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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório forma parte dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) do 

Aproveitamento Hidrelétrico de Lajeado. 

 

Além da Apresentação do Empreendimento e do Empreendedor, que constituem os 

capítulos 2 e 3, são incluídas descrição das obras previstas, no capítulo 4, e a justificativa 

para implantação da usina, mediante análise das alternativas tecnológicas e locacionais, no 

capítulo 5. 
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2. APRESENTAÇÃO 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. 

 

A produção média de energia da usina será de 5,3 milhões de MWh por ano, antes da 

operação de Tupiratins e de 4,6 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. 

 

Assim, a localização da usina permite que a sua energia seja injetada em um ou em outro 

sistema, de acordo com as necessidades e as situações hidrológicas dos reservatórios. 
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3. APRESENTAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 
A Usina Hidrelétrica de Lajeado deverá ser construída por quem obtiver a concessão para 

explorar os recursos hídricos nesse trecho do rio Tocantins, de acordo com as leis nos 

8987 de 13/02/95, no 9074 de 07/07/95 e decretos no 1717 de 24/11/95 e no 2003 de 

10/09/96. 

 

De acordo com essas leis, quem obtiver a concessão pelo regime de licitação, deverá 

construir e operar a usina por um período de até 35 anos, renováveis por igual período. 

 

Na chamada para a licitação da concessão, o DNAEE deverá especificar o destino da 

energia elétrica a ser gerada (serviço público e/ou produção independente). 

 

Os Estudos de Viabilidade e os presentes Estudos de Impacto Ambiental (EIA) foram 

desenvolvidos pela THEMAG Engenharia, sob contrato com a CELTINS - Companhia 

Energética do Tocantins, que recebeu Autorização para Estudos do DNAEE, através da 

portaria no 246/95 de 26/06/95. 
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4. 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 localizados 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-DE). 

 

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; 
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• 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 

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. Os desenhos anexos apresentam o reservatório, o arranjo geral e seções 

típicas das estruturas e o cronograma de construção. 
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5. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

 

5.1 Considerações Gerais 

 

O aproveitamento de Lajeado é identificado no Plano Decenal de Expansão da 

ELETROBRÁS como uma das usinas hidroelétricas programadas para entrar em 

operação no período 1996/2005. 

 

Em outros termos, isto significa que o Balanço Eletroenergético previsto no Plano é 

consistente com a realização de Lajeado, considerando nas previsões de Mercado do 

Setor os consumos previstos pelo estado de Tocantins e pelos sistemas Norte-Nordeste e 

Sul-Sudeste-Centro-Oeste, onde a usina será interligada pela linha de interligação Norte-

Sul (Imperatriz-Serra da Mesa). 

 

As características energéticas da UHE Lajeado podem ser resumidas como segue: 

 

i)  potência instalada de 950 MW com disponibilidade média efetiva de ponta de cerca de 

830 MW, considerando 5% de reserva girante e uma taxa de indisponibilidade 

mecânica da ordem de 8%. 

 

ii)  geração média de energia de 5100 GWh/ano , com valores equivalentes adicionados ao 

sistema da bacia do Tocantins. 

 

5.2 Mercado a ser Atendido pela Usina 

 

De acordo com o planejamento do GCPS (Grupo Coordenador de Planejamento do 

Sistema) a  UHE Lajeado será interligada aos Sistemas Norte-Nordeste e Sudeste-Centro 

Oeste através da Interligação Norte-Sul em 500 kV, devendo portanto participar do 

intercâmbio de energia entre as regiões do país. 
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Sua energia firme será comercializada através de contratos de suprimento com 

concessionárias de serviço público de energia elétrica e com consumidores finais 

habilitados, dando origem a fluxos comerciais entre geradores, detentores de concessões 

de usinas, e distribuidores e consumidores com opção de compra. 

 

Assim, a usina de Lajeado participará da evolução do mercado de energia elétrica das 

regiões Norte-Nordeste, Centro-Oeste e também da região Sudeste. Esta é uma 

característica dos sistemas elétricos brasileiros, com um parque gerador 

preponderantemente hidrelétrico de grande porte, envolvendo intercâmbios expressivos de 

energia entre as diversas regiões do país, que conduz o planejamento do setor a estudos 

com horizontes de longo prazo.  

 

Desta maneira, além do atendimento aos centros de carga do Estado de Tocantins e à 

região Norte de Goiás, a área de influencia da UHE Lajeado situa-se nas regiões de 

Goiânia-Brasília e Itumbiara, com capacidade do transporte de eventuais excedentes de 

geração desta área para a região Sudeste. 

 

Com base nas premissas anteriores e considerando a entrada em operação da usina em 

2003, temos os seguintes requisitos de energia: 

 

• Mercado Diretamente Associado: Acréscimo do mercado de energia firme das 

regiões Centro-Sul do Tocantins e Norte de Goiás e dos centros de carga de Goiânia, 

Brasília e Itumbiara. 

  

• Mercado Associável: Transporte da energia excedente no sentido Sudeste, pelas 

instalações de transmissão existentes entre Goiânia-Brasília e Itumbiara e entre as Usinas 

dos Rios Grande e Paranaíba, em direção aos centros regionais de carga como Triângulo 

Mineiro, Ribeirão Preto e Araraquara. 

 

A competitividade dos mercados mais distantes estará fortemente condicionada à utilização 

de instalações existentes da Rede de Transmissão e dos níveis das tarifas de transporte. 
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UHE LAJEADO 

MERCADO DIRETAMENTE ASSOCIADO - ENERGIA (MW médio) 

 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

CENTRO-SUL 
TOCANTINS 

28 37 44 52 62 72 83 

SUL TOCANTINS  
NORTE GOIAS 

113 146 154 163 171 181 191 

BRASÍLIA 296 407 443 483 526 573 625 

GOIANIA 301 389 411 434 458 483 510 

ITUMBIARA 118 153 161 170 180 190 200 

 

UHE  LAJEADO 

MERCADO  DIRETAMENTE ASSOCIADO - CARGA (MW) 

 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

CENTRO-SUL 
TOCANTINS 

33 44 53 62 74 99 99 

SUL TOCANTINS  
NORTE GOIAS 

129 167 177 187 196 208 219 

BRASÍLIA 325 447 487 531 578 630 687 

GOIANIA 333 427 452 477 503 531 561 

ITUMBIARA 135 175 185 195 207 218 230 

 
 
Considerando que a UHE Lajeado entra em operação no ano de 2003 e assume, neste 

ano e nos seguintes, os acréscimos dos requisitos de energia firme e demanda destes 

polos, a tabela seguinte apresenta os valores diretamente associáveis à usina, extendidos 

até 2007. 

 

UHE LAJEADO 

ACRÉSCIMOS DO MERCADO DIRETAMENTE ASSOCIADO 

 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 

MW MÉDIO 106 234 344 461 585 

MW 176 390 573 768 975 
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Cabe ressaltar que este seria o panorama mais conservativo de incorporação de mercado, 

pois pressupõe a usina entrando em operação em 2003 em um Sistema em perfeito 

equilíbrio ou seja, com risco de déficit menor que 5% e sem restrição de transmissão.  As 

eventuais sobras de geração poderiam ser absorvidas pelo Mercado Associável, ou seja o 

Sistema Sudeste. 

 

5.3 Alternativas Tecnológicas 

 

5.3.1 Considerações Gerais 

 

O planejamento da expansão e da operação do sistema elétrico interligado no Brasil é 

realizada por dois órgãos que englobam as empresas de energia elétrica, considerando as 

empresas estaduais e federais existentes. Os dois órgãos, coordenados pela 

ELETROBRÁS, são: 

 

- GCPS - Grupo Coordenador de Planejamento dos Sistemas Elétricos 

 

- GCOI - Grupo Coordenador para a Operação Interligada 

 

Os programas de expansão elaborados pelas empresas concessionárias envolvendo 

geração, transmissão e subtransmissão de energia elétrica e o planejamento de 

investimentos na distribuição de energia elétrica são ajustados e compatibilizados pelo 

GCPS, órgão responsável pelas atividades de planejamento de energia elétrica. 

 
O GCPS foi criado em 1980 e formalizado em 1982 através de portaria do Ministério das 

Minas e Energia (MME), porém nos períodos anteriores as concessionárias já elaboravam 

os planejamentos dos seus sistemas elétricos, com as suas atividades dentro de normas e 

portarias do DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica), órgão do 

Ministério das Minas e Energia que exerce o poder concedente e normativo da União, e 

com a coordenação da ELETROBRÁS, principalmente quando havia o envolvimento de 

várias empresas. 
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O Setor Elétrico executa estudos de planejamento da expansão de seus sistemas, 

dependendo do horizonte de estudo, conforme apresentado na tabela a seguir: 

 

SETOR ELÉTRICO 
CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO 

 
 

ETAPA 

HORIZONTE DO  

ESTUDO 

(ANOS) 

PERIODICIDADE  

DO ESTUDO 

(ANOS) 

  

Longo Prazo 20 a 30  3 a 5 Previsões de 
longo prazo 

Linhas mestras de 
desenvolvimento. 

Custos marginais de 
referência. 

Política  industrial e 
tecnológica. 

Programa de 
inventário de 
recursos energéticos. 

Médio Prazo 10 a 15 2 Previsões de 
médio prazo 

Definição do 
programa de 
referência. 

Ritmo dos projetos e 
estudos de 
viabilidade. 

Curto Prazo e 

 

Programa 
Decenal 

5 a 10 1 Previsões a 
curto prazo 

 

Informações 
Financeiras 

 

Ajustamentos do 
programa de 
referência. 

Programação 
financeira. 

Ritmo de projetos 
executivos e de 
construção. 

 

A expansão da oferta com predominância na exploração dos recursos hídricos é mantida 

no planejamento do setor elétrico, pela disponibilidade de um potencial competitivo, com 

custos de geração de 25 a 30 US$/MWh.  
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Além do potencial competitivo, a atratividade da hidroeletricidade se reforça na medida em 

que é obtida a partir de uma fonte renovável e tecnologicamente conhecida. Por outro 

lado, os reservatórios das hidrelétricas, desde que planejados e operados adequadamente 

dentro da ótica de usos múltiplos da água, possibilitam a implantação de empreendimentos 

com inserção regional. 

 

As restrições aos empreendimentos hidrelétricos são fundamentalmente de ordem sócio-

ambiental. Atualmente, contudo, o setor elétrico tem reorientado suas ações no sentido de 

consolidar e sistematizar o conhecimento nessa área, avaliar e caracterizar os custos e 

benefícios sócio-ambientais, intensificar e ampliar as ações mitigadoras e por fim, ampliar a 

participação da sociedade no processo de discussão de programas e, projetos. Essas 

ações visam atenuar os aspectos negativos e ampliar os aspectos positivos dos 

empreendimentos, cabendo à sociedade como um todo a responsabilidade de estabelecer 

a medida de exploração desse potencial, a partir de uma perspectiva de desenvolvimento 

sustentado. 

 

5.3.2 Energia Termelétrica 

 

Atualmente, cerca de 10% da capacidade instalada nacional refere-se a usinas 

termelétricas movidas a carvão, derivados de petróleo e a combustível nuclear. 

 

Razões tecnológicas e estratégicas levam a considerar um aumento gradual da geração 

termelétrica na formulação de cenários de planejamento. As previsões a médio prazo 

indicam uma boa competitividade para as usinas termelétricas, particularmente as que 

utilizam o gás natural, quando operando em regime de complementação térmica, com o 

objetivo de firmar a energia secundária do parque gerador hidrelétrico, cobrir incertezas de 

planejamento e suprir os sistemas isolados.  

 

Por outro lado, exceto para as térmicas movidas a gás natural, a atenuação dos impactos 

ambientais requer, via de regra, a aplicação de equipamentos e instalações de alto custo de 

investimento. 
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Entre as termelétricas, existem diversos combustíveis possíveis, a saber: 

 

- Carvão mineral. 

- Derivados de petróleo. 

- Energia Nuclear. 

- Biomassa Vegetal. 

- Gás Natural. 

 

a) Carvão mineral 

 

A maior ocorrência de carvão mineral no Brasil é na Região Sul, onde já estão previstas 

algumas usinas no Plano Decenal de Obras de Geração da Eletrobrás. Essas usinas 

serão implantadas junto às minas, de forma a se evitar os elevados custos de transporte 

do carvão. 

 

Estima-se que o custo final de geração deverá se situar em torno de US$ 40/MWh, 

sem considerar o custo dos equipamentos de redução das emissões de NOx e SOx. 

Esses equipamentos deverão acarretar numa elevação de cerca de 30% nos custos de 

investimento. 

 

Além das emissões aéreas de NOx e SOx, outros problemas ambientais das térmicas a 

carvão estão associados à atividade mineradora e à destinação final das cinzas e dos 

demais resíduos sólidos. 

 

b) Derivados de Petróleo 

 

Uma análise mais profunda sobre a geração termelétrica a partir dos derivados de 

petróleo passa necessariamente por uma avaliação das tecnologias disponíveis e por 

uma análise estratégica da matriz energética nacional e das características do perfil de 

refino para atendimento das demandas energéticas. 
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De uma forma geral, os derivados de petróleo potencialmente considerados para 

geração termelétrica em larga escala são o óleo combustível, o coque de petróleo e os 

óleos de alta viscosidade, conhecidos como RASF (resíduo asfáltico) e RESVAC 

(resíduo a vácuo). 

 

O óleo diesel, utilizado nos sistemas isolados da Região Norte, não comporta 

programas de expansão, pois representa o ponto de estrangulamento do perfil de 

refino, responsável pelas necessidades de produção de petróleo. 

 

Faz parte do Programa da Eletrobrás a instalação de uma usina movida a RESVAC, 

por parte da CESP. 

 

O custo médio de geração na base para os derivados de petróleo, levando-se em conta 

os diversos combustíveis e as tecnologias disponíveis, varia entre 40 e 60 US$/MWh. 

Por outro lado, considerando geração apenas para complementação térmica durante os 

meses de baixa disponibilidade hídrica, com um fator de capacidade de 40%, obtem-se 

custos em torno de 30 a 40 US$/MWh. 

 

As principais restrições de ordem ambiental dos derivados de petróleo referem-se às 

emissões aéreas de COx, SOx e NOx, além de poeira e material particulado e 

compostos orgânicos complexos, que exigem a instalação de equipamentos de controle. 

 

c) Nuclear 

 

O Programa Nuclear brasileiro é alvo de grande polêmica. As questões mais 

controvertidas no tocante à energia nuclear referem-se aos riscos de acidentes e à 

destinação final dos resíduos radioativos de forma segura e controlada. Após a tragédia 

de Chernobyl, a opinião pública mundial ficou muito mais sensível à implantação dessas 

centrais, gerando uma resistência coletiva acentuada por parte das populações em 

geral. 
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De qualquer forma, o único empreendimento nuclear considerado pelo Plano Decenal 

da Eletrobrás é a Central de Angra II, com capacidade de 1.300 MW. 
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d) Biomassa Vegetal 

 

As usinas térmicas a biomassa vegetal apresentam, como principal vantagem, o uso de 

combustíveis a partir de produtos ou subprodutos agrícolas. Isso faz com que, 

teoricamente, o carbono emitido na queima, sob qualquer forma, seja na mesma 

quantidade que o extraído na cultura agrícola. O ciclo do carbono, então, é "fechado", 

isto é, não aumenta a sua quantidade na atmosfera. 

 

Porém, essas usinas emitem grandes quantidades de material particulado que precisam 

ser controladas. Ocorrem também emissões de SOx e NOx. Relativamente às outras 

térmicas convencionais, as emissões de SOx são inferiores, não acontecendo o mesmo 

com as de NOx. O controle dessas emissões pode incluir a gaseificação do 

combustível, o que melhora o rendimento e acarreta menos emissões, mas, por outro 

lado, onera os custos. 

 

Outro grande impacto é o uso da terra, pelo qual a geração pode ser responsável ou 

não, o que implica em concorrência com a agricultura convencional. 

 

Os principais produtos de biomassa, previstos como combustível, são: 

 

- Bagaço de Cana 

 
Além de barato, por ser um subproduto, não constitui uso primário da terra, não 

sendo considerado uma concorrência na ocupação do solo; além disso, a safra de 

cana ocorre justamente quando o sistema mais precisa de energia (inverno e seca no 

sul). 

 

Os estudos do Setor Elétrico prevêem cogeração vapor/eletricidade para utilização 

nas indústrias sucroalcooleiras, com possibilidade de repasse dos excedentes 

energéticos para os sistemas interligados e/ou isolados. A tecnologia tradicional de 

turbina a vapor apresenta baixíssimo rendimento térmico. 
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Atualmente, a tecnologia mais eficiente disponível é a que combina a gaseificação do 

bagaço e a injeção desse gás sob pressão numa turbina a gás de ciclo simples, com 

vapor de alta pressão oriundo de uma caldeira de recuperação.  

 

Partindo-se das tecnologias tradicionais até o ciclo combinado, os custos para 

cogeração a partir do bagaço de cana variam entre 30 e 90 US$/MWh. O potencial 

de cogeração máximo teórico estimado para o Brasil é de cerca de 6.000 MW. 

Contudo, o bagaço constitui uma alternativa promissora apenas a longo prazo para 

geração em larga escala. 

 

No Estado de São Paulo foi implantado um programa para viabilização da cogeração 

no setor sulcroalcoleiro, que prevê, numa primeira etapa, o fornecimento de 50 MW 

médios para as concessionárias estaduais. 

 

- Florestas 

 

Partindo-se da premissa da não utilização das florestas nativas, a forma mais atrativa 

de aproveitamento de biomassa florestal para geração termelétrica é através do 

manejo de florestas energéticas. As tecnologias disponíveis para esse tipo de 

aproveitamento incluem a queima direta, o carvoejamento e a gaseificação. Os custos 

associados de geração variam entre 38 e 78 US$/MWh, segundo dados constantes 

no Plano 2015 da ELETROBRÁS. 

 

Do ponto de vista ambiental, além das emissões aéreas, onde predominam o gás 

carbônico e os óxidos de nitrogênio, o grande problema das florestas energéticas é a 

ocupação de extensas áreas. Considerando-se uma usina com vida útil de 25 anos e 

um ciclo de corte de 7 anos, a produção de 1 MW-médio exigiria a ocupação de 

cerca de 900 ha de floresta, o que praticamente inviabiliza esse tipo de geração para 

produções de médio e grande porte nas regiões Sul e Sudeste. 
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e) Gás Natural 

 

O gás natural desponta como um combustível bastante atraente para geração 

termelétrica, dentro do princípio de se firmar a potência garantida dos sistemas 

interligados. Do ponto de vista ambiental, o gás natural é considerado combustível 

limpo, pois a sua combustão produz quantidades muito reduzidas de óxidos de enxofre 

e nitrogênio. 

 

A sua utilização, contudo, depende de investimentos em produção e transporte, como 

os do Gasoduto Bolivia-Brasil, e com altos custos, que influem significativamente na 

formação do preço final da energia. 

 

No Plano Decenal de Expansão da ELETROBRÁS para 1995-2004 está prevista a 

instalação de usinas termelétricas a gás natural apenas no Mato Grosso do Sul, em 

Campo Grande e Corumbá, dependentes da chegada do gás da Bolívia. 

 
5.3.3 Fontes não Convencionais 

 

As fontes não convencionais que se encontram em estágio de desenvolvimento tecnológico 

mais avançado são a energia solar, a energia eólica e a energia oceânica. Essas fontes, 

todas renováveis, apresentam custos de produção em patamares superiores às térmicas, 

oscilando em torno dos 100 a 150 US$/MWh. Dessa forma, para o planejamento de 

curto e médio prazos, mostram-se muito pouco competitivas para expansões da oferta de 

energia elétrica, configurando-se como alternativas atraentes para soluções domésticas, 

como os painéis solares, ou alternativas estratégicas para o planejamento de longo prazo, 

como pode ser o caso da energia oceânica, mais especificamente no caso das usinas maré-

motrizes. 

 

5.3.4 Conclusões sobre Alternativas Tecnológicas 
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Tomando-se como base os custos unitários de geração das alternativas energéticas 

apresentadas, nota-se que nenhuma forma de geração mostra-se mais atrativa que a 

hidrelétrica. 
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A alternativa termelétrica é, em princípio, uma forma de complementação, uma vez que seu 

potencial não pode assegurar uma expansão em larga escala do parque gerador.  

Economicamente, é menos competitiva que a hidreletricidade, na medida em que esta 

apresenta custos de geração em torno de US$ 30 e as térmicas figuram num patamar de 

40 a 80 US$/MWh. Além disso, as fontes disponíveis não comportam potenciais elevados 

e, excetuando-se o gás natural, os problemas ambientais decorrentes são de grande 

magnitude. Porém, como são empreendimentos com tempo de maturação menor, cerca de 

2 a 4 anos, o seu papel complementar é importante numa estratégia de planejamento sob 

incertezas. 

 

Evidentemente, o gás natural comparece como o energético mais atraente para a geração 

termelétrica, numa perspectiva de médio e longo prazo. Por outro lado, sob o ponto de 

vista estratégico, deve-se atentar para o fato de que grande parte do gás natural será 

importado da Bolívia, o que exigirá esforços e cuidados especiais na elaboração de 

contratos de fornecimento, para garantia do abastecimento dos mercados consumidores 

sob as mais variadas circunstâncias. 

 

5.4 Alternativas Locacionais  

 

5.4.1 Localização em Relação ao Recurso Hídrico 

 

Os Estudos de Inventário Hidrelétrico das Bacias Hidrográficas, que estabelecem os 

aproveitamentos mais convenientes para aproveitamento do potencial do rio, constituem as 

bases para definição da alternativa locacional das usinas hidrelétricas. 

 

Assim, as características técnicas principais em termos de localização, quedas e arranjos 

gerais da UHE Lajeado, foram definidas na "Revisão dos Estudos de Inventário 

Hidroelétrico da Bacia do Rio Tocantins" elaborada pela THEMAG Engenharia para a 

ELETRONORTE em 1983/84 e aprovada através da Portaria no 123, de 23/04/92, do 

DNAEE. 
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Anteriormente, no período compreendido entre julho de 1972 e julho de 1975, foram 

desenvolvidos os Estudos Hidroenergéticos da Bacia do Rio Tocantins - Inventário 

Hidrelétrico (Bacia completa, desde as nascentes do Tocantins e do Araguaia, até a foz em 

Belém). 

 

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. 

 

Em vista desse fato e das transformações acontecidas na área durante o fim da década de 

70 e o início da década de 80, ELETRONORTE contratou com a THEMAG Engenharia 

para a revisão dos Estudos de Inventário no trecho médio do rio Tocantins entre as 

cidades de Peixe e Imperatriz. Nesses estudos de revisão, iniciados em 1983 e concluídos 

em 1987, com base nos dados topográficos e geológicos do rio Tocantins e os seus 

afluentes, foram identificados os possíveis eixos de barramento. 

 

O melhor aproveitamento do desnível existente foi definido através de um estudo de 

alternativas de divisão de queda. Foram estudadas 21 alternativas, que incluem tanto 

aquelas de máximo benefício energético, como as que possibilitam minimizar os impactos 

ao meio ambiente e à articulação sócio-econômica da região. 

 

As principais “condições de contorno” para a implantação de reservatórios neste trecho da 

bacia do Tocantins foram as seguintes: 

 

• cidades ribeirinhas como Tocantinópolis, Porto Franco, Estreito, Carolina, Pedro 

Afonso, Miracema do Norte (atualmente Miracema do Tocantins), Tocantínia e Porto 

Nacional; 



23 

  

• reservas indígenas que podem sofrer interferências de futuros reservatórios na bacia: dos 

Apinajé, na margem esquerda do Tocantins, próximo a Tocantinópolis; dos Xerente, 

localizada entre o rio Tocantins e o rio do Sono, no município de Tocantínia e dos 

Krahô, localizada junto às margens do rio Manoel Alves Grande; 

  

• estradas e pontes como a rodovia Belém-Brasília que corre paralela ao rio Tocantins e, 

particularmente no trecho entre as cidades de Estreito e Imperatriz, onde tem seu 

desenvolvimento muito próximo à margem direita do rio, e a rodovia Transamazônica, no 

trecho entre Estreito e Carolina.  

  

Foram formuladas alternativas com 3, 4 e 5 aproveitamentos no trecho em estudo do rio 

Tocantins. A medida que cresce o número de barragens diminuem a altura do 

represamento, a área ocupada pelos reservatórios e, consequentemente, o nível de 

interferências na região. 

 

Nos Estudos Preliminares foram eliminadas todas as alternativas com três aproveitamentos 

no rio Tocantins e algumas alternativas de quatro aproveitamentos. O principal 

condicionante para eliminação de alternativas foi o nível de impactos provocados pelos 

reservatórios, quer no ambiente físico (áreas inundadas), quer no meio sócio-econômico, 

representado fundamentalmente pela população urbana atingida e pela análise da 

desarticulação da estrutura regional. 

 

Desta forma, para os Estudos Finais foram consideradas 10 alternativas, que podem ser 

agrupadas em três conjuntos: 

 

• alternativas de 4 barramentos no rio Tocantins que contém o aproveitamento de Carolina 

na cota 175,0 m, Serra Quebrada (ou Santo Antonio) com lago na cota 145,0 m, 

Lajeado na cota 212,0 m e Ipueiras na cota 239,0 m; 

  

• alternativas de 4 barramentos no rio Tocantins com o aproveitamentos de Estreito na 

cota 164,0 m, Serra Quebrada  (ou Santo Antonio) com lago na cota 132,0 m, e 



24 

Lajeado e Ipueiras com as mesmas  características do grupo anterior. Estas 
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alternativas apresentam uma queda não aproveitada de 11 m entre Estreito e Lajeado, a 

fim de evitar inundação da cidade de Carolina pelo lago de Estreito; e 

  

• alternativas de 5 barramentos no rio Tocantins, constituídas pelos aproveitamentos de 

Serra Quebrada (ou Santo Antonio) com lago na cota 132,0 m, Estreito na cota 

158,0 m, Tupiratins na cota 183,0 m, Lajeado Montante na cota 212,0 m e Ipueiras na 

cota 239,0 m. 

 

Para todos os aproveitamentos integrantes das 10 alternativas foram desenvolvidos os 

projetos e os estudos de custo e de produção de energia de acordo com os critérios da 

ELETROBRÁS, resultando os dados apresentados na tabela 1. 

 

TABELA 1 

ESTUDO DE INVENTÁRIO DA BACIA DO MÉDIO TOCANTINS 

COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES CUSTO / BENEFÍCIO ENTRE AS ALTERNATIVAS 

COM EXCLUSÃO DOS APROVEITAMENTOS NÃO COMPETITIVOS 

 

 
 

ALTERNATIV
A 

GERAÇÃO 
MÉDIA NA 

BACIA 
 
 

(MW Médio) 
(1) 

BENEFÍCIO 
PROPORCIONAD

O 
A JUSANTE 

 
(MW Médio) 

BENEFÍCIO 
ENERGÉTICO 
DO TRECHO 

MÉDIO 
 

(MW Médio)   
(2) 

CUSTO 
TOTAL 
ANUAL 

 
 
 

(10E6 US$) 

ÍNDICE 
CUSTO 

BENEFÍCIO 
 
 
 

(US$/MWh) 

ÍNDICE 
RELATIVO 

 
 
 

(%) 

1R 9359,8 345,6 3230,9 994,9 31,3 127 

3R 9279,1 356,1 3150,2 986,0 31,0 126 

7A 9537,1 357,2 3408,2 919,4 28,9 117 

9A 9435,0 355,4 3306,1 940,7 29,6 120 

7B 9750,3 437,1 3621,4 783,4 24,6 100 

9B 9608,1 406,9 3479,2 826,2 26,0 105 

17R 9607,3 363,9 3478,4 931,2 29,3 119 

19R 9412,6 324,9 3283,7 983,7 31,0 126 

17RR 9757,0 402,9 3638,1 858,4 27,0 110 

19RR 9554,7 365,1 3425,8 916,1 28,8 117 

OBS: Geração média do Tocantins sem os aproveitamentos do trecho médio: 6.128,9 MW médios 
(1) Inclui apenas as usinas da ELETRONORTE 
(2) Incluídos os benefícios proporcionados a jusante. 



 

 

TABELA 2 

PRINCIPAIS INTERFERÊNCIAS QUANTIFICÁVEIS  

ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, REGIONAIS E INSTITUCIONAIS 

 

 

  E C O N Ô M I C O  S O C I A L  R E G I O N A L  I N S T I T U C I O N A L  

A L T E R N A T I V A S 
ÁREA INUNDADA  (km2) POPULAÇÃO 

AFETADA 
ÁREA ESTRADAS   ATINGIDAS  (km) NÚMERO   DE   MUNICÍPIOS 

 
TOTAL LAVOURAS (HABITANTES) INDÍGEN

A 
PRINCIPAI

S 

COLETORAS SECCIONADOS 
INUNDADOS 

MAIS DE 
10% 

SEDES 

   ATUAL POTENCIA
L 

URBANA RURAL (km2)  PRIMÁRI
A 

SECUND.  DA ÁREA INUNDADAS 

 

 

4 
BARRAMENTOS 

1R 

3R 

7A 

9A 

7B 

9B 

5.573 

5..519 

6.287 

6.184 

7.747 

7.644 

396 

392 

448 

442 

498 

492 

1.792 

1.789 

1.765 

1.720 

2.125 

2.000 

10.176 

10.076 

10.058 

9.958 

10.983 

10.983 

36.398 

35.290 

45.335 

43.448 

49.960 

48.073 

142 

142 

173 

173 

326 

326 

4 

4 

17 

17 

17 

17 

7 

7 

3 

3 

3 

3 

43 

43 

50 

45 

50 

45 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

- 

- 

1 

1 

3 

3 

4 

4 

2 

2 

3 

3 

 

5 
BARRAMENTOS 

17RR 

19RR 

17R 

19R 

7.089 

7.035 

6.020 

5.966 

456 

452 

419 

415 

2.229 

2.226 

1.858 

1.855 

11.045 

10.945 

10.499 

10.399 

42.394 

41.286 

39.595 

38.487 

305 

305 

157 

157 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

38 

33 

38 

33 

6 

6 

6 

6 

2 

2 

- 

- 

5 

5 

4 

4 
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Foram também desenvolvidos estudos ambientais com o propósito de avaliar impactos e 

contribuir para a escolha da alternativa de divisão de quedas do rio. 

 

Os estudos dos componentes físicos e biológicos do sistema natural regional permitiram 

verificar que não existem condicionantes físicas ou biológicas que impeçam a implantação 

dos aproveitamentos e nem diferenças importantes, entre as 10 alternativas dos Estudos 

Finais, para justificar uma hierarquização que leve a escolher uma ou outra alternativa de 

divisão de queda. 

 

Do ponto de vista da qualidade da água, o fato de se tratar de reservatórios de pequeno 

tempo de detenção da água e/ou implantados em áreas de vegetação pouco densa (os 

cerrados apresentam uma densidade vegetal da ordem de um décimo de uma floresta 

tropical) indicam que as obras não deverão apresentar problemas graves de deterioração 

da qualidade da água e nem serão necessários desmatamentos de custos elevados e difícil 

execução. 

 

As interferências com jazidas minerais são pequenas e limitadas, em geral, a elementos de 

valor específico não muito alto, como gipsita e areias  de construção. 

 

Com relação aos impactos nos solos férteis, foi verificado que a aptidão agrícola das terras 

da região é restrita e que as áreas atingidas pelos reservatórios representam uma pequena 

fração dos solos aptos da bacia. Em relação à fauna e à flora, foi verificado que os únicos 

ambientes a serem alterados significativamente, em relação a suas áreas totais, são o 

ambiente fluvial e as várzeas, que serão totalmente inundados no rio Tocantins, restando as 

áreas de preservação nos afluentes. 

 

Os impactos sócio-econômicos foram levantados para cada aproveitamento 

individualmente e posteriormente compostos para montar o quadro de impactos das 

alternativas. 
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Considerando-se apenas os impactos sócio-econômicos diretamente quantificáveis, 

decorrentes da ação de inundação, pode-se compor a Tabela 2, na qual os indicadores de 

impacto estão reunidos em quatro grandes grupos. 

 

Como impacto econômico (primeiro grupo), considerou-se a interferência sobre a base 

econômica efetiva e potencial da Área de Estudos. A área total inundável reflete o 

potencial de recursos naturais que podem ser perdidos; as áreas potenciais de lavoura 

inundáveis destacam o impacto sobre um dos recursos mais escassos, que são os solos 

agricultáveis. 

 

As populações urbana e rural afetadas pelos reservatórios foram consideradas como 

parâmetro para estabelecer as interferências sobre as condições de integração à vida 

social, alterações no nível de emprego, na posse dos meios de produção e trabalho e 

interferências culturais (impacto social - segundo grupo). A interferência sobre a vida 

indígena pode ser medida pela área de reservas atingidas. 

 

Como impacto regional (terceiro grupo), foi considerada a quilometragem de estradas 

atingidas, classificando-as em estradas principais ou coletoras e estas em primárias e 

secundárias. Esse parâmetro mede a alteração da infra-estrutura de articulação produtiva e 

social da região. 

 

Como impacto institucional (quarto grupo), considerou-se a interferência sobre a divisão 

político-territorial existente, que certamente deverá acarretar redivisões e transferências de 

sedes municipais. Para a aferição deste impacto, usou-se como indicadores o número de 

municípios seccionados por lagos, o número de municípios com mais de 10% de território 

inundado e, finalmente, o número de sedes municipais a serem relocadas. 

 

Os impactos de natureza econômica, social, regional e institucional estão certamente 

correlacionados. Por outro lado, a tabela apresentada não esgota o conjunto de 

indicadores importantes para a hierarquização das alternativas, uma vez que são também 

do maior significado o “nível de conflito fundiário existente” (para impacto social) e a 

“estrutura urbana” atingida (para impacto regional). 
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As diferenças entre alternativas em relação à área inundada (total e agricultável) 

mostraram-se significativas (de 30 a 40% da menor área). Essas diferenças de área, 

porém, quando referidas ao total da bacia, variaram de 3 a 4% da área total e menos de 

3% para a área agricultável. A população rural atingida acompanha a área inundada, 

enquanto a população urbana a ser relocada é praticamente a mesma nas diversas 

alternativas. 

 

Esses números, porém, não refletem um fato importante: a população urbana afetada pelas 

alternativas 1R e 3R inclui uma parcela apreciável (25%) da importante cidade de Carolina 

e a correspondente às alternativas 7A/B, 9A/B (com reservatórios de Serra Quebrada ou 

Santo Antonio na cota 145,0 m), incluem porcentagem também grande das importantes 

cidades de Tocantinópolis, Porto Franco e Estreito. 

 

As diferenças foram marcantes no que tange a área indígena. As alternativas que incluem 

Sono 3B (7B, 9B, 17RR  e 19RR) são aquelas que inundam maior área indígena. As 

alternativas que incluem Sono 5 (17R e 19R), atingem menor área, mas o eixo desse 

aproveitamento está localizado dentro da reserva Xerente, o que configura um impacto 

também intenso. 

 

Com relação aos aspectos regional e institucional qualificados, as alternativas apresentam 

impactos muito parecidos, que são, para todos os casos, de pequena magnitude. Pode-se 

destacar como exceção a interferência em estradas principais, que no caso das alternativas 

que incluem as barragens de Serra Quebrada ou Santo Antonio na cota 145,0 m, atingem 

17 km da rodovia Belém-Brasília e um conjunto de núcleos urbanos menores, 

estabelecidos ao longo da estrada. 

 

Um último aspecto, muito importante, não destacado pela tabela de quantidades, é o 

referente a conflitos fundiários correlacionados com problemas sociais. A esse respeito, 

considerou-se crítica a região norte da bacia, nas proximidades de Imperatriz, onde os 

conflitos entre posseiros, recém-chegados (seja do sul ou rejeitados de outras áreas como 

Serra Pelada) e índios, eram muito intensos e cotidianos, sendo objeto de veiculação pela 

imprensa com o nome de conflitos do 
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“Bico do Papagaio”. Os reservatórios de Serra Quebrada ou Santo Antonio na cota 

145,0 m (alternativas 7A/B, 9A/B) inundam, nesta região, o triplo da área que os mesmos 

aproveitamentos na cota 132,0 m (alternativas restantes). 

 

As considerações energéticas e econômicas destacaram as alternativas 7B e 17RR como 

as mais interessantes, tanto do ponto de vista de geração de energia firme (apresentam 

idêntica performance) como de índice custo/benefício (a alternativa 7B apresenta 2,4 

US$/MWh menos que a 17RR, devido ao menor custo de implantação). 

 

A avaliação ambiental e sócio-econômica, por outro lado, mostrou graves restrições à 

alternativa 7B, decorrentes do aproveitamento Serra Quebrada na cota 145,0 m. Indicou 

ainda que ambas as alternativas (7B e 17RR), apresentam idêntico problema de 

interferência com a reserva dos índios Xerente, decorrente do reservatório de Sono 3B, 

comum às duas alternativas. 

 

A alternativa 17RR minimiza os impactos na região mais ocupada, próxima ao rio 

Tocantins, identificados na alternativa 7B e exigirá ações de prevenção e mitigação, 

principalmente junto à reserva dos Xerente. 

 

A consideração conjunta dos aspectos energéticos, econômicos e ambientais indica a 

alternativa 17RR como mais conveniente, por apresentar a maior produção de energia a 

custo muito próximo daquela de menor custo unitário, além de minimizar os problemas 

ambientais. 

 

Uma vez selecionada a alternativa 17RR, procedeu-se à sua otimização, efetuando-se 

ajustes na depleção dos reservatórios e na motorização das usinas, através de simulações 

energéticas. 

 

As usinas de queda relativamente reduzida e volume de reservatório pequeno como as do 

rio Tocantins, tiveram os deplecionamentos diminuidos; em particular Serra Quebrada, 

Tupiratins e Estreito resultaram a fio d’água. 
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Foram também realizados ajustes de motorização, visto que para o desenvolvimento das 

alternativas foi adotado o fator de capacidade uniforme de 0,55. Dado o reduzido valor da 

geração de ponta na região, de acordo com os valores estabelecidos pela 

ELETROBRÁS, o ajuste de motorização foi realizado apenas para a geração firme. 

Foram calculados custos de implantação e benefícios de energia firme para valores acima e 

abaixo da motorização padrão e adotados os valores que resultaram mais convenientes, 

em geral reduzindo-se o nível de instalação de potência nas usinas relativamente baixas do 

rio Tocantins. 

 

A Figura 1 mostra a Divisão de Queda 17RR, escolhida para o Médio Tocantins, com a 

localização dos aproveitamentos. 

 

A portaria no 123 de 23/04/92 do DNAEE aprovou a Divisão de Quedas do rio 

Tocantins, ficando a divisão de quedas dos afluentes sujeita a futuras revisões. Até hoje 

essas revisões não foram efetuadas, e a divisão de quedas dos afluentes está, portanto, em 

aberto. 

 

5.4.2 Localização em Relação ao Mercado 

 

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. 
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5.4.3 Escolha do Eixo 

 

No início dos Estudos de Viabilidade, com o sítio do empreendimento definido de acordo 

com os Estudos de Inventário, apresentados no item 5.4.1, foram escolhidos eixos 

alternativos para implantação da barragem. O desenho anexo ilustra a localização desses 4 

eixos, sendo que o eixo denominado A corresponde aproximadamente à localização 

adotada no inventário hidrelétrico do Médio Tocantins. 

 

Para comparar as alternativas foram realizados estudos energéticos, econômicos, 

ambientais e de outros usos da água. 

 

Para tornar possível a comparação, foram implantados arranjos das obras de acordo com 

parâmetros equivalentes de projeto, e para todos eles foram calculadas quantidades de 

obras e serviços, e custos de obras civis, equipamentos eletromecânicos, relocações e 

compensações ambientais. 

 

A medida que se avança para jusante, ao longo das corredeiras de Lajeado, os Eixos (de 

A para D) dispõem de quedas maiores e portanto de maior capacidade de geração. Os 

custos resultantes são também superiores, pelo aumento da altura das obras de 

barramento. 

 

O Eixo C combina vertedouro e ombreira na margem direita, a montante da localidade de 

Lajeado (como os eixos A e B) e casa de força a jusante das corredeiras de Lajeado, 

portanto assegurando a maior queda, como o Eixo D. 

 

Com a entrada do aproveitamento de Tupiratins, prevista no inventário do médio Tocantins 

como a última usina no trecho, serão reduzidas as vantagens relativas das alternativas de 

jusante, por afogamento da restituição da casa de força pelo reservatório de Tupiratins. 

 

A maior capacidade de geração e o menor índice custo-benefício, substancialmente inferior 

ao índice de referência da Eletrobrás, aconselham a adoção da alternativa implantada no 

Eixo C. 



30 

 

A análise dos impactos ambientais, por outro lado, mostrou que  as diferenças das 

alternativas de Eixo A a C não são substanciais, podendo ser medidas adequadamente 

pelo acréscimo de custo decorrente da desapropriação de terras e o remanejamento da 

população rural correspondente a uma área que atinge 4% da área total do reservatório 

entre os Eixos A e C. Apenas a inundação da foz do ribeirão Lajeado (margem esquerda) 

exigirá cuidados especiais com a qualidade da água do braço do reservatório que ali será 

formado. 

 

Já com o Eixo D seria inundada a localidade de Lajeado, sede do município do mesmo 

nome, onde residem atualmente 150 famílias. 

 

Por outro lado, do ponto de vista de outros usos para a água, os Eixos C e D facilitarão a 

navegação do rio Tocantins, visto que as corredeiras de Lajeado são superadas pelo 

reservatório. 

 

Desta forma, concluiu-se pela escolha do Eixo C. 
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