 0,7 14,5 10,0 8,1 0,3 100  

% do estado 20,4 7,8 29,7 7,1 40,4 21,6 33,8 56,9 23,4  

Fonte: CELTINS 
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- População e Rendimentos 

 

Os municípios da Área de Influência abrangiam em 1995, segundo estimativas do IBGE, 

uma população total de 131 mil pessoas, o que representava cerca de 13% do total 

estadual. Palmas e Porto Nacional detinham mais de 78% do contingente regional. 

 

A distribuição da população por município e a taxa geométrica de crescimento anual 

estimada podem ser vizualizadas nas tabelas anexas. 

 

POPULAÇÃO TOTAL  

1991 - 1995 

 

MUNICIPIOS A N O S TAXA GEOM. DE 

 1991 1995 CRESC ANUAL 95/91 

BREJINHO DE NAZARÉ 

LAJEADO 

MIRACEMA DO TOCANTINS 

PALMAS 

PORTO NACIONAL 

6.828 

... 

20.815 

24.334 

43.224 

6.968 

824 

20.938 

55.717 

46.869 

0,5 

- 

0,2 

23,0 

2,0 

TOTAL AI 95.201 131.316 8,4 

TOTAL ESTADO 919.863 990.760 1,9 

Fonte: FIBGE - Censo Demográfico - 1991 
Estimativa IBGE - publicado DOU - 30/08/95 
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POPULAÇÃO URBANA E RURAL 

1991 

 

MUNICÍPIOS 
POPULAÇÃO 

 URBANA 

POPULAÇÃO 

 RURAL 
TOTAL 

 ABS %  ABS %  ABS %  

BREJINHO DE NAZARÉ 

LAJEADO 

MIRACEMA DO TOCANTINS 

PALMAS 

PORTO NACIONAL  

3.333 

- 

15.723 

19.246 

34.654 

48,8 

- 

75,5 

79,1 

80,2 

3.495 

- 

5.092 

5.088 

8.570 

51,2 

- 

24,5 

20,9 

19,8 

6.828 

- 

20.815 

24.334 

43.224 

100,0 

- 

100,0 

100,0 

100,0 

TOTAL AI  72.956 76,6 22.245 23,4 95.201 100,0 

TOTAL ESTADO  530.636 57,7 389.227 42,3 919.863 100,0 

Fonte: FIBGE - Censo Demográfico - 1991 
 

Tomando-se como referência o estado do Tocantins, onde 83% dos chefes de famílias 

auferem  rendimentos  médios mensais de até 3 salários mínimos, sendo que 49% recebem 

menos de um salário mínimo mensal, a área de influência apresenta uma situação um pouco 

melhor.  

 

O município de Palmas registra uma situação melhor pois, do total de chefes de família 

analisados, 19,6% recebem menos de um salário mínimo e 53,2% de  1 a 3 salários 

mínimos. Este município e o de Porto Nacional congregam o maior contingente de chefes 

de família nas faixas superiores a 3 salários mínimos. 

 

- Educação 

 

Como principal indicador do nível de educação na região são apresentados os dados 

sobre alfabetização. 

 

Os municípios da Área de Influência, à exceção de Brejinho de Nazaré, registravam, em 

1991, índices de alfabetização iguais ou superiores às médias estaduais. No estado do 

Tocantins o percentual de pessoas alfabetizadas nas áreas urbanas com idade de 5 anos 

ou mais, era de 70,8% enquanto que nas cidades de Miracema  do 
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Tocantins, Palmas e Porto Nacional os índices eram de 70,7%; 78,1% e 75,8% 

respectivamente. Este panorama se repete na zona rural. Enquanto que a média estadual 

é de 48,7% os índices da Área de Influência variam de 51% a 59%. Entretanto, isto não 

significa que um índice de analfabetismo da ordem de 30% em áreas urbanas e 50% em 

áreas rurais seja adequado. A Tabela a seguir registra estas informações.  

 

 

POPULAÇÃO RESIDENTE  

DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE  

COM INDICAÇÃO  DE ALFABETIZAÇÃO - 1991 

 

MUNICIPIOS 

 

BREJINH
O  

 DE  

NAZARÉ 

LAJEADO 

(1) 

MIRACEMA 

 DO  

TOCANTINS 

PALMAS 

PORTO  

 

 NACIONAL 

ESTADO DO 

 

 
TOCANTINS 

POPULAÇÃO 

ALFABETIZADA 

% 

URB.  

RURAL 

TOTAL 

57,9 

51,1 

55,9 

- 

- 

- 

70,7 

53,7 

66,6 

78,1 

59,0 

74,2 

75,8 

53,6 

71,5 

70,8 

48,7 

61,6 

Fonte: FIBGE, Censo Demográfico - 1991 

(1) Sem informação, o município foi criado em 1991 
 

- Saúde 

 

Numa avaliação geral dos principais problemas de saúde existentes, pode-se destacar a 

falta de infra-estrutura para atender a grande demanda de usuários no que se refere a 

rede hospitalar, sendo comum o encaminhamento de pacientes para outros estados, 

principalmente por falta de clínicas especializadas e diferenciadas. 

 

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, as principais causas de óbitos 

no estado do Tocantins, registradas no ano de 1994, referem-se a sintomas, sinais e 

afecções mal definidas; doenças do aparelho circulatório, doenças infecciosas e 

parasitárias; causas externas, doenças do aparelho respiratório e algumas afecções 

originadas no período perinatal. 
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O elevado percentual de registro de óbitos por sintomas indefinidos ou desconhecidos 

sugere ausência ou má qualidade da assistência médica e/ou deficiência no sistema de 

informação. O quadro geral das doenças mais frequentes reflete as baixas condições de 

vida da população - baixa renda, precaridade nas condições de moradia e saneamento 

básico. As doenças endêmicas presentes na região são: Doença de Chagas, Dengue, 

Febre Amarela, Leishmaniose e Malária.  

 

- Habitação 

 

Os dados disponíveis sobre habitação para os municípios da área de influência são 

bastante precários. Os dados do Censo Demográfico de 1991 indicavam que na área de 

influência haviam cerca de 19.414 domicílios, sendo 76% na área urbana e 24% na área 

rural. 

 

No DE DOMICÍLIOS - 1991 

 

MUNICÍPIO URBANA RURAL TOTAL 

Brejinho de Nazaré 686 696 1.382 

Lajeado (1) - - - 

Miracema do Tocantins 3.437 1.126 4.563 

Palmas 3.596 1.090 4.686 

Porto Nacional 7.027 1.756 8.783 

TOTAL 14.746 4.668 19.414 

(1) Município criado em 1991 

 

O plano de desenvolvimento da Região Central, realizado pela ASPLAN (Assessoria de 

Planejamento e Coordenação) em 1994 estimou que o déficit de moradia para os 

municípios da Área de Influência era da ordem de 5782 moradias, conforme pode ser 

evidenciado na  tabela abaixo: 
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MORADIAS - 1994 

 

MUNICÍPIO DÉFICIT / SUPERÁVIT 

Brejinho de Nazaré + 38 

Lajeado - 15 

Miracema + 973 

Palmas - 4057 

Porto Nacional - 2721 

Total Geral do Déficit - 5872 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento - ASPLAN - pag. 59 

 

De toda forma, o problema habitacional parece se concentrar mais em Palmas. Nesta 

cidade o problema de habitação é tão grande que existem projetos conjuntos entre a 

CODETINS (Companhia de Desenvolvimento do Tocantins) e a prefeitura de Palmas 

para tentar amenizar a questão. Está sendo realizado em Palmas um cadastro da 

população carente, através do Departamento de Assistência Social, para identificação da 

população apta a integrar o projeto de pró-moradia. Por este projeto, a CODETINS 

viabiliza o lote e a prefeitura fornece os meios necessários para a construção. Está prevista 

a construção de 474 casas. 

 

- Turismo e Lazer 

 

A atividade turística desenvolvida atualmente na região está calcada fundamentalmente na 

exploração do principal atrativo turístico - as praias do rio Tocantins, principalmente 

aquelas localizadas em Porto Nacional, Palmas e Miracema do Tocantins. Estas surgem 

no período de estiagem, quando o rio está com nível mais baixo e normalmente a partir 

de junho. A temporada de praia se estende de julho a setembro.  

 

A criação do estado do Tocantins e a implantação de Palmas teve como uma das 

consequências, o aumento da população urbana na área. A demanda por lazer na região 

cresceu consideravelmente e o afluxo de população às praias também. Face a isto, as 

prefeituras municipais, a Secretaria de Turismo e o próprio SEBRAE, 
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começaram a vislumbrar a possibilidade de organizar e fomentar a atividade turística na 

região. Através de parcerias com a iniciativa privada, passaram a planejar a temporada 

de praia; desde a melhoria da infra-estrutura básica até a criação de eventos que 

pudessem atrair população de áreas mais distantes.  

 

Junto às praias são montadas um grande número de instalações para atendimento ao 

turista; os projetos das prefeituras prevêm a instalação de bares, sorveterias, danceterias, 

churrascarias, estabelecimentos comerciais, palco para eventos, campo de futebol, 

quadras de voleiball, posto de telefone, área para salva-vidas e vários stands de apoio 

(assistência social, saúde, etc.). 

 

A atividade turística de lazer desenvolvida em função das praias, embora sazonal, é 

relevante pela geração de emprego e renda. Embora não se disponha de dados sobre 

receitas envolvidas, é incontestável a animação econômica induzida pela temporada de 

praias. 

 

- Finanças Públicas Municipais 

 

A análise dos dados disponíveis identificou que a principal fonte de receita dos 

municípios da Área de Influência refere-se ao item Transferências Intergovernamentais, 

particularmente  as transferências da União. Dentre estas, para a maior parte dos 

municípios a principal entrada é a cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios. 

Das transferências estaduais a cota-parte do ICMS é relevante nos municípios de Porto 

Nacional, Miracema do Tocantins e Palmas.  

 

Em Palmas, as receitas tributárias (impostos, taxas e contribuição de melhoria) também 

são entradas significativas em relação à receita total do município. Os mais significativos 

são os impostos sobre o patrimônio e a renda  e os impostos sobre serviços. 
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- Questão Indígena 

 

Na área próxima ao empreendimento, no município de Tocantínia, há duas áreas 

indígenas (Xerente e Funil). Os território não são afetados pela formação do 

reservatório, mas as comunidades sofrerão impactos decorrentes do aumento 

populacional que ocorrerá nas cidades de Miracema do Tocantins e Tocantínia. A 

questão indígena na região é bastante delicada e são frequentes os conflitos com 

integrantes destas comunidades, particularmente em relação a implantação e/ou melhoria 

de novas estradas em áreas indígenas e maior circulação de carros e pessoas. 

 

Em 1996 havia, nas áreas indígenas 35 aldeias, com uma população de 1572 indivíduos. 

A subsistência desta população é garantida em grande parte pelas roças familiares, 

complementadas com renda monetária de algumas famílias, referente a aposentadorias 

rurais, monitores remunerados pela FUNAI ou pelo Estado e empregos temporários em 

fazendas ou núcleos urbanos. O estado sanitário imperante nas aldeias é precário, o que 

se reflete nos dados de morbidade: 95% dos casos de morbidade entre os Xerente 

devem-se a molestias infecto-contagiosas (pneumonias e diarréias). 

 

Atualmente existe um processo de cisão das aldeias fomentado por causas externas, o 

que tem gerado conflitos entre as lideranças mais antigas e a novas lideranças. Observa-

se também crescimento do número de famílias que abandonam a área indígena  para 

estabelecerem-se na periferia dos núcleos urbanos de Tocantínia e Miracema. 

 

b) Área Diretamente Afetada 

 

A caracterização sócio-econômica da área diretamente afetada foi realizada através de 

um levantamento de dados primários junto à população urbana e rural a ser atingida pelo 

empreendimento. Foram, também levantadas todas as propriedades a serem inundadas, 

mesmo que parcialmente. 
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A área a ser inundada é da ordem de 75.000 ha. Serão afetadas um total de 1526 

famílias, sendo 997 na área rural e 529 em áreas urbanas, totalizando 6483 pessoas. O 

total de estabelecimentos rurais afetados total ou parcialmente soma 1239.  

 

A distribuição das áreas inundadas em relação aos municípios é apresentada na tabela 

abaixo: 

 

TERRAS INUNDADAS POR MUNICÍPIO 
 

MUNICÍPIOS 

ÁREA DO  

MUNICÍPIO 

ÁREA INUNDADA  

PELO 
TOTAL 

 (Km2)(1) RESERVATÓRIO 

(km2) 

%   

MIRACEMA DO 
TOCANTINS 

LAJEADO 

PALMAS 

PORTO NACIONAL  

BREJINHO DE NAZARÉ 

2.790,2 

316,2 

2.725,2 

4.691,0 

2.694,9 

71 

27 

175 

400 

77 

2,6 

8,7 

6,4 

8,5 

2,9 

TOTAL 13.217,5 750 5,7 

ESTADO DO TOCANTINS 277.400,8   

 

 

- Aglomerados Urbanos e Famílias Atingidas 

 

Dentro da área de inundação foram identificados três aglomerados urbanos que serão 

totalmente inundados, Lajeadinho em Miracema do Tocantins, Vila Canela em Palmas e 

Vila Graciosa em Porto Nacional. A localidade de Pinheirópolis e a sede municipal de 

Porto Nacional serão parcialmente atingidas.  

 

A distribuição das famílias urbanas afetadas em relação às localidades em que residem é 

apresentada a seguir.  
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DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS URBANAS AFETADAS 
 

NUCLEO Nº FAMÍLIAS Nº PESSOAS 

Lajeadinho 

Pinheirópolis 

Porto Nacional 

Vila Canela 

Vila Graciosa 

18 

21 

347 

91 

52 

77 

85 

1583 

370 

238 

TOTAL URBANO 529 2.353 

 

 

Os núcleos que serão totalmente inundadas, como Lajeadinho, Vila Graciosa e Vila 

Canela, estão localizados em terrenos públicos; os moradores não possuem título de 

propriedade dos lotes, porém as construções são próprias. 

 

Estes aglomerados contam com energia elétrica, escola, posto de saúde (o de 

Lajeadinho está fechado por falta de médico) e posto telefônico (excluindo Lajeadinho). 

Estes serviços são utilizados tanto pelos moradores das vilas como pela população do 

entorno. 

 

Em geral, as ruas não são pavimentadas, o abastecimento da água é feito através de 

poços sem nenhum tipo de tratamento, e os núcleos não contam com rede de esgoto, 

somente fossas sépticas e negras. 

 

De uma maneira geral a população urbana atingida pode ser caracterizada como de 

baixa renda pois a maioria dos chefes de família tem rendimentos inferiores a 3 salários 

mínimos. A maioria das familias são nucleares, formadas por pai, mãe e filhos, com um 

número médio de 4,4 membros por família.  

 

Em Vila Graciosa e Lajeadinho a ocupação principal dos entrevistados é a agricultura e a 

prestação de serviços, tanto na área rural como urbana. Já em Vila Canela, pela 

proximidade a Palmas, a prestação de serviços na área urbana é a principal ocupação 

dos residentes. Os funcionários públicos também constituem um grupo importante. 
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Uma característica que se destaca na população destes núcleos é o grau de escolaridade; 

os analfabetos são muito poucos, a maioria da população cursou pelo menos a 1a série 

do 1o  grau e praticamente todas as crianças em idade escolar frequentam as escolas. 

 

- Famílias e Estabelecimentos Rurais Atingidos 

 

A pesquisa socio-economica realizada na área rural identificou 1239 estabelecimentos 

rurais, onde residem 997 famílias, resultando em um total de 4130 pessoas.  

 

Na área atingida também foram localizados 21 estabelecimentos institucionais (escolas, 

posto de saúde, igreja, etc) e 82 estabelecimentos dedicados a indústria, comércio e 

serviços (cerâmicas, bares e clubes, etc). 

 

A distribuição das famílias e dos estabelecimentos é apresentada nas tabelas seguintes:  

 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIA RURAIS AFETADAS POR MUNICÍPIO 
 

MUNICÍPIOS Nº FAMÍLIAS PESSOAS 

Brejinho de Nazaré 104 429 

Lajeado 31 149 

Miracema do Tocantins 112 479 

Palmas 333 1256 

Porto Nacional 417 1817 

TOTAL 997 4130 
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ESTABELECIMENTOS AFETADOS 

DISTRIBUIÇÃO POR MUNICÍPIO 

 

 ESTABELECIMENTOS 

MUNICÍPIOS 
RURAL INSTITUCIONAL 

INDÚSTRIA 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

Brejinho de Nazaré 

Lajeado 

Palmas 

Porto Nacional 

Miracema do Tocantins 

97 

28 

588 

410 

116 

- 

- 

10 

9 

2 

5 

- 

27 

50 

- 

TOTAL 1239 21 82 

 

 

Do total de estabelecimentos rurais 60,5% são minifundios (até 80 ha) e ocupam apenas 

3,3% do total de área diretamente afetada. Em contrapartida 57% da área total é 

ocupada por 2,2% dos estabelecimentos, indicando grande concentração fundiária. A 

situação jurídica dos imóveis rurais indica que 42,1% tem escritura, 31,5% só tem a 

posse das terras, valor alto se comprarado com a Área de Influência onde os ocupantes 

são 15,1%. Do total de proprietários só 36% residem no estabelecimento rural.  

 

A criação do estado do Tocantins e da cidade de Palmas estimularam uma forte 

migração de população e consequentemente, um aumento na dinâmica de compra e 

venda de terras. Pode-se observar que 41% dos atuais proprietários compraram os 

estabelecimentos após 1988, ano de criação do estado.  

 

A presença de um alto número de pequenos estabelecimentos deve-se aos projetos de 

chácaras implantados pela ITERTINS existentes  no denominado Cinturão Verde 
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de Palmas, entre a cidade e o rio Tocantins. Nas margens desse rio em toda a área 

diretamente afetada, existe tendência para concentração de estabelecimentos menores.  

 

Em relação aos 997 chefes das famílias residentes nos estabelecimentos rurais pode-se 

destacar que: 41% são donos do domicílio onde moram, 35% são funcionários, 23% são 

ocupantes e 1% são arrendatários ou locatários. Mas dos que se declaram donos dos 

residências, 20% afirmam terem escrituras, 20% terem o direito de posse e 1% não 

especificaram. 

 

Cerca de 80% dos chefes de família tem rendimentos médios mensais de até 3 salários 

mínimos, 81% são casados, a maior parte é do sexo masculino e encontra-se na faixa 

entre 30 e 40 anos de idade. A família média tem 4 integrantes, tanto na área rural como 

na urbana, verificando-se poucos agregados. Na área rural os chefes de família em sua 

maioria são agricultores/lavradores ou prestadores de serviço. O mesmo acontece com 

os outros membros da família que trabalham. São poucas as famílias com integrantes que 

moram na área rural e trabalham na área urbana. 

 

A grande maioria dos chefes de família entrevistados é analfabeta ou só sabe assinar o 

nome (74%). Na geração atual a situação está mudando, pois atualmente, mais de 86% 

dos filhos em idade escolar estão estudando. 

 

- Atividade Agropecuária 

 

A atividade predominante é a pecuária de corte extensiva de baixa produtividade (≤0,5 

cab/ha) e o tamanho do rebanho bovino é de 38.000 cabeças. Esta atividade é 

desenvolvida em 59% dos estabelecimentos rurais.  

 

Do total de bovinos, 14.800 cabeças são consideradas como gado leiteiro. Mas por ser 

uma pecuária destinada à produção de crias, o leite serve para o consumo dos bezerros, 

sendo assim a produção de leite e derivados muito baixa. 
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Em termos de agricultura ganham importância as atividades de subsistência, mas o total 

de área cultivada é muito pequena. Do total da área pesquisada são cultivados apenas 

4700 ha, mas bem distribuídas, pois em 62% dos estabelecimentos é plantada alguma 

lavoura. As principais culturas são o arroz, milho, mandioca e feijão que concentram 

praticamente 71% da área com lavoura. Em relação ao total dos produtores 

entrevistados 58% plantam só para o consumo próprio e dos familiares e 40% plantam 

para consumo e venda, o restante planta só para venda ou não quis dar informação. 

 

O alto número de agricultores que plantam para consumo próprio e consumo e venda 

não impede a existência de produtores que encarem a atividade agrícola de forma 

comercial, cultivando áreas maiores para o padrão local e utilizando tecnologia, insumos 

e capital, os quais concentram a maior parte da área cultivada.  

 

Pode-se concluir que a agricultura praticada na área diretamente afetada não tem 

expressão em termos econômicos, mas é fundamental como fonte de alimentação e 

subsistência para a população residente.  

 

- Atividades Extrativas 

 

Considerou-se como atividades extrativas a produção de argila, cascalho e areia, saibro, 

carvão, lenha e madeira. Dos 1239 estabelecimentos pesquisados, 71 declararam 

realizar uma ou mais destas atividades.  

 

A mais importante das atividades extrativas, praticada em um número maior de 

estabelecimentos, é a extração de barro (argila) para uso em olarias e cerâmicas, com 42 

unidades.  

 

A maior parte dos barreiros estão associados a pequenas olarias, mas existem seis 

barreiros de grande porte, três em Porto Nacional e três em Palmas. O barro produzido 

abastece a industria cerâmica local.  
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A extração de areia, cascalho e saibro é desenvolvida em 11 cascalheiras e um porto de 

areia.  
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A extração de carvão, lenha e madeira, apesar de exercida em 17 estabelecimentos, é 

uma atividade pouco significativa em termos econômicos.  

 

- Estabelecimentos Industriais, Comercio e Serviços 

 

Na área a ser inundada foram identificados 82 estabelecimentos dedicados a atividades 

industriais, comerciais e de serviços, estando localizados tanto na área urbana como 

rural. Em relação aos estabelecimentos rurais destacam-se as olarias, cerâmicas, bares, e 

clubes. Os estabelecimentos urbanos são bares, armazens, oficinas, borracharias, lava-

jato, matadouro, posto, etc.  

 

- Estabelecimentos Institucionais 

 

Dentro da área a ser ocupada pelo reservatório foram identificados 21 estabelecimentos 

institucionais.  

 

ESTABELECIMENTOS INSTITUCIONAIS AFETADOS 

ÁREA RURAL E URBANA 

 

ESTABELE- 

CIMENTOS 

PORTO NACIONAL PALMAS 
MIRACEM

A DO 
TOCANTIN

S 

TOTA
L 

 Urbano 
Vila 

Graciosa 
Rural Vila Canela Lajeadinho 

 

Escola  - 1(1) 1 1 1 4 

Posto de Saúde - 1 1 1 1 4 

Igreja - 1 2 1 - 4 

Posto Telefônico - 1 - 1 - 2 

Policia Militar - - - 1 - 1 

Cartório - - - 1 - 1 

Gerador - 1 - - - 1 

Dertins(2) 1 - - - - 1 

Cemitério - 3 - - - 3 

TOTAL 1 8 4 6 2 21 

(1) Escola Estadual, as outras são Municipais 
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(2)  Corresponde a um posto de Serviço Social da Dertins 

 

 

- Patrimônio Arqueológico 

 

O estudo da região de inserção do empreendimento é de grande significado para o 

entendimento da ocupação do planalto brasileiro. 

 

Os dados levantados na pesquisa de campo confirmam a existência, nesta região do 

médio Tocantins, de um significativo patrimônio arqueológico pré-colonial, de grande 

importância para a compreensão dos processos de povoamento do Brasil Central, não 

apenas como área de assentamento antigo, mas também como área-chave na 

compreensão da ocupação mais recente do planalto central brasileiro por populações 

agrícolas advindas do sul, da região do alto Tocantins ou mesmo do Araguaia. 

 

Na área diretamente afetada e nos entornos foram identificados vinte e quatros sítios 

arqueológicos, sendo dezesseis cerâmicos, seis líticos e dois rupestres. Estima-se que 

esta amostra corresponde a cerca de 15 a 20% do total de sítios existentes na área do 

futuro reservatório. 
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

 

5.1 Considerações Gerais 

 

A avaliação dos Impactos Ambientais foi realizada seguindo procedimentos de análises 

sucessivas e/ou complementares, que permitiram identificar, avaliar e hierarquizar os 

impactos, a partir das ações do empreendimento. 

 

A primeira etapa no processo de análise dos impactos ambientais é a identificação das 

ações do empreendimento que promoverão interferências no ambiente. No item 5.2 são 

descritas as ações ligadas à construção, enchimento do reservatório e operação, 

agrupadas de forma a facilitar a identificação dos impactos. 

 

A partir das ações, os impactos foram identificados seguindo três procedimentos paralelos 

e complementares: 

 

a)  Preenchimento da Matriz de Interferências: coloca-se, em um eixo vertical, os fatores 

ambientais afetados e, em um eixo horizontal, as ações do empreendimento, 

identificando-se quais ações interferem em cada um dos fatores (ver tabela a seguir). 

 

b)  Confecção de Redes de Interação: são estabelecidas relações de causa e efeito, ou 

seja, a partir de uma ação são listados os efeitos ou impactos que podem ocorrer. 

 

c)  Avaliação de Impactos: a partir dos procedimentos anteriores são listados todos os 

impactos possíveis, os quais são analisados, de acordo com os seguintes critérios: 

 

- Atributos 

 
• Qualidade: positiva  ou negativa; 

 

• Probabilidade de ocorrência: certa, alta e baixa; 
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• Alcance: localizado e disperso; 

 

• Duração: temporário e permanente; 

 

• Reversibilidade: reversível (R) e irreversível (I). 

 

• Importância: grande e média 

 

Por último, foram identificadas as medidas para reduzir ou compensar o impacto. 

 

Os impactos identificados foram discutidos pelos membros da equipe técnica, sendo 

selecionados aqueles considerados mais relevantes e significativos. 

 

A seguir são apresentadas as ações do empreendimento geradoras de impactos (item 5.2) 

e os impactos considerados mais relevantes, resultado final do processo de avaliação (item 

5.3). 

 

5.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTOS 

 

A primeira etapa no processo de análise dos impactos ambientais é a identificação das 

ações do empreendimento que promoverão interferências no ambiente. 

 

Neste item são descritas as ações ligadas à construção, enchimento do reservatório e 

operação, agrupadas de forma a facilitar a identificação dos impactos. 

 

5.2.1 Aquisição das Áreas para Implantação do Aproveitamento 

 

Deverão ser adquiridas as áreas necessárias para: 

 

• implantação da barragem, do dique lateral, do vertedouro, da casa de força, do canal de 

fuga; 
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• formação do reservatório, incluindo faixas marginais para sobrelevação durante as 

cheias; 

 

• construção de acessos, canteiro de obras e instalações auxiliares; 

 

• exploração de jazidas de materiais naturais de construção, como pedra, areia e argila. 

 

A área total a ser adquirida é estimada em 75.000 ha. 

 

As áreas para implantação das estruturas principais e auxiliares deverão ser adquiridas 

antes do início das obras. O reservatório é mostrado nos desenhos LAJ-08-009-DE/011-

DE, já apresentado no capítulo 4, sendo que deverá ser adquirida a área ocupada pela 

enchente normal (Q = 10.000 m3/s). 

 

5.2.2 Adequação de Acessos e Instalação de Canteiro e Acampamento 

 

O acesso para as obras, pela margem esquerda do Tocantins, deverá envolver a 

adequação da estrada que parte de Miracema do Tocantins em direção a Lajeadinho, e a 

construção de um trecho novo para chegar ao canteiro projetado. 

 

As principais instalações do canteiro são: central de concreto, oficinas de manutenção, 

depósitos de combustíveis, armazéns, almoxarifados, carpintaria, pátio de ferro e armação 

e pátio de pré-moldados. 

 

O acampamento (escritórios do empreiteiro e do proprietário da usina), e alojamentos 

para trabalhadores solteiros, estão previstos logo a jusante da casa de força e da 

subestação elétrica, na margem esquerda do Tocantins. 

 

A instalação do canteiro e do acampamento implicará na execução de cortes e aterros 

para regularização do terreno e na execução de sistemas de drenagem para as águas 

pluviais. Os taludes dos cortes e dos aterros deverão ser protegidos da erosão das águas 

de chuva. 
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5.2.3 Operação do Canteiro e do Acampamento 

 

A construção da obra ocupará um contingente de aproximadamente 4.000 homens no pico 

das obras. 

 

Uma parte deste pessoal (solteiros) deverão morar no acampamento, do lado das obras. 

O restante dos funcionários deverá morar em Miracema ou em Palmas e se deslocar 

diariamente para a obra. 

 

A fabricação de concreto, por outro lado, exigirá a chegada ao canteiro de materiais não 

obtidos localmente, como cimento e ferro de construção, pela rodovia Belém-Brasília e 

pela ligação dessa com Miracema. A montagem dos equipamentos eletromecânicos da 

Casa de Força implicará no transporte de peças de grandes dimensões desde os locais de 

sua fabricação. 

 

5.2.4 Abertura e Exploração de Jazidas e Áreas de Empréstimo 

 

Os materiais naturais necessários para a construção da barragem são, basicamente, solo 

argiloso para as ensecadeiras e aterros, rocha para concreto e enrocamentos, e areia para 

concreto. Esses materiais foram pesquisados nas proximidades das obras, dando-se 

preferência às jazidas que se encontram no interior do futuro reservatório, de forma a 

acarretar o menor número possível de interferências e não necessitar de medidas de 

recuperação ambiental. 

 

Não estão previstas pedreiras porque o volume e a qualidade da rocha das escavações 

obrigatórias atendem com folga as necessidades da construção. 

 

No final da obra serão adotadas medidas de recuperação visando evitar a exposição de 

terreno desnudo, taludes propícios à erosão e acumulação de água parada, nas áreas de 

empréstimo que fiquem fora do reservatório. 
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5.2.5 Desvio do Rio 

 

O desvio do rio seguirá a seguinte seqüência: 

 

- no período seco do primeiro ano de construção será implantada a ensecadeira de 1a fase, 

pela margem esquerda, para abrigar as obras do vertedouro, permanecendo o rio 

Tocantins na sua calha, estreitada. Será lançada também a ensecadeira da casa de força 

para permitir o início da construção da mesma. Esta situação permanecerá durante 3 

anos, até completar a construção do vertedouro. 

 

- no 4o ano de construção serão abertas as ensecadeiras de 1a fase para o rio escoar pelo 

vertedouro, e será fechado o canal do rio com as ensecadeiras de 2a fase. 

 

A construção das ensecadeiras consistirá no lançamento de enrocamento e de solo no 

fluxo do rio, sendo que parte desses materiais será levado pela correnteza. O alteamento 

da ensecadeira será constituindo de aterro compactado.  

 

A passagem do rio pela sua calha estreitada, na 1a fase de desvio, provocará sobrelevação 

dos níveis d'água imediatamente a montante, da ordem de poucos centímetros para a 

vazão média do rio e atingindo a cota 193,50 m para a vazão de dimensionamento do 

desvio, de 24.000 m3/s, que corresponde a um risco de 1 vez em 50 anos. 

 

Durante o período de cheias (janeiro a abril) do 5o ano de construção (último antes do 

enchimento do reservatório) com a 2a fase de desvio implantada, o nível d’água a montante 

das obras poderá atingir a cota 197,80 m, caso aconteça a enchente de desvio. 

 

As ensecadeiras utilizarão um volume total de mais de 3 milhões de metros cubicos de 

terra e rocha. 
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5.2.6 Construção da Barragem, do Vertedouro e da Tomada d’Água - Casa de Força 

 

A barragem é constituída de dois trechos principais: 

 

• a barragem de concreto compactado a rolo (CCR), de 646 m de comprimento e 40 m 

de altura máxima, que fechará o canal do rio Tocantins e será construída na 2a fase de 

desvio, enquanto o rio passa pelo vertedouro. 

 

• o dique de ligação de terra, na margem esquerda, de aproximadamente 1.000 m de 

comprimento e 30 m de altura máxima, que fecha o reservatório entre o Vertedouro e a 

Casa de Força. 

 

As barragens de terra estarão constituídas de 4,4 milhões de m3 de aterro compactado, os 

trechos de enrocamento utilizarão 613 mil m3 de enrocamento e 315 mil m3 de núcleo de 

argila e nos diversos trechos serão utilizados 900 mil m3 de filtros e transições. 

 

A barragem de concreto e os muros de transição de concreto do vertedouro e da tomada 

d’água utilizarão 415 mil m3 de concreto compactado com rolo (CCR). 

 

O vertedouro de superfície, com 14 comportas segmento de 23 m de altura e 17,00 m de 

largura, terá uma bacia de dissipação de energia de 60 m de comprimento, e será 

construído no recinto da ensecadeira de 1a fase. Durante o desvio da 2a fase terá as cristas 

das ogivas rebaixadas para permitir a passagem do rio sem sobreelevação excessiva dos 

níveis d’água de montante. O vertedouro utilizará 400 mil m3 de concreto armado. 

 

O conjunto tomada d’água - casa de força abrigará 6 unidades geradoras com turbinas 

Kaplan de 158 MW cada, totalizando 950 MW de potência instalada. Será localizado na 

margem esquerda, abaixo dos rápidos do Lajeado, de forma a conseguir níveis de 

restituição mais baixos. O conjunto utilizará 500 mil m3 de concreto armado. 
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A implantação das estruturas e a construção de canais de adução e de restituição ao 

vertedouro e à tomada d’água - casa de força implicará em grandes escavações de solo e 

de rocha que serão utilizados para a construção das barragens de terra, de enrocamento e 

para a fabricação do concreto. 

 

A tabela seguinte mostra o volume de escavação necessário para cada estrutura. 

 

ESTRUTURA 

ESCAVAÇÃO  

COMUM 

(m3) 

ESCAVAÇÃO 

DE ROCHA 

(m3) 

Tomada d’água e Casa de Força 128.000 701.000 

Canal de Desvio 1.269.000 476.000 

Barragens e Muros 1.057.000 3.000 

Vertedouro 273.000 203.000 

Canais de adução e de fuga 700.000 1.592.000 

 

 

5.2.7 Enchimento do Reservatório 

 

O enchimento do reservatório deverá ser completado no mês de dezembro, no fim do 

quinto ano de construção. O tipo de vertedouro permitirá uma vazão mínima permanente 

de 225 m3/s, abaixo da barragem. 

 

Durante esse período serão inundados aproximadamente 66.000 ha que, somados à área 

da calha do rio, formarão um reservatório de aproximadamente 77.000 ha para a vazão 

média de 2550 m3/s (cota 212 m), sofrendo o nível d'água uma elevação de 

aproximadamente 22 m, junto à barragem. 

 

O ritmo do enchimento dependerá obviamente das vazões afluentes, mas a forma do 

reservatório impõe um ritmo de subida mais rápido na porção inferior e mais lento nos 

últimos metros, onde as áreas são maiores. 
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Assim, com a hipótese da vazão média de dezembro, suficiente para encher o reservatório 

em 27 dias, o nível d'água subiria 4 metros por dia em torno da cota 180 m e apenas 

0,40 m por dia em torno da cota 210 m. 

 

Em função de condicionantes ambientais será possível encher o reservatório mais 

lentamente, com o qual a vazão remanescente a jusante pode ser substancialmente maior e 

a incorporação de nutrientes da fitomassa mais lenta, propiciando contrôle da qualidade da 

água.  

 

5.2.8 Conclusão das Obras 

 

As etapas finais da obra ocupam menor número de equipamentos e de mão-de-obra, e a 

desativação do canteiro e do acampamento deverá acontecer a partir do final do quarto 

ano da construção. 

 

Nos últimos meses da obra serão retirados equipamentos, recuperados os terrenos 

ocupados, desmobilizada gradualmente a mão-de-obra e removidas as instalações do 

canteiro e do acampamento (dormitórios, refeitórios e escritórios). 

 

5.2.9 Operação da Barragem e da Usina 

 

- Níveis d'água do Reservatório 

 

Simulações da operação energética da usina mostram que, entre 60 e 70% do tempo, o 

nível d'água estará próximo do N.A. máximo normal, com deplecionamento inferior a 1 

metro. Por outro lado, o deplecionamento máximo, de 4 m, somente será atingido em 

5% do tempo. 

 

Em termos sazonais, o nível d'água médio entre janeiro e agosto será superior a 

211,00 m (depleção inferior a 1 m), sendo que os menores níveis d'água médios serão 

atingidos em outubro e novembro, no entorno da cota 209,50 m (depleção de 2,5 m). 
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Os parágrafos acima valem no caso de o reservatório ser operado com o 

deplecionamento. Se ele for operado a fio d’água, o nível junto à barragem será sempre 

212,0 m, com pequenas variações para atender necessidades operacionais. 

 

No item 6.2 é recomendado que o reservatório opere a fio d’água, pelos consideráveis 

impactos do deplecionamento. 

 

Durante as enchentes o nível d’água do reservatório será mantido na cota  212,00 m 

junto à barragem, mas, como resultado do efeito de remanso hidráulico, os níveis d’água 

sofrerão sobrelevação, particularmente nas seções mais distantes para montante, onde o 

comportamento do reservatório se assemelhará, nessas ocasiões, ao do rio. 

 

A tabela a seguir mostra os níveis d’água atingidos nas principais seções, para vazões de 

cheia, considerando que junto à barragem o N.A. será sempre 212,00. 

 

CONDIÇÕES 

 

 

 

SEÇÕES 

NÍVEIS QUE SERÃO 
ULTRAPASSADOS 

10% DO TEMPO 

 

 

(Q = 5.000) 

NÍVEIS QUE SERÃO 
ULTRAPASSADOS 

1% DO TEMPO 

 

 

(Q = 10.000) 

NÍVEIS QUE SERÃO  

EXCEDIDOS 1 VEZ  

A CADA 50 ANOS) 

 

(Q = 24.000) 

Palmas 212 212 213 

Porto Nacional 212 212,30 214,60 

Brejinho de Nazaré 213,70 215,90 219,70 

Ipueiras 215  218 222 

 

- Operação da Casa de Força 

 

A energia média adicionada pela usina será de aproximadamente 5,5 milhões de MWh 

por ano antes da entrada em operação da usina de Tupiratins e de 5,0 milhões após o 

enchimento desse reservatório, que afogará parcialmente de jusante a casa de força. 

 

A energia média anual durante o período crítico do sistema interligado (maio de 1951 a 

novembro 1956) seria de 4,3 milhões de MWh. 
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A usina poderá operar para cobrir pontas diárias ou semanais de consumo, o que 

implicará em oscilações centimétricas do nível d'água do reservatório e em variações da 

vazão defluente,  em particular nos períodos de estiagem. 

 

Nesses períodos, pode-se estimar bastante frequente uma situação com vazão de 

2000 m3/s na base e 2500 m3/s nas horas de ponta, com o que as oscilações diárias de 

nível d’água ao pé da barragem serão da ordem de 70 cm. 

 

5.3 Matriz de Interferências 

 

A partir das ações do empreendimento descritas no item anterior e dos fatores ambientais, 

conhecidos pelo Diagnóstico do Capítulo 4, foi preenchida a Matriz de Interferências 

apresentada como um Quadro na página seguinte. 

 

Pode-se verificar que a ação “Enchimento do Reservatório” interfere com todos os fatores 

ambientais, e que todas as ações interferem principalmente nos fatores sócio-econômicos. 



 

 

MATRIZ DE INTERFERÊNCIAS 

 

 
 
 
 
 

FATORES 

 
 
 
 
 

AMBIENTAIS 

AÇÕES AQUISIÇÃO  
DE ÁREAS 

 
 
 
 
1 

ADEQUAÇÃO DE  
ACESSOS E 

INSTALAÇÃO DO 
CANTEIRO E 

ACAMPAMENTO 
 
2 

OPERAÇÃO DO 
CANTEIRO E DO 
ACAMPAMENT

O 
 
 
 
3 

ABERTURA E 
EXPLORAÇÃO 
DE ÁREAS DE 

EMPRÉSTIMO E 
LIMPEZA DOS 

TERRENOS 
4 

DESVIO  
DO RIO 

 
 
 
 
5 

CONSTRUÇÃO DA 
BARRAGEM, DO 
VERTEDOURO, 

TOMADA D’ÁGUA 
E CASA DE FORÇA 

 
6 

ENCHIMENTO DO 
RESERVATÓRIO 

 
 
 
 
7 

CONCLUSÃO  
DAS OBRAS 

 
 
 
 
8 

OPERAÇÃO DA 
BARRAGEM E DA 

USINA 
 
 
 
9 

CLIMA CLIMA   LOCAL       X  X 

  

ÁGUAS 

REGIME DE 
ESCOAMENTO 

    X  X  X 

RECURSOS SUPERFICIAIS TRANSP. DE 
SEDIMENTOS 

   X X X X  X 

HÍDRICOS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

NÍVEL DO FREÁTICO E 
DOS AQUÍFEROS 
CONFINADOS 

    X  X  X 

  

ESTABILIDADE 

COLAPSIVIDADE E 
EXPANSIVIDADE 

      X  X 

  INSTABILIZAÇÕES E 
EROSÕES 

 X  X  X X  X 

TERRENOS SISMICIDADE       X  X 

 POTENCIAL AGRÍCOLA DAS TERRAS  X  X X X X  X 

 POTENCIAL MINERAL       X  X 

 RECURSOS CÊNICOS  X  X X X X  X 

VEGETAÇÃO X X  X X  X  X 

VERTEBRADOS X X  X X  X  X 

LIMNOLOGIA  X X X X  X  X 

ICTIOFAUNA  X X X X  X  X 

ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL X X X X X X X X X 

DINÂMICA POPULACIONAL X X X X X X X X  

INFRA-ESTRUTURA REGIONAL  X X X X X X X X 

ATIVIDADE ECONÔMICA  X X X X X X X X X 

CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO X X X X X X X X X 

SAÚDE  PÚBLICA   X X X X X X X X 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL  X  X X  X   

ÁREAS INDÍGENAS  X X  X X  X  

INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS X X X X X X X X  
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5.4 Impactos 

 

5.4.1 Lista dos Impactos de Acordo com sua Importância 

 

Os impactos identificados e avaliados de acordo com a metodologia explicada no item 5.1 

foram discutidos em reunião da equipe técnica responsável pelos estudos, selecionando-se 

os mais significativos. Estes foram agrupados em dois níveis de importância, de acordo 

com o exposto a seguir: 

 

1. Impactos Destacados como Muito Relevantes 

 

- Deslocamento involuntário da população rural e da população urbana pela formação 

do reservatório.  

 

- Transtornos aos habitantes dos núcleos vizinhos à obra (Miracema do Tocantins, 

Lajeado, Lajeadinho, Tocantinia e Palmas) pelo aumento de população e de atividade 

durante a construção, incluindo aumento da demanda de serviços públicos, e impacto 

na saúde pública. Este impacto estará acompanhado necessariamente por impactos 

positivos como o aumento da atividade econômica. 

 

2. Impactos Destacados como Relevantes  

 
- Perda de terras pela formação do reservatório (aproximadamente 75000 ha) numa 

região onde se concentram pequenas propriedades (60% das propriedades a serem 

inundadas possuem menos que 80 ha).  

 

- Melhoria da qualidade de vida da população do Estado e possibilidade de 

desenvolvimento econômico (indústrias, agricultura tecnificada) pela maior 

disponibilidade de energia elétrica.  

 

- Alteração do mercado de trabalho e geração de  renda, pela construção da obra.  
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- Perda e fragmentação de habitats, redução de populações vegetais e animais, o que 

significará redução da biodiversidade (ou erosão genética) a nível regional.  

 

- Alterações das comunidades de peixes, tanto no reservatório como no rio Tocantins 

abaixo da barragem. 

 

- Perda das atividades econômicas e do lazer da população associados às praias 

fluviais do rio Tocantins pelo seu desaparecimento no estirão do reservatório.  

 

- Instabilização  das encostas marginais em alguns trechos do reservatório, pelo 

enchimento do mesmo, as ondas provocadas pelo vento e a variação do nível d’água 

pela operação.  

 

- Aumento das receitas orçamentárias dos municípios (Miracema do Tocantins e 

Palmas pelos impostos pagos durante a construção das obras e esses mais Porto 

Nacional e Brejinho de Nazaré como compensação financeira pela inundação de 

território).  

 

- Interrupção da ligação de Palmas com Paraiso do Tocantins e com o norte do 

Estado.  

 

- Formação de áreas úmidas e alagadiças, nas margens do reservatório devido à subida 

do lençol freático, e no trecho sujeito a variação de nível d’água, particularmente com 

consequências estéticas e sanitárias na frente das cidades de Palmas e Porto 

Nacional.  

 
- Perda do potencial de exploração de argilas, matéria prima da indústria cerâmica 

regional.  

 
- Deterioração da qualidade da água, principalmente durante o enchimento e nos 

braços e área rasas do reservatório. 
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5.4.2 Descrição dos Impactos 

 

Nas páginas seguintes são apresentados resumos dos impactos mais importantes. 
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Impacto: Deslocamento Involuntário da População Rural e da População Urbana pela 

 formação do Reservatório 

 

A formação do reservatório provocará a saída de 1.526 famílias o que corresponde a  

6.483 pessoas que vivem nas áreas urbanas e rurais que serão inundadas.  

 

Estas famílias se distribuem ao longo da Área Diretamente Afetada da seguinte forma:  

 

 FAMÍLIAS PESSOAS 

Área Rural 997 4.130 

Área Urbana - - 

• Porto Nacional 

• Vila Canela 

• Vila Graciosa 

• Lajeadinho 

• Pinheirópolis 

347 

91 

52 

18 

21 

1.583 

370 

238 

77 

85 

 

As famílias da área rural que deverão ser relocadas moram nos municípios de Porto 

Nacional (417), Palmas (333), Miracema do Tocantins (112), Brejinho de Nazaré (104) e 

Lajeado (31).  

 

O deslocamento compulsório cria uma série de problemas para as famílias residentes na 

área. Além de perderem suas moradias, em muitos casos perdem também os empregos, 

principalmente aquelas que vivem na área rural.  

 

A região não oferece muitas oportunidades de emprego no setor rural, devido ao fato de 

que a principal atividade, a pecuária extensiva, absorve pouca mão-de-obra. Desta forma, 

as famílias rurais podem ser obrigadas a buscar seu sustento e moradia nas cidades 

próximas, provocando problemas de periferização urbana. Podem, também, ser obrigadas 

a mudar-se para outras regiões causando redução da população nos municípios atingidos.  
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Em relação à população urbana, a formação do reservatório provocará interferências nas 

cidades de Porto Nacional, e em diversos núcleos localizados em áreas rurais, tais como 

Vila Canela, Vila Graciosa, Lajeadinho de Miracema do Tocantins e Pinheirópolis.  

 

A cidade de Porto Nacional e o núcleo de Pinheirópolis serão afetados parcialmente, 

atingindo 347 e 21 famílias respectivamente.  

 

No caso de Vila Canela (91 famílias), Vila Graciosa (52 famílias) e Lajeadinho de 

Miracema do Tocantins (18 famílias), os povoados serão totalmente afetados, devendo ser 

relocados tanto os núcleos como as famílias que alí moram.  

 

Fase em que ocorre: tem início quando da aquisição das áreas, mas o impacto principal é 

na época anterior ao enchimento do reservatório.  

 

Locais mais afetados: A área a ser inundada pelo reservatório.  

 

Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

NEGATIVA CERTA LOCALIZADO PERMANENTE IRREVERSÍVEL 

 

Importância .............................................................................................................Alta. 

 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: Aplicação dos programas de 

Relocação e Remanejamento de População Urbana e da População Rural 
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Impacto:  Transtornos aos Habitantes dos Núcleos Vizinhos à Obra 

 

A construção das obras e o aumento de população fixa e flutuante deverá significar um 

aumento de circulação de pessoas, principalmente em Miracema do Tocantins, Lajeado, 

Lajeadinho e Tocantínia. Esta população possui hábitos e costumes distintos, o que 

provavelmente implicará em problemas sociais nestes centros. É comum, nas áreas 

próximas às obras, o crescimento da prostituição, problemas de doenças sexualmente 

transmissíveis, brigas e incidentes decorrentes de excesso de bebidas.  

 

O mercado imobiliário deverá registrar aumento dos preços de aluguéis residenciais e 

comerciais e o custo de vida tende a se elevar pelo excesso de demanda. Em Tocantínia 

poderá haver incidentes nas áreas indígenas, por uma maior pressão populacional. A 

segurança da população, de modo geral, deve registrar uma queda significativa.  

 

A presença da população vinda de outras localidades deverá por um lado, estimular as 

atividades econômicas em áreas urbanas, e por outro, provocará um aumento na demanda 

por serviços públicos tais como saúde, educação, saneamento básico, segurança e outros.  

 

Os municípios mais próximos à obra possuem uma infra-estrutura de serviços precária 

para o atendimento da população, portanto qualquer aumento populacional, repercurtirá 

em forma negativa na qualidade dos serviços prestados.  

 

Parte da população atraída provavelmente não será absorvida pelo mercado de trabalho 

local e tenderá a localizar-se na periferia das cidades, tendo como resultado, a 

periferização destes núcleos. Este processo agrava-se no fim das obras, a partir do início 

da desmobilização da mão-de-obra e após a conclusão dos trabalhos.  

 

Fase em que ocorre : a partir do início das obras até após a conclusão da construção da 

barragem.  

 

Locais mais afetados: as cidades de Miracema do Tocantins, Tocantínia, Lajeado, 

Lajeadinho e Palmas.  
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Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

NEGATIVA/POSITIVA ALTA/CERTA LOCALIZADO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL 

 

Importância ............................................................................................................. Alta 

 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: Aplicação dos programas de 

Adequação de Serviços Públicos durante a Construção do Empreendimento e 

Reurbanização de Lajeado e Miracema do Tocantins.  
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Impacto:  Perda de Terras Pela Formação do Reservatório 

 

A Área Diretamente Afetada pelo reservatório corresponde a aproximadamente 75.000 

ha, distribuídas por cinco municípios: Miracema do Tocantins, Lajeado, Palmas, Porto 

Nacional e Brejinho de Nazaré.  

 

As áreas afetadas por município e a participação em cada um deles são apresentadas no 

quadro abaixo: 

 

MUNICÍPIOS ÁREA DO ÁREA INUNDADA 
PELO  

TOTAL 

 MUNICÍPIO  

(km2)(1) 

RESERVATÓRIO  

(Km2) 

% EM RELAÇÃO 
AO  

MUNICÍPIO  

- MIRACEMA DO TOCANTINS 

- LAJEADO 

- PALMAS 

- PORTO NACIONAL 

- BREJINHO DE NAZARÉ 

2.790,2 

316,2 

2.725,2 

4.691,0 

2.694,9 

71 

27 

175 

400 

77 

2,5 

8,7 

6,4 

8,5 

2,9 

TOTAL 13.217,5 750 5,7 

ESTADO DO TOCANTINS 277.400,8   

(1) SEPLAN - Plano Diretor de Desenvolvimento da Região Central ou Grande Entorno de Palmas. 
Palmas - TO, 1995. 

 
Os terrenos a serem inundados correspondem à Planície de Inundação e Baixo Terraço, 

nos quais  encontram-se solos com baixa fertilidade natural e acidez elevada. 

 

O principal uso é com pecuária extensiva a semi-extensiva, sendo que o rebanho criado 

respresenta cerca de 12% do total do rebanho dos 5 municípios.  

 

Da área afetada, 4684 ha são dedicados à agricultura, com o uso concentrado em 4 

culturas: arroz (39%), milho (18%), mandioca (7%) e feijão (7%).  

 

Nestas terras, foram identificados 1.239 estabelecimentos, dos quais cerca de 60% são 

minifúndios, inferiores a 80 ha, indicando uma concentração, em termo de número de 
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estabelecimento deste segmento dentro da Área Diretamente Afetada, porém em termos 

de área só ocupam 3,3% do total.  

 

Fase em que ocorre : no enchimento do reservatório.  

 

Locais mais afetados: a Área Diretamente Afetada . 

 

Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

NEGATIVA CERTA LOCALIZADO PERMANENTE IRREVERSÍVEL 

 

Importância .............................................................................................................Alta. 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: para a perda de terras não há medida 

mitigadora.  
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Impacto: Melhoria da Qualidade de Vida da População do Estado e Possibilidade de 

 Desenvolvimento Econômico 

 

A energia a ser produzida pela UHE de Lajeado será suficiente para abastecer as 

necessidades do estado do Tocantins e ainda gerar excedentes para serem exportados a 

outras regiões do país.  

 

O aumento da disponibilidade regional de energia será benéfica em vários sentidos. Em 

primeiro lugar, a melhoria do fornecimento eliminará as freqüentes quedas da tensão, 

inclusive com cortes no fornecimento. Estas falhas provocam inúmeros estragos nos 

equipamentos elétricos e eletrônicos, tanto domiciliares como comerciais e industriais, além 

da perda de produtos perecíveis conservados sob refrigeração.  

 

Por outro lado, a disponibilidade e confiabilidade no fornecimento de energia permitirá a 

expansão das atividades industriais e comerciais, dando um novo impulso ao 

desenvolvimento econômico no estado do Tocantins.  

 

Fase em que ocorre : na fase de operação da usina. 

 

Locais mais afetados: tem incidência na população de todo o estado doTocantins. 

 

Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

POSITIVA CERTA DISPERSO PERMANENTE IRREVERSÍVEL 

 

Importância .............................................................................................................Alta. 

 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: Sendo um impacto considerado 

positivo, não tem medidas mitigadoras.  
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Impacto:  Alteração do Mercado de Trabalho e Geração de Renda, pela Construção da 

 Obra 

 

A construção da barragem, tem duração prevista de seis anos, sendo o pico das obras no 

terceiro ano, quando serão criados, aproximadamente, 3.100 postos de trabalho.  

 

Estima-se que, para cada emprego direto absorvido pela obra devam ser gerados em 

torno de 3 empregos indiretos, esperando-se assim uma oferta total máxima de 14.000 

postos durante o pico das obras, que terá uma duração aproximada de um ano.  

 

Este contingente de mão-de-obra deverá ser formado em parte pela população local, em 

parte por pessoas que integram o quadro permanente das empreiteiras, como também por 

pessoas de outras regiões que serão atraídas pelas obras.  

 

A criação de emprego implica na geração de renda pessoal e aumento de capital 

circulante, o que provavelmente repercurtirá em aumento das atividades do comércio e 

serviços, principalmente nos municípios próximos à obra, como Miracema do Tocantins, 

Tocantínia, Lajeado, Lajeadinho e em cidades um pouco mais distantes como Palmas, 

como também de forma secundária em outras cidades da região.  

 

Por outro lado, com a proximidade do término da construção, ocorre a desmobilização da 

mão-de-obra, provocando diminuição de emprego e renda na região. Em consequência 

disto, diminuirá a demanda por comércio e serviços, afetando também o emprego nestes 

setores.  

 

Este fato adquire importância face ao alto número de empregos diretos e indiretos criados 

pelo empreendimento, além do que as cidades mais próximas, como Miracema do 

Tocantins, Lajeado, Tocantínia e Palmas não têm condições de absorver esta mão-de-

obra, podendo aumentar os problemas sociais existentes.  

 

Fase em que ocorre: com o início da desmobilização de mão de obra.  
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Locais mais afetados: as cidades de Miracema do Tocantins, Tocantínia, Lajeado, 

Lajeadinho e Palmas.  

 

Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

NEGATIVA/POSITIVA CERTA DISPERSO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL 

 

Importância .............................................................................................................Alta. 

 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: convênio com às prefeitura 
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Impacto:  Perda e fragmentação de habitats, redução de populações vegetais e animais, o 

que significará redução da biodiversidade (ou erosão genética) a nível regional. 

 

A implantação do empreendimento propiciará um aumento de desmatamentos e de caça, 

tanto na área a ser alagada, quanto em suas circunvizinhanças. 

 

A formação de um reservatório com cerca de 150 km de comprimento signficará a ruptura 

dos ambientes terrestres e aquáticos. Nesta faixa desaparecerão as matas-de-galeria e os 

ambientes atualmente contínuos. A presença da barragem dividirá a população de botos, 

podendo inclusive isolar indivíduos nos afluentes. 

 

Cerca de 75.000 ha de área serão inundados, dos quais 22,8% são recobertos por matas, 

60% por diferentes fisionomas de cerrado (geralmente usados para pecuária extensiva) e 

9,8% ocupados por áreas úmidas. 

 

Este alagamento atingirá diretamente as populações animais que ali ocorrem, provocando o 

afogamento de muitos exemplares e o deslocamento do restante para áreas fora do lago, 

adensando os ambientes naturais ali presentes. 

 

Fenômenos naturais de regulação de populações (predação, redução de taxas de 

natalidade, doenças), bem como a caça e os desmatamentos irão reduzir aos poucos estas 

densidades populacionais . 

 

Desta forma, muitas espécies poderão tornar-se raras com o tempo, havendo, portanto, 

uma redução de biodiversidade, através de um processo de “erosão” genética (isto é, 

perda gradual de exemplares) 

 

Fase em que ocorre: Desmatamentos e caça terão início no período de construção da 

barragem. Os demais  impactos ocorrerão durante o enchimento do reservatório e após a 

sua formação. 

 

Locais mais afetados: Área Diretamente Afetada e Áreas Adjacentes. 
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Atributos: 

 

QUALIDADE 
PROBABILIDADE 

 
DA OCORRÊNCIA 

ALCANCE 
 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIDADE 

Negativa Certa Disperso / 

Localizado 

Permanente Irreversível 

 

 

Importância ..............................................................................................................Alta 

 

 

Medidas para reduzir a compensar o impacto: 

 

• Implantação de Unidade de Conservação. 

• Pesquisa de Flora e Fauna. 

• Reflorestamento na Faixa de Proteção do Reservatório. 

• Educação Ambiental. 
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Impacto:  Alterações das Comunidades de Peixes 

 

Com a formação do reservatório haverá mudanças na composição das espécies de peixes. 

É esperada uma proliferação de espécies mais adaptáveis às águas paradas. Em geral estas 

são de pequeno e médio portes como por exemplo o mandí-sardinha, a branquinha, a 

ubarana, a sardinha, o mapará, a curvina, o tucunaré, a piranha, dentre outras. 

 

Por outro lado, as espécies de peixes mais apreciadas para o consumo são as que efetuam 

a piracema. Estas sofrerão mais com o novo ambiente, principalmente porque a barragem 

representará um obstáculo para a subida dos peixes. Dentre estas espécies citam-se o 

surubim, o barbado, o jaú, o bacu, o voador, o jaraqui e o curimatá. 

 

A construção de uma escada de peixes na barragem irá reduzir esses impactos, pois 

permitirá que a subida de peixes de piracema seja efetuada. 

 

Salienta-se ainda que os impactos na fauna de peixes estão relacionados também com a 

qualidade da água do reservatório. Situações mais críticas são esperadas durante a fase de 

enchimento, ocasião em que as concentrações de oxigênio serão mais baixas. 

 

Os impactos no trecho do rio situado imediatamente abaixo da barragem referem-se à 

turbulência da água pela ação dos vertedouros e à possível entrada de peixes nas 

máquinas. 

 

Recomenda-se que a operação da Usina seja feita de forma a não interferir fortemente no 

nível de água do trecho do rio, a fim de interferir o mínimo possível no comportamento dos 

peixes. 

 

Fase em que ocorre: após a formação do reservatório 

 

Locais mais afetados: reservatório (pela mudança da dinâmica da água) e trechos do rio 
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Atributos: 

 

QUALIDADE 
PROBABILIDAD
E OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 
DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

Negativo Certa Disperso Permanente Irreversível 

 

 

Importância ..............................................................................................................Alta 

 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: Construção da Escada de Peixes, 

Estudos de Pesquisas, Regras Operativas Adequadas, Fiscalização da Pesca 

(principalmente nas próximidades da barragem), Salvamento de Peixes e Conservação 

e/ou Recuperação de Áreas de Desova. 
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Impacto: Aumento das Receitas Orçamentárias dos Múnicípios 

 

A construção da barragem e, posteriormente, a operação da usina, gerarão receitas para 

os municípios atingidos pelo reservatório.  

 

Durante a implantação das obras a empreiteira encarregada da contrução pagará ISS - 

Imposto Sobre Serviços à Prefeitura, gerando um aumento na arrecadação municipal. 

Como o canteiro de obras estará localizado no município de Miracema do Tocantins e 

parte das obras serão também no município de Lajeado, estas prefeituras serão as 

principais beneficiárias deste imposto.  

 

Por outro lado, uma vez concluídas as obras, será desmobilidado o acampamento e 

desmontado o canteiro de obras, cessando a arrecadação de ISS por parte destas 

prefeituras.  

 

Os municípios que fazem parte da área diretamente afetada, (Miracema do Tocantins, 

Lajeado, Palmas, Porto Nacional e Brejinho de Nazaré), receberão compensação 

financeira pela geração de energia, proporcionalmente às terras que serão alagadas. Estes 

recursos reforçarão os orçamentos municipais a partir do início da geração da usina, 

conforme preconizado pela legislação pertinente.  

 

A importância do ingresso deste recurso, para o orçamento dos municípios, dependerá do 

peso que este valor tenha no total da arrecadação de cada um deles. 

 

Fase em que ocorre: Com a instalação do canteiro e início das obras, começa o 

pagamento do ISS. A compensação financeira começa com a formação do reservatório. 

 

Locais mais afetados: As prefeituras dos municípios de Miracema do Tocantins, 

Lajeado, Palmas, Porto Nacional e Brejinho de Nazaré.  
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Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

POSITIVA / 

NEGATIVA 

CERTA LOCALIZADO TEMPORÁRIA/PE

RMANENTE 

REVERSÍVEL/IRRE

VERSÍVEL 

 

 

Importância ..............................................................................................................Alta 

 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: apoio técnico e capacitação das 

prefeituras. 
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Impacto: Interrupção da Ligação de Palmas com Paraíso do Tocantins e com o Norte do 

 Estado.  

 

A formação do reservatório afetará a travessia por balsa do rio Tocantins que permite a 

ligação entre as cidades de Palmas e Paraíso, entre as quais existe um intenso intercambio 

de comércio e serviços. 

 

Esta ligação também permite o acesso ao comércio e serviços de Palmas, por uma 

numerosa população localizada na área rural da margem esquerda do Tocantins.  

 

Além disso, esta travessia é o principal elo de ligação de Palmas com a região norte do 

estado do Tocantins, mediante a utilização da TO-080, que permite o acesso à rodovia 

Belém-Brasília (BR-153).  

 

Fase em que ocorre: Com o enchimento do reservatório. 

 

Locais mais afetados: Palmas, Paraíso e a população que se utiliza deste serviço. 

 

Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

NEGATIVA CERTA LOCALIZADO PERMANENTE REVERSÍVEL 

 

Importância .............................................................................................................Alta. 

 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: Programa de Adequação e 

Recomposição da Infra-Estrutura 
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Impacto: Deterioração da Qualidade da Água 

 

A formação do lago provocará rápidas mudanças nas características físicas, químicas e 

biológicas da água. 

 

Durante os primeiros meses da formação do novo ambiente são esperadas situações mais 

críticas de qualidade da água, como por exemplo baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido e aumento de nutrientes, devido à decomposição da vegetação afogada. 

 

No reservatório poderá ocorrer o desenvolvimento de vegetais microscópicos (algas), 

tendo em vista que os mesmos são adaptados a águas com pouca correnteza. Nos 

segmentos laterais é esperado o desenvolvimento de macrófitas aquáticas. 

 

A proliferação excessiva de macrófitas aquáticas, como por exemplo o aguapé, pode ser 

prejudicial porque serve de abrigo para as larvas de mosquitos, inclusive de transmissores 

de doenças, como a malária, além de outros invertebrados de interesse médico-sanitário 

ou que causam incômodo. 

 

Além disto, deve ser considerado que as macrófitas absorvem grandes quantidades de 

oxigênio dissolvido, principalmente quando se decompõem, o que pode ser prejudicial 

para a fauna de peixes. 

 

A qualidade da água do segmento do rio abaixo do reservatório estará relacionada às 

características da água do próprio reservatório e às regras de operação da usina. Não está 

prevista água de qualidade inferior passando pelas turbinas. Isto se deve ao fato de que a 

altura da tomada d’água é de aproximadamente 30 metros permitindo, inclusive, a retirada 

de água da camada superficial. 

 

Fase em que ocorre: após a formação do reservatório 
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Locais mais afetados: regiões próximas às desembocaduras dos afluentes e os braços 

que serão formados pelos ribeirões Lajeado e Santa Luzia (margem esquerda), bem como 

as demais áreas rasas com pouca circulação d’água. 

 

Atributos: 

 

QUALIDADE 
PROBABILIDAD
E OCORRÊNCIA 

ALCANCE  

ESPACIAL 
DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

Negativo Certa Localizado Permanente Irreversível 

 
 

Importância .............................................................................................................Alta. 

 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: Desmatamento e Limpeza da Área a 

ser Inundada; Programas de acompanhamento (Monitoramento) e Regras de Operação 

Adequadas. 

 



95

 

Impacto: Perda das atividades econômicas e de lazer da população associadas às praias 

fluviais  no Tocantins pelo seu desaparecimento no estirão do reservatório. 

 

Com a formação do lago, as praias de Porto Nacional e de Palmas serão inundadas. Isto 

também significará o desaparecimento das atividades de comércio e serviço, como 

também os empregos produzidos pelas mesmas. 

 

A maior parte destas atividades são desenvolvidas no período de julho a setembro. 

Envolvem atividades do mercado formal e informal,  que resultam em um ingresso de 

recursos importante para a economia e população local. A exploração comercial das 

praias vem se intensificando a cada ano, sendo que os atos programados atraem 

população de áreas distantes. 

 

Locais mais afetados: área a ser inundada pelo reservatório. 

 

Atributos: 

 

QUALIDADE 
PROBABILIDADE 
DE  OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 
DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

Negativa Certa Localizado Permanente  Reversível 

 

 

Importância .............................................................................................................Alta. 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: aplicação do programa de 

recomposição das praias. 
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Impacto: Instabilização das encostas marginais em alguns trechos do reservatório, devido 

 ao enchimento do mesmo, às ondas provocadas pelo vento e à variação do nível 

 d’água pela operação da usina. 

 

O enchimento do reservatório e a operação da usina favorecem o desenvolvimento de 

novos processos erosivos e de instabilização das encostas ou a reativação de outros já 

instalados, devido ao embate de ondas, à submersão parcial com elevação da superfície 

freática e às oscilações dos níveis d’água do reservatório e dos níveis freáticos em 

unidades geológico-geotécnicas susceptíveis às instabilizações. Essas unidades encontram-

se atualmente sob condições não saturadas ou pelo menos com nível freático mais baixo, 

portanto, com maior resistência às instabilizações.  

 

A relocação de estradas, adequação de acessos, instalação de canteiro, abertura de áreas 

de empréstimo e as próprias escavações para a construção da usina são outras ações que 

poderão deflagrar processos erosivos e de instabilização. Assinala-se, em especial, o caso 

da estrada entre Palmas e Lajeado, no pé da serra do Lajeado, local de alta 

susceptibilidade a erosões e instabilizações.  

 

Fase em que ocorre: durante a construção, enchimento e operação do reservatório.  

 

Locais mais afetados: bordas do reservatório ao pé da serra de Lajeado, orla de Porto 

Nacional, braço do reservatório no rio Taquaruçu, no limite da área urbana de Palmas.  

 

Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

NEGATIVA CERTA DISPERSA PERMANENTE IRREVERSÍVEL 
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Importância .............................................................................................................Alta 

 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: Monitoramento, obras de contenção e 

proteção superficial em área crítca. Criação de áreas de preservação (Serra do Lajeado).  
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Impacto: Formação de áreas úmidas e alagadiças, nas margens do reservatório, devido à 

 subida do lençol freático, e no trecho sujeito a variação de nível d’água, 

 particularmente com consequências estéticas e sanitárias na frente das cidades 

 de Palmas e Porto Nacional. 

 

Nos trechos em que a borda do reservatório localiza-se em Baixos-Terraços e Terraços, o 

nível freático poderá aflorar, com o enchimento do lago, nas depressões naturais, 

provocando alagamentos, interferindo na paisagem e restringindo as possibilidades de 

utilização das bordas do lago. As lagoas, assim formadas, poderão transformar-se em 

criadouros de invertebrados de interesse médico-sanitário. 

 

As regras de operação da usina, prevendo um rebaixamento de até 4 m do nível do lago 

em períodos secos, poderá agravar este quadro. A borda do lago apresentará, nestas 

ocasiões, um aspecto paisagístico degradado, com áreas emersas cobertas de lodo e 

lagoas com águas pouco profundas.  

 

Fase em que ocorre: operação da barragem e da usina. 

 

Locais mais afetados: áreas com menos declividade nas bordas do lago, principalmente 

nos vizinhos das cidades de Palmas e Porto Nacional.  

 

Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

NEGATIVA CERTA LOCALIZADO PERMANENTE IRREVERSÍVEL 

 

 

Importância ..............................................................................................................Alta 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: mudança nas regras de operação da 

usina.  
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Impacto: Perda do potencial de exploração de argilas, matéria prima da indústria  cerâmica 

local.  

 

Os barreiros, jazidas de argila para fabricação de tijolos e telhas existentes na ADA estão 

situados no Baixo-Terraço e sua exploração é feita por escavadeiras, acima do nível do 

lençol freático. A exploração destas jazidas será inviabilizada com o enchimento do lago, 

pois a natureza do material não permite lavra subaquática.  

 

Fase em que ocorre: durante o enchimento e a operação da usina e reservatório.  

 

Locais mais afetados: barreiros próximos a Porto Nacional e Palmas. 

 

Atributos:  

 

QUALIDADE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

ALCANCE 

ESPACIAL 

DURAÇÃO REVERSIBILIDAD

E 

NEGATIVA CERTA LOCALIZADO PERMANENTE IRREVERSÍVEL 

 

 

Importância ...............................................................................................Média a Alta. 

 

Medidas para reduzir ou compensar o impacto: pesquisa para indicação de áreas 

alternativas para exploração de argila e/ou estocagem de material para seu aproveitamento 

futuro. 



100

 

6. PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

 

6.1 Programas 

 

A seguir é apresentada uma síntese dos programas ambientais recomendados para mitigar 

e compensar os impactos descritos no Capítulo anterior. Os Programas são apresentados 

descrevendo em todos os casos os Objetivos, as Ações Previstas, os Parceiros 

Institucionais e o Público Alvo. 
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I. MONITORAMENTO DO CLIMA LOCAL 

 

1. OBJETIVOS 

 

Avaliar possíveis alterações nos parâmetros meteorológicos. 

 

2.  AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Implantação de estação automática junto ao eixo.  

 

II. Reativação da estação de Porto Nacional.  

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

- UNITINS: Universidade do Tocantins; 

- INEMET: Instituto Nacional de Meteorologia; 

- FNAEE: Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

Universidades e Institutos de Pesquisa.  
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II.  MONITORAMENTO DE NÍVEIS D’ÁGUA 

 

1.  OBJETIVOS 

 

Permitir aquilatar as variações dos níveis d’água ao longo do reservatório e dos principais 

afluentes. 

 

2.  AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Implantação de postos limnimétricos no reservatório e principais afluentes.  

II. Relocação do posto fluviométrico de Porto Nacional.  

III. Implantação de limnígrafo junto a barragem. 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

• UNITINS: Universidade de Tocantins 

• DNAEE: Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

• FCTH: Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da Universidade de São Paulo 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

• Equipe responsável pela operação de enchimento  

• Equipe de operação da Usina. 
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III.  MONITORAMENTO SEDIMENTOLÓGICO 

 

1.  OBJETIVOS 

 

Acompanhar a evolução do depósito de sedimentos e aporte de material sólido ao 

reservatório. 

 

2.  AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Implantação de rede sedimentométrica nos principais tributários ao reservatório 

II. Levantamentos Batimétricos 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

• DNAEE: Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

• FCTH: Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da Universidade de São Paulo 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

Equipe de operação da usina. 
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IV MONITORAMENTO HIDROGEOLÓGICO 

 

1. OBJETIVOS 

 

• Avaliar as variações de nível e produtividade de aquíferos livres e confinados na borda 

do reservatório, antes, durante e após o enchimento. 

 

• Avaliar a qualidade da água dos aquíferos livres e confinados próximos aos locais de 

ocorrência de pontes de contaminação (Porto Nacional e Palmas). 

 

• Correlacionar a elevação dos níveis d’água com possíveis instabilizações e erosões de 

encostas marginais e eventual potencialização de expansividade e colapsividade dos 

solos. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I.  Designar equipe técnica para desenvolver e executar o programa. 

II.  Detalhar o programa de monitoramento. 

III. Contratar empreiteiro para execução das investigações de campo. 

IV. Executar as investigações de campo e a instalação dos monitores. 

V. Efetuar as leituras de nível d’água, coletar as amostras e efetuar análises químicas. 

VI. Acompanhar o programa, interpretar os resultados e reavaliar as medidas mitigadoras 

propostas. 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

Não estão previstos. 

 

4. PÚBLICO ALVO 
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População lindeira ao reservatório, equipes envolvidas no Programa de Monitoramento, 

Estabilização e Controle de Erosão das Encostas e nos projetos de relocação da estrada 

Palmas-Lajeado e na reurbanização de Porto Nacional. 
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V. MONITORAMENTO SISMOLÓGICO 

 

1. OBJETIVOS 

 

• Registrar a atividade sísmica natural, na área de influência do reservatório, antes e após o 

enchimento, com a finalidade de avaliar a eventual indução de sismos devido ao 

enchimento do reservatório. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I.  Designar equipe técnica para desenvolver e executar o programa. 

 

II.  Detalhar o programa. 

 

III. Adquirir e providenciar a instalação e assistência técnica da estação sismográficas. 

 

IV. Acompanhar o programa e interpretar os resultados. 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

• Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. 

 

• Instituto Astronômico e Geofísico (IAG, USP) 

 

• Furnas 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

População lindeira e equipe envolvida na operação do empreendimento. 
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VI. MONITORAMENTO, ESTABILIZAÇÃO E CONTROLE DE EROSÃO DAS 

ENCOSTAS 

 

1. OBJETIVOS 

 

• Detalhar o potencial de mobilidade, as condições de estabilidade e a susceptibilidade a 

fenômenos de colapso e expansão nas escarpas da Serra de Lajeado, lindeiras ao 

reservatório, e nas orlas de Palmas e Porto Nacional. 

 

• Fornecer subsídios para as equipes executoras dos projetos de reurbanização da orla de 

Porto Nacional e relocação da estrada Palmas - Lajeado. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Designar equipe técnica para desenvolver e executar o programa. 

 

II. Detalhar o programa. 

 

III. Contratar empreiteiro para execução das investigações de campo. 

 

IV. Executar as investigações de campo, a instalação de instrumentação e os ensaios de 

laboratório. 

 

V. Efetuar fotointerpretação e mapeamento geológico-geotécnico, acompanhar as 

investigações de campo e interpretar os resultados. 

 

VI. Análise da estabilidade das encostas e dimensionamento de soluções típicas padrão 

ou localizadas para contenção. Estas soluções deverão ser incorporadas ao projeto 

de relocação de estrada de Palmas-Lajeado. 
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VII. Estudar as medidas de proteção contra a erosão superficial laminar, erosão profunda 

e embate das ondas do reservatório sobre as encostas. Essas medidas deverão ser 

incorporadas ao projeto de reurbanização da orla de Porto Nacional. 

 

VIII. Acompanhar as condições de estabilidade e erosão das margens e das encostas 

marginais, em respostas ao enchimento do reservatório e elevação do nível freático e 

das variações durante operação. 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

Não estão previstos. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

População lindeira ao reservatório, equipes envolvidas nos projetos de relocação da 

estrada de Palmas-Lajeado e na reurbanização da orla de Porto Nacional. 
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VII. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS 

 

1. OBJETIVOS 

 

• Recompor as áreas deterioradas pela execução de obras (canteiro de obras, 

acampamento, alojamento, áreas de empréstimo). 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Elaboração de projeto paisagístico, para recomposição das áreas. 

 

II. Execução do reafeiçoamento do terreno, através de execução dos movimentos de 

terra necessários. 

 

III. Revegetação das áreas degradadas, com espécies nativas ou exóticas conforme 

determinado pelo projeto. 

 

IV. Manutenção das áreas revegetadas com a realização de capinas e irrigação, se 

necessário. 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

Não estão previstos. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Equipe envolvida na manutenção e operação do empreendimento. 
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VIII. PESQUISAS DE FLORA E FAUNA 

 
1. OBJETIVO 

 

Documentar a flora e a fauna e promover seu aproveitamento científico; 

 

Subsidiar programas de recuperação e proteção ambiental; 

 

Propiciar o resgate genético e a reprodução de plantas e, eventualmente, de animais. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Realização de convênios com universidades e instituições de pesquisa; 

 

II.  Implantação de projetos de pesquisa. A princípio estão previstos: 

 

Vegetação: 

 

a) Levantamentos florísticos; 

b) Levantamentos fitossociológicos; 

c) Avaliação de fitomassa; 

d) Resgate e reprodução ex situ; 

e) Acompanhamento das condições ambientais em remansos. 

 

Fauna: 

 

a) Levantamentos faunísticos; 

b) Estimativas de densidades populacionais; 

c) Translocações experimentais; 

d) Acompanhamento de movimentos de botos; 

e) Anilhamento de aves. 
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III. Organização de seminários para apresentação de resultados e planejamento de etapas 

posteriores de pesquisa. 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS: 

 

A natureza dos estudos exige a participação de equipe qualificada de pesquisadores, 

através de convênios com instituições regionais e extra-regionais. Diversas instituições 

poderão ser envolvidas, quais sejam: 

 

IBAMA 

NATURATINS 

UNITINS - Universidade do Tocantins 

PUC - Pontifícia Universidade Católica de Goiânia 

INPA - Instituito de Pesquisas da Amazônia 

Museu Emílio Goeldi 

IBt - Instituto de Botânica de São Paulo 

USP - Universidade de São Paulo 

UnB - Universidade de Brasília 

EMBRAPA/ Cenargen 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Universidades e instituições de pesquisa regionais e extra-regionais renomadas e com 

trabalhos congêneres realizados. 
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IX. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

1. OBJETIVOS 

 

Compensar, em parte, a perda dos ambientes devido à formação do reservatório e garantir 

áreas para recolonização; 

 

Propiciar a preservação de amostras representativas do patrimônio natural da região e o 

desenvolvimento de pesquisas. 

 

2. ALTERNATIVAS DE ÁREAS 

 

a) Entre os córregos São João e Água Suja, nas margens do reservatório 

b) Encosta da serra do Lajeado, entre Lajeado e Palmas 

c) Área próxima ao córrego dos Mares, junto ao braço do reservatório, na margem 

esquerda 

d) Mata do rio Manuel Alves 

 

3. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Definição de uma ou mais áreas, em conjunto com o orgão ambiental do Estado; 

II Compra de terras; 

III. Elaboração de Plano de Manejo para a Unidade de Conservação; 

IV. Estabelecimento de convênios para fiscalização, pesquisa, educação ambiental. 

 
4. PARCEIROS INSTITUCIONAIS: 

 
NATURATINS 

IBAMA 

UNITINS e outras universidades  

Entidades Ambientalistas 

 



110 

 

5. PÚBLICO ALVO 

 
População regional. 
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X. DESMATAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA DO RESERVATÓRIO 

 

1. OBJETIVOS 

 

• Evitar a contaminação da água, eliminar obstáculos que possam interferir com o uso do 

reservatório e valorizar a paisagem; 

 

• Conduzir o deslocamento da fauna em direção às margens do reservatório; 

 

• Possibilitar o aproveitamento da madeira e da lenha 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I.  Detalhamento da áreas críticas e prioritárias para o desmatamento e contatos com 

Ibama; 

 

II. Demarcação da cota de inundação; 

 

III. Realização de convênios para fiscalização e liberação das áreas para desmatamentos; 

 

IV. Organização de equipes para coleta de sementes, mudas e para captura de animais 

(previsto no programa de pesquisa). 

 

V. Determinação das construções que deverão ser demolidas e das fontes de 

contaminação a serem retiradas ou neutralizadas. 

 

VI. Demolição e/ou retirada das construções ou obstáculos. 

 

VII. Neutralização e desinfecção dos focos de contaminação 
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3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS: 

 

NATURATINS 

IBAMA 

UNITINS e outras universidades conveniadas 

RURALTINS 

SANEATINS 

FNS- Fundação Nacional de Saúde 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Os desmatamentos serão realizados pelos ocupantes dos terrenos, por empresas 

interessadas ou pela própria concessionária. 
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XI. REFLORESTAMENTOS NA FAIXA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO 

 
1. OBJETIVOS: 

 

Compensar, em parte, a perda de vegetação nativa e estimular a recuperação ambiental, 

favorecendo a fauna terreste e aquática; 

 

Reduzir processos erosivos e recuperar áreas degradadas; 

 

Promover a valorização da paisagem. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Escolha de áreas para projetos-piloto; 

II.  Estabelecimento de eventuais convênios para detalhamento dos projetos de 

reflorestamento; 

III. Ampliação ou implantação de novos viveiros, produção de mudas e início dos plantios; 

IV. Realização de campanha de educação ambiental para a proteção da faixa de 100m do 

reservatório (previsto no programa de educação ambiental). 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

IBAMA 

NATURATINS 

UNITINS e outras universidades 

Entidades Ambientalistas 

RURALTINS 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Propriedades lindeiras ao reservatório. 
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XII. ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MONITORAMENTO) 

 
1. OBJETIVOS 

 

• Acompanhar as alterações da qualidade da água do reservatório e do rio Tocantins, no 

trecho abaixo da represa; 

 

• Obter informações que complementem os estudos de pesquisa previstos para a fauna de 

peixes; 

 

• Acompanhar o crescimento das plantas aquáticas e suas possíveis conseqüências com os 

problemas relacionados à saúde pública; 

 

• Fornecer subsídios à ações de controle, caso estas se tornem necessárias. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

A principal ação deste programa refere-se à implantação dos estudos de monitoramento. 

Para tanto, serão necessárias as seguintes etapas: 

 

I.  Realização de convênio com Instituições para a formação de equipe e organização dos 

trabalhos de campo; 

II. Realização de coletas de amostras de água e de plantas aquáticas. 

III. Processamento de amostras e identificação de plantas aquáticas; 

IV. Elaboração de relatórios técnicos. 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

UNITINS e Laboratórios Especializados 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Comunidades científicas, usuários da água e população do entorno. 
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XIII. PESQUISA DE PEIXES 

 
1. OBJETIVOS 

 

• Acompanhar as alterações que ocorrerão na população de peixes; 

 

• Conhecer as rotas de migração dos peixes de piracema; 

 

• Identificar os locais de desova e de crescimento dos peixes; 

 

• Verificar a eficiência da escada de peixes. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

As ações deste programa consistem da implantação de diversos estudos como: 

 

I. Marcação de Peixes (colocar marcas em alguns peixes de piracema. As marcas serão 

devolvidas com informações a respeito do local onde foi pescado, data, tamanho etc); 

 

II. Estudar a Comunidade de Peixes (objetivando acompanhar as alterações na 

composição dos mesmos); 

 

III. Coletar e analisar os Ovos e as Larvas de Peixes ( para identificar os locais de desova 

e de criadouros de peixes; 

 

IV. Realizar pesquisas na Escada de Peixes (a fim de garantir o seu melhor 

funcionamento). 

 

Para a realização dos estudos estão previstas as seguintes atividades: 

 

I.  Celebrar convênios com Instituições para a formação de equipe e organização dos 

trabalhos; 
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II. Realizar os diversos estudos propostos; 

 

III. Interpretar os resultados e elaborar relatórios. 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

UNITINS.  

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Comunidades científicas e pescadores amadores. 
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XIV. CONSERVAÇÃO DA FAUNA DE PEIXES 

 
1. OBJETIVOS 

 

• Garantir a subida de peixes na piracema; 

 

• Preservar os locais onde os peixes efetuam a desova; 

 

• Recuperar áreas (através de reflorestamento e outras medidas de proteção) 

consideradas importantes para a desova e criação dos peixes; 

 

• Sugerir medidas que garantam a pesca sem prejudicar o estoque de peixes. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

Este programa depende, em grande parte, dos resultados dos estudos previstos no 

Programa de Pesquisa de Peixes. As principais ações deste programa são: 

 

I. Desenvolvimento do Projeto da Escada de Peixes; 

II. Construção da Escada de Peixes; 

III. Conservação e/ou Recuperação de Áreas (de fundamental importância para a 

ictiofauna). 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

UNITINS - Universidade do Tocantins 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Comunidade científica e pescadores profissionais e amadores. 
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XV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
1. OBJETIVOS 

 

Formar grupos inter-institucionais que atuem nas comunidades, em educação ambiental; 

 

Informar e discutir com a população os problemas decorrentes da construção da UHE 

Lajeado, as medidas de compensação ou de minimização destes efeitos e as formas de 

participação da sociedade. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I.  Designação de um quadro profissional mínimo na concessionária, responsável pela 

implantação do programa; 

 

II.  Elaboração de um plano inicial de trabalho e contacto com instituições e organizações 

para discussão dos impactos da UHE Lajeado, das medidas e do programa de 

educação ambiental; 

 

III. Formação de grupos de trabalho, em conjunto com as instituições, para a elaboração 

de sub-projetos de educação ambiental para diferentes públicos e realizado por 

diferentes instituições governamentais e não governamentais; 

 

IV. Realização de convênios com as instituições e implantação de sub-projetos em áreas-

piloto; 

 

V. Revisão e ampliação dos sub-projetos. 
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3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

Poderão ser envolvidas no planejamento e/ou na implantação do programa as seguintes 

instituições: 

 

Escolas da Rede de Ensino Público 

Prefeituras Municipais 

Instituições Governamentais: NATURATINS, Secretarias de Saúde, Educação e Cultura, 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Planejamento, RURALTINS, COMUNICATINS, 

SANEATINS. 

IBAMA 

UNIVERSIDADES 

Entidades Ambientalistas que desenvolvam projetos na área de educação 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Serão alvo deste programa estudantes das escolas públicas, população reassentada, 

proprietários e população lindeira do reservatório, bem como a população atraída pela 

obra. 
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XVI. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 
1. OBJETIVOS 

 

Estabelecer ações preventivas contra acidentes com animais peçonhentos durante os 

desmatamentos e o enchimento do reservatório; 

 

Esclarecer a população sobre os riscos de acidentes e sobre as medidas de socorro. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Levantamento e contato com estabecimentos de saúde da região; 

 

II. Distribuição de soros antiofídico e antiescorpiônico; 

 

III. Distribuição de cartazes e folhetos e realização de palestras informativas. 

 

3. PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

PUC - Pontifícia Universidade Católica de Goiânia - Centro de Pesquisas de Animais 

Peçonhentos; 

Secretarias de Saúde dos municípios; 

Secretarias de Educação  

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

População lindeira e equipes envolvidas nas operações de desmatamento e de resgate. 
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XVII.  AQUISIÇÃO DE ÁREAS RURAIS E IMÓVEIS URBANOS 

 

1. OBJETIVO 

 

Aquisição de cerca de 75.000 ha de terras que deverão ser inundadas pelo reservatório e 

instituir servidão administrativa sobre outros 17.000 ha, bem como adquirir terrenos e 

imóveis urbanos necessários para implantar o reservatório e as obras complementares. 

Também tem por objetivo apresentar, de forma sucinta, os instrumentos legais que 

fundamentam essas ações e a justificativa das mesmas.  

 

2.  AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Delimitação do Perímetro e Cadastro Físico das Propriedades. 

 

II. Avaliação das Terras e Benfeitorias. 

 

III. Processo de Compra ou Ajuizamento de Propriedades. 

 

3.  PÚBLICO ALVO 

 

Proprietários das terras rurais e imóveis urbanos.  
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XVIII. RECOMPOSIÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA, 

 ELÉTRICA E SANITÁRIA 

 

1.  OBJETIVOS 

 

• Recomposição e melhoria das estradas, pontes e travessias de balsa atingidas pelo 

reservatório; 

• Recomposição das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica afetadas pelo 

empreendimento;  

• Relocação de instalações de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

 

2.  AÇÕES PREVISTAS 

 

I.  Relocação e alteamento de 17 km de estradas asfaltadas; 

II.  Relocação e alteamento de 20 km de estradas de terra; 

III.  Construção e/ou alteamento de 750 m de pontes; 

IV.  Recomposição da travessia do Tocantins, de Palmas em direção a Paraíso, com 

deslocamento de 13 km ao norte, em seção mais estreita do reservatório. 

V.  Reconstituição dos acessos às fazendas; 

VI.  Remoção e relocação das linhas de transmissão de 138 kV, 69 kV, 34,5 kV e 

13,8 kV a serem afetadas; 

VII.  Remoção e relocação das linhas de distribuição que abastecem fazendas e áreas 

urbanas;  

VIII. Relocação da captação do córrego Água Fria em Palmas e de um poço profundo em 

Porto Nacional;  

IX.  Instalação de fossas sépticas em substituição daquelas a serem afetadas pela subida 

do lençol freático.  
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3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

• Secretaria de Transportes e Obras do Tocantins  

• DERTINS 

• Prefeituras 

• CELTINS 

• SANEATINS 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

População da região e órgãos municipais e estaduais 

 



125 

 

XIX.  RECOMPOSIÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA SOCIAL E DE 

 SERVIÇOS AFETADA PELO RESERVATÓRIO 

 

1. OBJETIVO 

 

Relocação de 21 equipamentos da infra-estrutura social a serem afetadas pelo 

empreendimento, tais como escolas, postos de saúde, igrejas, posto telefônico, posto da 

Policia Militar, etc.  

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Relocação dos Equipamentos 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS  

 

• Prefeituras 

• Câmaras Municipais  

• Secretarias de Educação Municipal e Estadual  

• Secretarias de Saúde Municipal e Estadual 

• Secretaria de Segurança Pública 

• Diocese da Igreja Católica de Palmas e representantes da hierarquia religiosa das outras 

instituições religiosas 

• Telegoiás 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

O público alvo são as instituições responsáveis pelos equipamentos e a população que 

utiliza-se destes serviços.  
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XX. REURBANIZAÇÃO DA FAIXA COSTEIRA DE PORTO NACIONAL 

 

1.  OBJETIVOS 

 

• Adaptar o traçado e a infra-estrutura viária de Porto Nacional à presença do 

reservatório; 

• Melhorar a qualidade de vida urbana com a implantação de um parque marginal. 

 

2.  AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Execução do Projeto da reurbanização, que deverá prever uma Avenida Marginal 

delimitando a área comercial, habitacional e de serviços, e um parque entre o 

reservatório e a Avenida. 

 

II. Execução da obra, que deverá ser posterior ao remanejamento da população e das 

atividades da área a ser inundada, e anterior ao enchimento do reservatório. 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

O projeto deverá ser articulado com a Prefeitura de Porto Nacional. 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

População de Porto Nacional, em particular da área vizinha ao lago, e autoridades 

municipais. 
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XXI.  PLANO DE REURBANIZAÇÃO DE LAJEADO E MIRACEMA DO 

 TOCANTINS 

 

1. OBJETIVO 

 

Traçar diretrizes de adequação dos núcleos de Miracema do Tocantins e de Lajeado do 

ponto de vista da organização espacial, tentando garantir a adaptação dos núcleos durante 

a fase de construção e futura consolidação das áreas de expansão que certamente irão 

surgir. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

Sub-Programa de Reurbanização de Miracema do Tocantins. 

 

I. Articulação com a Prefeitura de Miracema do Tocantins para a realização e/ou 

atualização de um Plano de Ordenamento Territorial.  

 

II. Articulação com a Prefeitura de Miracema para a realização de estudos que permitam 

os melhores traçados rodoviários. 

 

III. Divulgação das etapas do empreendimento e previsão de mobilização e 

desmobilização de mão-de-obra para a prefeitura e organizações locais.  

 

Sub-Programa de Reurbanização de Lajeado 

 

I. Articulação com a Prefeitura de Lajeado para a realização conjunta do Plano de 

Ordenamento Territorial.  

 

II. Articulação com a Prefeitura de Lajeado e a FUNAI de sorte a garantir que a 

expansão do núcleo não seja em direção às áreas indígenas.  
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III. Articulação com a Naturatins e Organizações Não Governamentais de forma a 

garantir a não expansão urbana em áreas de interesse conservacionista e cultural. 

 

IV. Promover em conjunto com orgãos e entidades locais o debate em relação a pontos 

notáveis que deverão ser preservados no núcleo urbano e que, portanto, deverão ser 

considerados no Plano Territorial.  

 

V. Considerar alternativas de tratamento paisagístico para a barragem, que deverá 

integrar-se à paisagem local. 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS  

 

• Prefeitura de Miracema do Tocantins 

• Prefeitura de Lajeado 

• Secretaria Estadual de Cultura 

• FUNAI 

• UNITINS 

• ONG’s 

• TELEGOIÁS. 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

Prefeituras de Miracema do Tocantins e de Lajeado, e população dos respectivos núcleos. 
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XXII.  ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE A CONSTRUÇÃO 

 DO EMPREENDIMENTO 

 

1. OBJETIVO 

 

Adequar os equipamentos públicos existentes de modo a atender as novas demandas por 

serviços criados durante o período de construção da usina, sem prejuízo da qualidade do 

atendimento, tanto para os atuais usuários como para a nova população atraída pela usina.  

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Dimensionamento da População a ser atendida em cada município. 

II. Discussão com as prefeituras e orgãos competentes sobre a capacidade atual de 

absorção da demanda por parte dos equipamentos existentes e a necessidade de sua 

adaptação e/ou ampliação. 

III. Elaboração de estudos e/ou projetos para cada equipamento a ser modificado. 

IV. Celebração de convênios especificos entre o empreendedor e cada prefeitura e/ou 

orgão envolvido na implementação dos projetos. 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS  

 

• Prefeituras de Miracema do Tocantins, Lajeado, Tocantinia e Palmas 

• Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Educação e Cultura, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, Justiça e Segurança Pública, Transportes e Obras 

• SANEATINS 

• Fundação Nacional de Saúde 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

Prefeituras envolvidas, instituições responsáveis pelos equipamentos tanto no âmbito 

estadual como no municipal e a população que utilizará estes serviços. 
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XXIII.  ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

1. OBJETIVO 

 

Este programa visa propor alternativas de relocação e/ou indenização para os 

estabelecimentos de comércio e serviços que deverão ser afetados pela formação do 

reservatório. Visa também,  no caso das Atividades Minerarias e Cerâmico-Oleiras, a 

reinserção produtiva do setor de argila, cascalho, areia e saibro, além de manter em 

funcionamento estas atividades.  

 

Inclui-se ainda, nesse objetivo principal, a perspectiva de garantir a oferta de matérias 

primas ao setor cerâmico-oleiro de forma a manter a sua continuidade. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

a) Adequação das Atividades Econômicas. 

 

I. Elaboração  do cadastro dos estabelecimentos afetados pelo reservatório tanto na 

área urbana como na área rural 

II. Relocação e/ou indenização dos estabelecimentos cadastrados. 

 

b) Adequação das atividades Minerárias e Cerâmico-oleiras. 

 

I. Avaliação das jazidas existentes  

II. Pesquisa de jazidas alternativas 

III. Indenizações referentes às jazidas 

IV. Estabelecimento de condições de utilização de materia prima para funcionamento 

das cerâmicas localizadas fora do reservatório 

V. Relocação ou indenização das olarias e cerâmicas localizadas dentro do futuro 

reservatório. 
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3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS  

 

• Prefeituras Municipais 

• DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral; 

• SINDUSCOM 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

Todos os proprietários e arrendatários dos estabelecimentos comerciais e de serviços, 

como também os proprietários de cascalheiras e barreiros que serão atingidos pelo 

reservatório.  

 

Por outro lado, no setor cerâmico-oleiro, o público alvo são os proprietários/arrendatários 

das unidades ceramistas que serão diretamente afetados ou aqueles que tenham as suas 

fontes de barro inundadas.  
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XXIV.  RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE TURISMO E LAZER 

 

1. OBJETIVOS 

 

Este programa tem como objetivo garantir a manutenção das áreas de lazer para a 

população local como também garantir a continuidade e o desenvolvimento das atividades 

econômicas que se desenvolvem em torno do turismo.  

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Seleção de locais para implantação das praias. 

II. Elaboração e implantação dos projetos. 

III. Divulgação das novas condições fornecidas pela presença do lago de forma a 

estimular investimentos na exploração de áreas de lazer e dos esportes náuticos. 

IV. Divulgação dos programas ambientais de forma a estimular o desenvolvimento do 

ecoturismo. 

V. Viabilização de um espaço cultural nas proximidades da barragem. 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS  

 

• Prefeituras municipais de Porto Nacional e Palmas 

• Orgãos e Instituições locais 

• SEBRAE 

• ONG’s 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

População da Área de Influência e população regional.  
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XXV.  RELOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO URBANA 

 

1. OBJETIVOS 

 

Propor alternativas de relocação às 529 famílias que residem nas áreas urbanas de Porto 

Nacional, Pinherópolis, Vila Graciosa, Vila Canela e Lajeadinho de Miracema do 

Tocantins, de modo a garantir a estas a possibilidade de escolha da solução que melhor se 

adapte às suas necessidades.  

 

As propostas sugeridas são as seguintes:  

 

I.  Para a Área Urbana de Porto Nacional  

 

• Indenização em dinheiro pela propriedade; 

• Remanejamento coletivo no perímetro urbano da cidade; 

• Auto relocação mediante carta de crédito. 

 

II. Para as outras Áreas Urbanas 

 

• Indenização em dinheiro pela propriedade; 

• Remanejamento coletivo junto com a relocação do núcleo e sua infra-estrutura. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Elaboração do Cadastro Sócio-Econômico; 

II. Dimensionamento dos grupos de famílias por alternativa escolhida; 

III. Elaboração dos projetos de remanejamento para cada grupo identificado; 

IV. Identificação, seleção e compra de áreas; 

V. Implantação dos projetos. 
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3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS  

 

• Prefeituras Municipais afetadas; 

• Secretaria de Planejamento Estadual; 

• Secretarias de Planejamento Municipais; 

• SANEATINS; 

• CELTINS;  

• TELEGOIÁS; 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

O público alvo são as 529 famílias que moram nas áreas urbanas localizadas dentro do 

futuro reservatório. 
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XXVI.  REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO RURAL 

 

1. OBJETIVOS 

 

Propor alternativas de relocação e/ou indenização para as 997 famílias que moram na área 

rural a ser inundada pelo reservatório, de modo a garantir a estas a possibilidade de 

escolha do tratamento que melhor se adapte as suas necessidades e expectativas.  

 

As propostas sugeridas são as seguintes:  

 

A. Para proprietários de grandes estabelecimentos: 

• Indenização em dinheiro 

 

B. Para proprietários de pequenos estabelecimentos, ocupantes e posseiros: 

 

• Indenização em dinheiro aos proprietários com título ou documento de posse; 

• Reassentamento Coletivo; 

• Auto reassentamento mediante carta de crédito ou sistema de troca de terra por terra;  

• Moradia e Assistência Social. 

 

C. Para os não proprietários (empregados): 

 

• Recomposição de moradia no remanescente ou com os proprietários que estão 

residindo atualmente;  

• Indenização em dinheiro pelas benfeitorias que eventualmente possuírem, com 

reconhecimento do proprietário; 

• Reassentamento em terreno (rural ou urbano) com moradia, em local que permita 

acesso a oportunidades de trabalho; 

• Moradia e Assistência Social. 
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2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Elaboração do Cadastro Sócio-Econômico. 

 

II. Dimensionamento dos grupos de famílias por alternativa escolhida. 

 

III. Elaboração dos projetos de remanejamento para cada grupo identificado. 

 

IV. Identificação, seleção e compra de áreas. 

 

V. Implantação dos projetos. 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS  

 

• Prefeituras Municipais afetadas 

• Secretaria de Agricultura Estadual 

• Secretarias de Agricultura Municipais 

• INCRA 

• RURALTINS 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

O público alvo são as 997 famílias que residem na área rural a ser ocupada pelo 

reservatório. 
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XXVII.  PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

1. OBJETIVOS 

 

Garantir condições de saúde tanto à população local como à que será atraída pela 

construção da barragem. Para tal são propostos vários sub-programas tais como:  

 

• Atendimento Médico Sanitário e Educação em Saúde para a população diretamente 

vinculada à obra; 

• Atendimento Médico Sanitário para a população residente na área de influência; 

• Controle de Doenças Endêmicas e de Veiculação Hídrica;  

• Educação em Saúde para a população residente na área de influência. 

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Instalação de ambulatório no canteiro de obras 

 

II. Instauração de exames médicos no ato de admissão dos trabalhadores 

 

III. Esclarecimento aos trabalhadores sobre as doenças sexualmente transmissíveis e sobre 

os perigos sobre o uso indiscriminado de álcool e drogas 

 

IV. Seleção de áreas para estudos entomológicos em toda a extensão da área de 

influência do empreendimento 

 

V. Adequação das unidades laboratoriais locais para o atendimento da nova demanda, 

incluindo equipamentos para exames histopatológico. 

 

VI. Instalação de  um laboratório permanente com Posto de Vacinação contra febre 

amarela no canteiro de obras, e Laboratório Normal para apoio em locais de maior 

concentração. 
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VII. Vigilância sobre o surgimento de endemias: Febre Amarela, Malária, Dengue, 

Leshmaniose, Tracoma, Esquistossomose e outras. 

 

VIII.Viabilizar a participação direta e/ou indireta neste trabalho da Empreiteira 

 

IX. Programas educacionais de saúde para a população local usuária do Sistema Único de 

Saúde 

 

X. Monitoramento e controle das condições sanitárias da população vinculada à obra. 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS  

 

• Secretaria de Saúde Estadual 

• Secretaria de Saúde dos municipios envolvidos; 

• Fundação Nacional de Saúde; 

• Empreiteira 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

• Trabalhadores da Usina 

• População da área de influência 
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XXVIII. MONITORAMENTO DOS REMANEJAMENTOS POPULACIONAIS 

 

1.  OBJETIVOS 

 

Acompanhar e avaliar o desempenho dos Programas de Remanejamento Populacional, 

Urbano e Rural.  

 

2.  AÇÕES PREVISTAS 

 

I.  Acompanhamento das Condições de Vida de Famílias; 

II.  Acompanhamento das condições de produção e da vida social nos reassentamentos 

coletivos; 

O monitoramento rural deverá se extender por 4 anos e o urbano por 3 anos. 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

Secretarias do Governo Estadual, INCRA e Universidades. 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

População a ser remanejada. 
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XXIX.  RESGATE ARQUEOLÓGICO 

 

1. OBJETIVOS 

 

Identificação, caracterização, resgate e preservação do Patrimônio Arqueológico 

localizado na área do reservatório.  

 

2. AÇÕES PREVISTAS 

 

I. Prospecção sistemática, incluindo testes e cortes estratigráficos; 

II. Escavação amostral de sítios selecionados; 

III. Levantamentos extensivos na área de influência, para caracterizar o contexto da área 

de pesquisa; 

 

3.  PARCEIROS INSTITUCIONAIS  

 

Instituições acadêmicas especializadas em pesquisa de arqueologia tais como: 

 

• Museu de Arqueologia e Etnologia da USP; 

• Departamento de Arqueologia da UNITINS; 

 

4.  PÚBLICO ALVO 

 

Comunidade científica nacional, população brasileira, em especial, a residente na região de 

inserção do empreendimento. 
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6.2 Recomendações 

 

Algumas ações de mitigação ou compensação, pelo seu caráter peculiar ou por não 

admitirem uma formalização que as constitua em Programas Ambientais, foram 

incorporadas em Recomendações, enumeradas a seguir: 

 

• Divulgação de Informações sobre o Empreendimento 

 

• Cuidados das Empreiteiras com o Meio Ambiente do Entorno 

 

• Questão Indígena 

 

• Manejo da Bacia Contribuinte e Preservação da Serra de Lajeado 

 

• Prevenção da Contaminação do Reservatório 

 

• Controle das Conseqüências das Variações de Vazão para Atendimento de Pontas de 

Consumo, na Utilização das Praias de Miracema do Tocantins 

 

• Operação do Reservatório a Fio d’água 

 

• Coordenação das Ações Ambientais 
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7. QUALIDADE AMBIENTAL FUTURA 

 

7.1 Hipótese de Não Implantação 

 

A montagem de um quadro prospectivo sem a implantação da usina de Lajeado exige a 

investigação do contexto no qual essa decisão poderia estar incluída, visto que na região 

existe carência de energia elétrica e um elevado ritmo de crescimento da demanda. Isto 

deve ser conjugado com a atratividade econômica e os efeitos ambientais deste 

empreendimento. 

 

A energia a ser produzida pela usina de Lajeado excede as necessidades do Estado do 

Tocantins. Portanto, a decisão pela sua não implantação deverá estar ligada à existência de 

outras alternativas para o suprimento nacional ou a uma recessão econômica  prolongada 

que diminua as necessidades de expansão da geração.  

 

Em termos de alternativas de geração, os inventários hidrelétricos realizados dentro do 

sistema da ELETROBRÁS, que cobrem todas as bacias que  permitem usinas de grande 

porte localizadas a uma distância razoável das áreas de consumo, mostram que o 

aproveitamento de Lajeado constitui uma das alternativas mais interessantes para a 

expansão da geração, dos pontos de vista técnico, econômico e ambiental.  

 

Em termos de outras fontes de energia, a única que apresenta viabilidade técnica para 

blocos de energia como o oferecido pela usina de Lajeado é a geração térmica.  

 

Contudo, os custos das usinas térmicas são superiores aos custos de Lajeado e pode-se 

concluir que, se houver construção de usinas de grande porte, uma delas será Lajeado. 

 

A  não  construção de Lajeado, então, deve acontecer em um contexto com escassez de 

recursos, podendo-se prever o quadro descrito a seguir. 
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Em termos de infra-estrutura, as cidades da região (Porto Nacional, Miracema) terão as 

obras de infra-estrutura paralisadas e mesmo a capital, Palmas, não terá completado a sua 

implementação. 

 

A linha de transmissão Imperatriz - Serra da Mesa terá sido implantada, mas apenas para 

levar a energia de Tucuruí para o Sudeste. 

 

Portanto, o Estado continuará com deficiência de energia elétrica, apesar da implantação 

de algumas usinas pequenas em afluentes do Tocantins. 

 

A infra-estrutura de transportes continuará com a rodovia Belém-Brasília como principal 

eixo regional (sem implantação da ferrovia Norte-Sul e nem das hidrovias do Araguaia 

Tocantins). 

 

Em termos de atividades econômicas, as dificuldades financeiras e as carências de infra-

estrutura farão com que se esgote o ciclo de desenvolvimento iniciado com a criação do 

estado. 

 

O setor agropecuário apresentará estancamento e a falta de infra-estrutura não permitirá o 

surgimento de um setor industrial. 

 

O setor terciário (comércio, serviços) apresentará estancamento, depois de esgotado o 

ciclo de criação do estado. 

 

O estancamento econômico trará estancamento, quando no retrocesso, nas condições 

sociais da população da região. 

 

Em termos de recursos naturais, a experiência mostra que o estancamento econômico não 

significa necessariamente conservação dos recursos naturais. A falta de recursos leva em 

muitos casos à sobre exploração das terras e à exploração inadequada dos recursos 

minerais. 
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7.2 Hipótese de Implantação do Empreendimento 

 

Com a construção de Lajeado, pode-se prever um quadro de desenvolvimento 

econômico, como apresentado a seguir. 

 

Em termos de infra-estrutura, as cidades da região deverão ter a sua urbanização 

completada, estando Palmas e Porto Nacional à beira do reservatório. As obras na orla de 

Porto Nacional e a adequada qualidade da água do reservatório serão essenciais para a 

convivência positiva entre as cidades e o lago. 

 

A linha de transmissão Imperatriz - Serra da Mesa estará construída, e outras barragens 

do Tocantins (Serra Quebrada, Estreito, Peixe) provavelmente estarão em construção. 

 

Em termos de transportes, é provável que a ferrovia norte-sul seja implantada, em função 

de demanda de transporte de grãos e outros produtos de exportação. 

 

As melhores condições de infra-estrutura deverão favorecer o desenvolvimento das 

atividades econômicas, nos vários setores. É possível que, com energia elétrica, 

transportes e condições urbanas favoráveis seja iniciada a atividade industrial, 

provavelmente a partir da transformação de produtos agropecuários. 

 

O setor de comércio e serviços deverá ter grande crescimento, acompanhando a evolução 

agropecuária, industrial e urbana. 

 

O desenvolvimento econômico poderá propiciar condições para maior bem-estar social. 

 

Em particular os programas de remanejamento da população rural afetada pelo 

empreendimento deverão propiciar condições para a readaptação produtiva da população 

que morava na área do reservatório, em uma economia em expansão.  
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A população urbana remanejada terá condições de acesso à infra-estrutura e à moradia, 

que permitirão uma melhora na qualidade de vida e a sua incorporação favorável ao 

mercado de trabalho.  
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Essas previsões dependem da efetiva materialização dos programas ambientais do 

empreendimento, como: 

 

• remanejamento da população urbana e da população rural 

• recomposição urbanística de Porto Nacional e de Lajeado 

• reinserção produtiva do setor cerâmico oleiro, incluindo extração de argila 

 

A disponibilidade de maiores recursos locais (ICMS, compensação financeira), permitirá 

um maior atendimento das necessidades sociais (educação, saúde, lazer).  

 

A materialização destes avanços sociais dependerá, entretanto, da evolução do modelo 

político e social vigente, questão a ser resolvida apenas com o aumento da conciencia 

social e política da população em seu conjunto e para o qual a disposição de infraestrutura 

e o desenvolvimento econômico são condições necessárias mas não suficientes. 

 

Assim, se essas condições não forem cumpridas, a redução da demanda de mão-de-obra 

na construção da barragem e a finalização da mesma podem provocar aumento da 

população marginal na periferia dos centros urbanos. 

 
Em termos do ambiente natural, a implantação de infraestrutura e o desenvolvimento 

econômico não deverão, em princípio, favorecer a conservação dos recursos naturais, dos 

terrenos, da flora e da fauna. 

 

Apenas um nível de consciência social mais avançado que o mero desenvolvimento 

econômico imediato poderá tender à preservação dos recursos.  

 

Nesse sentido, a observância da legislação ambiental e a correta implantação da barragem, 

da usina e do reservatório, poderão contribuir para um melhor equilíbrio ambiental. 
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As ações a seguir enumeradas contribuirão para esse fim:  

 

• recuperação das áreas de empréstimo e de construção; 

• desmatamento de regiões escolhidas do reservatório para controlar a qualidade de água;  

• reflorestamento e preservação da faixa marginal do reservatório; 

• implantação de unidade(s) de conservação próximo ao reservatório; 

• controle de erosão na bacia diretamente contribuinte ao reservatório, mediante convênio 

com entidades estaduais. 

• controle da poluição dos efluentes urbanos e industriais que fluem para o reservatório, 

em convênio com entidades estaduais e municipais; 

• programas de pesquisa de fauna e flora, em convênio com instituições de pesquisas 

estaduais; 

• programa de educação ambiental 
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8.  CONCLUSÕES 

 

Do ponto de vista técnico-econômico o aproveitamento hidrelétrico Lajeado constitue uma 

das melhores opções para geração de energia no sistema Brasileiro. Nesse sentido a sua 

implantação está prevista no Plano Decenal de Expansão 1996-2005 da ELETROBRÁS.  

 

A sua localização apresenta dois aspectos favoráveis:  

 

• Está situado muito próximo ao traçado da linha de transmissão Imperatriz-Serra da 

Mesa, que interligará os sistemas elétricos Norte-Nordeste e Sul-Sudeste-Centro-Oeste. 

Dessa forma, a sua energia poderá ser aproveitada em qualquer dos sistemas, de acordo 

com as necessidades.  

 

• A sua proximidade de Palmas, capital do novo estado do Tocantins, o converte em 

oportunidade para desenvolvimento da região central desse estado.  

 

Do ponto de vista técnico apresenta segurança e confiabilidade. As obras civis são de 

características tradicionais, construídas com emprego de técnicas amplamente testadas e 

conhecidas, e fundadas em rocha de muito boa qualidade. Os equipamentos 

eletromecânicos estão também em faixas de tamanho e potência amplamente testadas e 

conhecidas por fabircantes nacionais. 

 

Dessa forma, os custos e cronogramas previstos são também confiáveis e apontam para 

um investimento interessante e seguro. 

 

Do ponto de vista ambiental o seu reservatório, embora relativamente extenso, apresenta 

relação área-potencia inferior a 1 (750 km2 para 950 MW) e será implantado em região 

de solos pobres, sem potencial agrícola significativo e com ambiente natural bastante 

degradado, embora apresente algumas áreas interessantes pela sua particularidade de 

manchas úmidas na paisagem predominante de cerrados.  
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O principal impacto a ser provocado pela implantação da usina será o deslocamento da 

população que hoje mora na área do reservatório, integrada por 1.500 famílias, sendo 

quase 1.000 distribuídas na área rural e pouco mais de 500 em áreas urbanas. 

 

Os programas ambientais para mitigação e compensação dos impactos assumem então 

grande importância, dependendo da sua adequada implantação a possibilidade de traçar, 

para a região e para o estado, um quadro futuro de desenvolvimento equilibrado. 

 

Levando em conta as considerações enunciadas, a Equipe Técnica responsável pela 

elaboração do EIA RIMA concluiu pela Viabilidade Ambiental do Aproveitamento 

Hidrelétrico de Lajeado.  
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9. EQUIPE TÉCNICA 

 

NOME FORMAÇÃO ATIVIDADE 

Pedro Diego Jensen Engenheiro Civil 

CREA: 87.583/D 

Coordenação dos Estudos 
Ambientais  

Adrian da Silva Engenheiro Agrônomo  

CREA: 023.939/D 

Pesquisa de Campo de Sócio-
economia 

Eduardo Ribeiro dos Santos Biólogo Estudos Florísticos 

Jehovah Nogueira Junior Geólogo Recursos Minerais  

João Luiz Boccia Brandão Engenheiro Civil 

CREA: 88.028/D 

Aproveitamento Múltiplo 

Marcelo F. Mendonça Engenheiro Florestal Pesquisa de Campo de Sócio-
economia - Área Urbana e 
Levantamentos Institucionais  

Maria Luiza Musarra Bióloga 

CRB: 2510/85 

Caracterização do Ambiente 
Aquático, Avaliação de Impactos e 
Programas Ambientais  

Maria Madalena Los Cotovicz Bióloga 

CRB: 4266/03 

Caracterização do Ambiente 
Terrestre, Avaliação de Impactos e 
Programas Ambientais  

Mariana Santos Vargas Geógrafa 

CREA: 112.296/D 

Caracterização Geomorfológica, 
Avaliação de Impactos e Programas 
Ambientais  

Marilda Tressoldi Geóloga 

CREA: 58.138 

Caracterização Hidrogeológica, 
Sismológica e de Estabilidade de 
Encostas, Avaliação Impactos e 
Programas Ambientais  

Paulo Yeda Advogado 

OAB: 78.675 

Direito Ambiental 

René  Álvaro Romer Lacerda Engenheiro Civil 

CREA: 63.915/D 

Caracterização Climática, 
Hidrometeorológica, Recursos 
Hídricos, Avaliação de Impactos e 
Programas Ambientiais  

Ricardo F. Ruiz Engenheiro Agrônomo  

CREA: 118.083/D 

Caracterização Sócio-econômica, 
Avaliação de Impactos e Programas 
Ambientais  

Rogério M. R. de Jesus Engenheiro Civil 

CREA: 48.937/D 

Aproveitamento Múltiplo, Avaliação 
de Impactos 

Sara Lia Werdesheim Economista 

CORECOM: 11.935 

Caracterização Sócio-econômica, 
Avaliação de Impactos, Programas 
Ambientais  

Sérgio Parada Arquiteto Programas Ambientais  
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CONSULTORES 
 

NOME FORMAÇÃO ATIVIDADE 

Andrea Bartorelli Geólogo 

CREA: 22.135/D 

Caracterização Geólogica 

Antonio Gonçalves Pires Geólogo 

CREA: 72.915/D 

Caracterização Geomorfológica 

Carlos Sérgio Agostinho Biólogo 

CRB: 08.336-03 

Estudos de Ictiofauna 

Clare Labbé Assistente Social 

CRESS: 1443 - 19a Região 

Saúde 

Eleneide E. Marques Bióloga 

CRB: 09315 

Estudos de Ictiofauna 

Eduardo L. M. Catharino Engenheiro Agrônomo  

CREA: 060148482-9 

Estudos Florísticos 

Gilberto Azanha Antropólogo Questão Indígena 

José Hidasi Biólogo Estudos de Aves  

Júlio César Garavello Biólogo 

CRB: 08.336-03 

Sistemática de Peixes 

Luiz T. B. Rizzo Engenheiro Agrônomo  

CREA: 83.489/D 

Pedologia 

Paulo De Blasis  Arqueólogo Arqueologia 

Suzana Sendacz Bióloga 

CFB: 01.494/84 

Identificação de Zooplancton 

Zuleika Beiruth Bióloga 

CFB: 1628/84 

Identificação de Fitoplancton 

 



 

 

ESPÉCIES VEGETAIS CITADAS NO TEXTO 

 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 

 

Buriti Mauritia flexuosa 

Canjarana Qualea spp. 

Tucum Bactris sp. 

Utriculária Utricularia sp. 

  

Espécies  Animais citadas no texto 

 

Mamíferos 

 

Anta Tapirus terrestris  

Ariranha Pteronura brasiliensis 

Boto cf. Inia geoffrensis 

Cervo do Pantanal Blastocerus dlichotomus 

Guariba Aloutt acaraya 

Jaguatirica Leopardus pardalis 

Lobo-guará Chrysocyon brachiurus 

Lontra Lontra longicauda 

Macaco prego Cebus apella 

Onça-parda Puma concolor 

Onça-pintada Panthera onca 

Ouriço Coendou cf. prenensilis 

 penicillata 

Preguiça Bradypus variegatus 

Raposa Dusicyon sp. 

Serelepe Sciurus aestuans 

Souin Callithrix jacchus  



 

 

Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla 

Veado-galheiro Ozotocerus bezoarticus 

 

Aves 

 

Andorinha Tachycineta albiventer 

Anu-branco Guira guira 

Anu-preto Crotophaga ani 

Aracari Pteroglossus spp. 

Arapapá Cochlearius cochlearius 

Arara-azul Anodorhynchus hiyacinthinus 

Arara-canindé Ara ararauna 

Biguá Phalacrocorax olivaceus 

Carão Aramus guarauna 

Choca d’água Sakesphorus luctuosus 

Cui-cui Vanellus cayanus 

Ema Rhea americana 

Garça real Philherodius pileatus 

Garça-dorminhoca Nycticorax nycticorax 

Garcinha branca Egretta thula 

Gralha Cyanocorax spp. 

Inhambu Crypturellus parvirostris 

Jacanã Jacana jacana 

Jaó Crypturellus undulatus 

Maçarico Tringa spp. 

Marreca Dendroygna autumnalis 

Martim-pescador Chloroceryle sp. 

Mutum Crax fasciolata 

Papagaios Amazonia spp. 

Pato Cairina moschata 

Pombos Columbidae 

Saracura Aramides cajanea 



 

 

Seriema Cariama cristata 

Socó Trigrisoma lineatum  

Trinta-réis Sterna spp. 

Tucano Ramphastos spp. 

Tuiuiú Jabiru mycteria 

 

 

Répteis 

 

Caninana Spilotes pullatus 

Cobra-cipó Philodryas spp.  

Cobra-de-duas-cabeças Bronia kraoh 

Jacaré-açu Melanosuchus niger 

Tartaruga Podocnemis expansa 

Tracajá Podocnemis unifilis 

 

Peixes 

 

Acari Família Loricariidae 

Bacu Pseudoras niger; 

 Ptegalodoras irwini,  

Barbado Pinirampu pirinampu 
Bicuda Boulengerella cuvieri 
Branquinha Família Curimatidae 
Cachimbo Loricariichtys spp;  
 Pseudobricaria puninata 
Cachorrinho Charax gibbosus, aleocharax gulo, 
  Roeboides cf. thurni 
Cará Geophagus surinamensis 
Curimbatá Prochilodus nigricans 
Curvina Plagioscion squamosissimus 
Facão Rhaphiodon vulpinus 
Foguete Loricariichtys spp.;  
 Pseudoloricaria punctata 
Jaci Paulicea luetkeni 
Jaraqui Semaprochilodus brama 
Mandi Pimelodus blocchi 
Mandi-sardinha Auchenipterus nuchalis 



 

 

Mapará Hypophtalmus marginatus 
Piaba Moenkhausia spp 
Piabanha Bryco brevicauda 
Piabinha Sub-família Tetragonopterinae 
Piranha Serrasalmus spp; Pygocentrus 
  natteri 
 Pterodoras granulosus 
Sardinha Anchovia surinamensis; 
 Lycengrauli batesi 
Sardinha-colim Triportheus albus 
Sardinha-papo largo Triportheus angulatus 
Surubim Pseudoplatystoma fasciatum 
Tucunaré Cichla temensis 
Ubarana Anodus elongatus 
Voador Família Hemiodontidae 
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